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Wczoraj odbyło sic; plenarne posiedzenie KŁ PZPR, któ
remu przewodniczył I sekretarz KŁ - J. Spychalski. Referat nt. „ZADANIA INSTAN
CJI I ORGANIZACJI PARW WYBORACH
TYJNYCH
DO SEJMU I RAD NARODOsekretarz
wygłosił
WYCH"
St. Jóźwiak.
KŁ uchwale pleW podjętej
num pozytywnie oceniło dziarad narodowych w
łalność
czasie bieżącej •k adencji oraz
programu wyborrealizację
czego ŁK FJN, uchwalonego
w roku 1965. Ple num nakreś
liło także zadania dla rad na
rodowych w ich przyszłej ka
dencji i wytyczyło podstawowe kierunki programu i kam
panii wyborczej.

Przewodniczący Rady Pań
F
:
stwa Marian Spychalski wrę
czył w piątek w Belwederze
akty nominacyjne grupie pro ,
fesorów wyższych uczelni i .,
innych zakładów naukowych .
mianowa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nowo
Witając
nych profesorów marszałek
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służba

zdrowia w 25-lecie

PRL

Unikalne badaniu
ocena stanu zdrowia
mieszkańców m.iasta
Uzyskanie pełnego rozeznania co do staau zdrowia i po
trzeb w tej dziedzinie mieszjest
kańców naszego miasta
zadaniem nadzwyczaj skomDla uczczenia
plikowanym.
25-lecia PRL, Akademia Medyczna wra~ z miejską służ
zobowiązały się
bą zdrowia
do
niezbędne
p rzeprowadzić
tego celu badania. Poinforwczoraj
tym
o
mowano
dziennikarzy na konferencji
prasowej w łódzkiej AM.
Dużą pomocą stały się tutaj nowoczesne metody matematyczne. Dokonano więc Io-

sowania,
wyłoniono

na drodze
grupę

łódzkiej

Zadaniu

Nr 73 (6429)

Rok XXIV

którego

Na zakończenie obrad zebra
jednogłośnie
zatwierdzili
skład osobowy komisji proble
mowych KŁ PZPR.
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Wizyta metalowców
u l Cyrankiewicza

w związku ze "'liżającrm
Dniem Metalowca prem1e1'
się
Józef Cyrankiewicz J.>rzyjął w

piątek

I
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Przedit;;amvl

za kilka dni spotkanie
wielkiei czwórki

w sprawie Bliskiego Wschodu

;utrzeiszq

OBRAD
konferencji

s p r a w ·l e

n\eprr~dawnian\a

Gomułki,

przed zbytnim optymizmem

Apel do narodów i

międzynarodowej

Władysława

dyplomatyczne przestrzegają

r------------------------------

ZAKOŃCZENIE

kilkudziesięc1oosob0wą

pracowników przemY•hl
maszynowego i ciężkiego. Prezes Rady Ministrów przeka~al
metalowcom z okazji ich śwtę•
ta serdeczne życzenia w imir
niu kierownictwa partii i rzą
du i I sekretarza KC PZPR -

mieszkań-1--------------------------------

około 1000 rodzin, 4
ców które zobrazują Koła
tys. osób stan zdrowotny całego społe
Jak dotąd,
czeństwa Łodzi.
badania na tak szeroką skaprzeprowadzono trzykrotlę
w Wielkiej Brytanii,
nie USA i ZSRR. Losowanie zoa
już przeprowadzone,
stało
zaakceptowany
wynik jego
ekspertów Swiatowej
przez
Organizacji Zdrowia.
Badania rozpoczną się JUZ
M. Spychalski wręcza Marii
Uniwersytetu
Olszewskiej z
Lódzkiego akt nom.na cyjn y na p .· ofesor a nadzwyczajnego
wkrótce i trwać będą przez
nauk przyrodniczych.
ich
rok. Podstawowy
Uwaga dyplomatów I obsercały
CAF - Czarnogórski - telefoto
wator ów prae w siedz ibie ONZ
kierunek, to ocena stanu zdro
skupia się od kilku dni głów
po bawia mieszkańców Polski Marian Spychals ki zło
n ie wo k ół spraw i wydarzeń
kryzysem na
z
związanych
daniach klinicznych wyselek
żył im najlepsze gratulacje.
~~
W kuluBlisk im Wschodzie.
cjonowana zostanie grupa odW imieniu nowo mianowaarach s iedziby ONZ panuje co
rozmaite dolegliczuwająca
nych profesorów zabrał głos
rządów
raz powszechniejsze przekonan ie, że w toku dwustronnych
wości i z kolei poddana zostaprof. dr Piotr Zaremba z Po
konsultacji prowadzonych za nie badaniom specjalistyczlitechniki Szczecińskiej.
równo w N-0wym .Jorku, jak i
mianowanych
nowo
nym.
Listę
w waszyngtonie, cztery wielkie mocarstwa doszły do wstęp
publikowaliśmy
Kolejny etap prac ma za
profesorów
nych por ozumień I postanowizadanie ustalenie faktycznewcześniej.
ły rozpoc z ąć oficjalne konsulta
go zapotrzebowania spó'leczeń
cje na forum ONZ. Konsultacje te bE:<fą miały formę konstwa na różnego rodzaju ufe r el'}cji stałych przedstawidell
sługi medyczne i procentu opl"Zy ONZ, ambasadorów Zw i ą
sób korzystających już z istzku R adzieckiego, USA, Anglii
i Fra ncji. P r zewiduje się , że
leczemoźliwości
niejących
konferencja odbędz i e
pierwsza
nia. Posłuży to przede wszys ię na p<>czątku przyszłego ty
;.tk:m rucjor. a l nej or ganizac ji
godnie. Sąd zi ~ię, że konfe r<>n
cje będą s i ę odbywały nie w
placówek służby zdrowia w
siedzibie ONZ lecz w siedzibie
przyszłoici. Przenajbliższej
,
Po ezterodniowyd• obradacll
ny łwiatoweJ. Władze NRJ' - , prowadzone zostaną także po
do
w Moskwie
uciekają •ię
się
głosi apel zakoi1czyla
raz pierwszy w naszym mieś
nierodzjlju chwytów,
wszelkiego
konferencja w sprawie
cie tak szerokie badania anaby uratować przed kaxą zbrod
przedawniania zbrodni wojentropometryczne oraz badanie
Sprawa
niarzy hitlerowskich.
nych.
zbrodniarzy wojenkarania
dotyczące określenia poziomu
posiedzeniu
Na końcowym
winnych
nych i wszystkich
uczestnicy konrapiątkowym
mieszkultury zdrowotnej
MAO)
"PROWOKACJE
•
zbrodni przeciwko pokojowi i
wszydo
apel
uchwalili
rencji
NAD USSURI" - to artyknl)
jest w dzisiejszych
!udzko.ści
kańców miasta. W toku tej
stkich narodów i rządów wzyszeroko te wy-'!
omawiający
aktualna
warunkach specjalnie
akcji uważnie przeanalizowaje, by przyłączyły się
wając
grupy~
politykę
i
darzenia
dlatego, że pokój i demokr;lkonwencji o nieprzedawnia
zgony
ne zostaną wszystkie
„ W kon-~ do
Mao Tse-tunga. cja są zagrożone także w nie
niu zbrodni wojennych i zbrod
chińsko-radzieckim
flikcle
których innych częściach kuli
w badanych rodzinach z oucbwa
ludzkości,
przeciwko
ni
wielką
dostrzegli dla siebie
ziemskiej, Konferencja wzywa · kresu
ostatnich 2.0 lat oraz
!onej przez Zgromadzenie O~ól
W Klubie Dziennikarza od
wszystkie narody, by proklamo
(<i;zansę również, a może przel
ne NZ w listopadzie ub. roku.
wszystkie wywiady lekarskie
wszystkim, zachodnionie~de
wy„
dzień
września,
1
wały
była się wczoraj konferencja
W apelu tym uczestnicy konre
odwetowcy. W pra~mieccy
wojny świato
drugiej
buchu
badanych
chorób
karty
i
prasowa zorganizowana przez
rencji podkreślają nie bezpieczt'. •ie NRF dmie się w surmy
wej, międzynarodowym dniem
osób na przestrzeni ostatniene nasilanie się w NRF dziaoddział łódzki Polskiej •Izby
,,Die
„Spiegel",
~sukcesu.
z faszyzmem.
walki
neohitle
i
łalności odwetowych
go roku.
welttt i inne pisma wypunkHandlu Zagranicznego i dyKonferencja uchwaliła rówzrew•
żądających
sil
rowskicb
ich
najistotniejsze
nież rezolucję potępiającą agre
towują
Aby obraz sytuacji był moż
rekcję MiędzYnarodowych Tar
dowania wyników drugiej woJ
sję USA w Wietnamie, izraelzdaniem aspekty chińsko-ra
Jiwie pełny, wylosowane osogów Poznańskich, w czasie
ską agresję na Bliskim wscbo
dzieckiego starcia, Podkreśla
by zostaną powtórnie przebafas"Zystowski
której poinformowano dziendzie oraz reżim
polity-1
dalekowzroczność
się NRF,
w Grecji.
która jut kilka lat
t\ki
nikarzy prasy, radia i TV
dane po upływie lat pięciu.
obrady konferen•
Zamykając
temu wskazywała na 11otrzP.(L. Rud.)
oraz periodyków technicznych
radzieckiej
cji szef delegacji
wszechstronnej aktywizab~
prokurator generalny ZSRR cji stosunków międzv Boni•
zaproponował
Ru die n ko
R.
a ChRL".
przesianie uchwalonych dok.ne -GALKI - POLSKIE U- ~
generalsekretarzowi
mentów
to reportaż uióra ~
DICE" Franco ogło
generała
Rząd
nemu ONZ z prośbą o rozpow,IRENY DRYLL ze wsi, która ,
amnestię
ogólną
piątek
w
sil
członków
wśród
ich
szechnienie
Dobrzań~kif•:
~hołubiła majora
wszystkich przeciwników
dla
Organizacji Narodów ZjednoByły prezydent USA D wight David Eisenhower zmarł
pseud. Hubal. „ep1go-•
~ee
jego reżimu z c-zasów wojny
czonych.
/!na kampanii wrześniowej, a
28 marca br. o godzinie 18.25 (czasu warszawskiego w
w
r.
1936--1939
w
domowej
party/!zarazem prekursora
związku z przypadającą wkrót
szpitalu wojskowym Walter Reed w Was:i:yngtonie.
t(zantki polskiej II wojny świa
zakońi:zenla
ce 30 rocznicą
zdro
reprezentującego
~towej.
Dwight Dawid Eisenhower,
Hiszpanii.
w
domowej
wojny
instynkt kon.~ynuowania
pierwszy po wieloletniej kaWbr ew przypuszczeniom amnewalki z uaJeźdźcą
dencji Franklina Roosevelta i
s tia nie obejmuje więźniów po
JEkZY KATARASIRSKJ
•
aresztowanych po
Harry Trumana prezydent relit ycznych,
felietoniP
stałym
•wym
w
roku,
publikański, wkroczył na are1939
m. in.
„NA KRAWĘDZI" nę polityczną w Stanach Z jedpisze: „- A niedawno Sąd .
noczonych w roku 1952, a więc
Brytyjczycy wykazali znów
urządzazabronił
6Najwyższy
gdy społeczeń
w momencie,
swe rozczarowanie w stosunku
~~8
~nia -rrzy.ię~ w miejscu prastwo amerykańskie miało cop r emiera Wilsona,
do rządu
'leu - mówi po 6smym kieraz bardziej dość trwającej już
wybierając w czasie przeprowa
( liszku, jak zwykle nieodpotrzeci rok wojny w Korei i
dzonych w czwartek wyborów
domagalo się pokojowego ure'l wiedzialny, inspektor bhp.
uzupełniających do Izby Gmin
konfliktu. Mogło się
gulowania
(Prezes nie wypada z kont"trzech ki!-Ildydatów partii konwydawać paradoltsem, że w ta
(nansu i odparowuje. - Czas,(
serwatywnej.
kiej sytuacji obdarzono zaufa( by pan nauczył się czyta~
W ten sposób rządząea partia
jednakże
wojskowego,
niem
!lfacy straciła 12 mandatów od
'przepisy. Nie wolno urządza~
większość Amerykanów spodzie
, przyjęć prywatnych, a czy to
czasu wybo r ć>w powszechnych
wała się, że właśnie „lk e ", by
z 1960 rok u.
, jest przyjęcie prywatne?"
naczelny i nb. doskonałv
ły
WYCHODZ ZA
„NIE
~ •
sojuszniczych
dowódca wojsk
Tak przy'MĄŻ W MAJU!"
osi,
walczących z państwami
• najmniej twierdzą statystycy
w spra
człowiek doświadczony
· i stare przesądy. W ub. roku
którą miał moż
wojny,
wacb
1
w maju zawarto tylko 9,T
poność poznać „z bliska" małteńskich,
związków
' tys.
trafi doprowadzić do pokojoprzypadało Ich
średnio
~ gdy
wego rozwiązania. Eisenhower
(
, miesięcznie po 21,5 tys.
wykorzystał te nastroje i gdy
NUMERZE:'
~ POZA TYM W
w czasie kampanii wyborczej
KOSZTY PALE~„WYSOKIE
ystąpil z pJanem zakoiiczenia
~'
długoter
prognoz
w dzjale
malna w dzień od 4 do 7 st. W
( NJA CZAROWNIC", „PANO-(
wojny koreai1skiej, wygrał wy
PIHM opracowano
minowych
nocy nieco poniżej zera.
„PARA'OA
SERC".
(RAMA
bory. Wygrał również następne
prognozę pogody
orientacyjn ą
Druga dekada kwietnia bę
(!,GWIAZD", wywiad _seMznARa:(
wybory w roku 1956.
na kwiecień . Wedle tych przedzie, wedle przewidywań synop
jtnvm piosenkarzem
ny, wymierzonej przeciw wzra
widywań przyszły miesiąc przy
tyków znacznie cieplejsza. Sred
Dwighta Davida
Nazwisko
„co
GRECHUTĄ,
~KIEM
ruchom w yz w ol e ń
stając y m
niesie nam co najmniej 8 dni z
n ia temperatura w ciągu dnia
Eisenhowera łączy się dwiema
t,KRAJ, TO OBYCZAJ", anena
czym i neutralistyczn y m
st.,
IS
powyżej
temperaturą
wahać się będzie w grani-j tendencjami w
mię
polityce
gdnty i humor oraz opró1"•
Wschodzie.
Bliskim
także 8 dn i b ędzie miało temcach .od 13 do 16 st. Lokalnie
nadały
które
dzynarodowej,
wieln innych ciekawych ma- l
peraturę w g ranicach zera lub
s podziewane są nawet wyższe
za
epoce.
swoiste piętno jego
POd tym względem Eisenhoatrakcyjnych, konteriałów
Nocne
nawet n ieco poniżej.
temperatury. Przy niewielkim
zarysowały się
jego kadencji
wer okazał się godnym reprekutt nrzyito\owany riu:em "
przymrozki sp o dziewane są w
lub umiarkowanym zachmurze
sto
odprężenia w
perspektywy
odła
prawicowego
zentantem
„Jubilerem". Na zwyclęzc?w,
tygodnie
dwa
prze"Z
sumie
niu możliwe są przelotne opasunkacb •między obu n;1jwięk
mu swej partii i polityka jeczekają cenne nagrody. M. 1n. 1
kwietnia.
dy, lokalnie pochodzenia burzo
szymi mocarstwami świata, Za
go nie odbiegała od podstawo
zegarek, broszłti I korale łm
w ego.
rozmowami Eipoczątkowane
wych zalożeń działania „z poport1>wane.
rozszczegółowy
Bardriej
dekady
trzeciej
Początek
Chruszczow w
senhower
siły". Wyrazem tej polizycji
P<>Szczedla
prognoz
kład
JUŻ JUTRO RANO NOWA~
przyniesie
p r zyszłego miesiąca
Camp David. Równocześnie jed
tyki było m. in. takze naruprzewiduje,
dekad
gólnych
„ PANORAMA" W EIOSJCA.CR ' l
ponowne pogorszenie pogody.
nalt był on, wraz z zaciekłym
przez lotnictwo ameryszenie
,.RUCHU".
że 10 pierwszych dni . przyszłe
Temperatura spadnie w dzień
zimnej wojny,
propagatorem
państwowych
kańskie granic
dość
będzie
miesiąca
go
do 1-0-13 st., zaś nocą do zera
Fosterem Dullesem,
Johnem
chłodnych. Tetnperatura maksy
"-~
lub tylko nieco powyżej.
doktry(Dalszy ciąg na str. 2)
współautorem słynnej

I

grupę

zbrodni woiennych

jednej z delegacji uczestniczą
mocarstw,
cych w obrada<!h
dla zapewnienia spoko~u i cai
kowitej tajności obrad.
Uważa się, że to wstępne pa
rozumienie i decyzja o rozpoczęciu już i tak bardzo opóź,.
nionych konsultacji są wynik iem pewnej, nieznacweJ zres ztą zmiany w polityee ameryjak wiadomo
gdyż
kańskiej,
b rak zgody ze strony Waszyng
temu był do tej pory główną
konferozpoc-zęcta
p r zeszkodą
przed
rencji, której z:wolanie
szeregiem tygodni proponowały Związek: Radziecki i Fnncja.
okryty
tajemnką
Calkowitą
jest na razie program kOlllferencji ambasadorów ZSRR, USA,
Anglii i Francji, uważa si<:
obrady rozpoczną
że
jednak,
.się od prób ujedi;olicenia in(Dalszy

ciąg

na str. 2)
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„Panoramę"

TeQorocznn olerla

I

przem.yslu lekkiego na MTP
(Informacja

i

1

I

„Amnestia„

l

w Hiszpanii

., .
!

Eisenhower nie

leszcza jedna
porażka

Wilsona

Jutro 8stron

~

Chłodne święta

zapowiada PIHM

Ocieplenie wpołowie kwietnia

I

111

żyje

własna)
handlowych o najistotniejszych szczegółach tegorocznej
(8-17 czerwiec) imprezy targowej.
Było to czwarte z kolei po Katowicach, Wrocławiu i
spotkanie orga
Trójmieście nizatorów MTP z prasą. Jak
oraz
informacji
wynika z
przeprowadzonej
niedawno
wśród kupców zagranicznych
ankiety, impreza targowa w
Poznaniu cieszy się w świe
cie coraz większą popularnoś
cią wśród zagranicznych wYstawców. Stale również rozszerza ona swój zasięg, tereny wystawiennicze i udoskoorganizacyjnie. , W
nala się
br. np. szereg państw - wystawców otrzyma zwięks zoT\€
powierzchnie (m. in. NRD
jak
kraje
takie
NRF), a
wystąpią ze znacznie
CSRS
asortymenten1
bogatszym
przemysło ·
swych wyrobów
wych.
Jak przedstawiać się będzie
oferta polska na tegorocznYch
MTP? A więc, przede wszystkim należy wspomnieć, że
szczególny
wyraz
znajdzie
akcent związany z 25-leciem
PRL, polskie pawilony i stois
ka będą jak gdyby w znacznie większym niż dotychczas
wizytówką, najważ
stopniu
dzieosiągnięć w
niej s zych
produkcji, nowoczesdzinie
ności wyrobów itp. Znacznie
rozszerzony będzie dział przemysłu mas?:ynowego i przemy
artykułów trwałego
słowych
użytku, pokażemy m. in. noprzem ysłu
dla
spożywcze
i
go, sprzęt laboratoryjny, urządzenia dla przetnysłu chemicznego.
Jeśli chodzi o przemysł lek
ki - to chociaż komisje weryfikacyjne dla oceny wysta
wianych przez polskich w Y·
jeszcze nie zakońtwórców
(Dalszy ciąg na str. 2)

we maszyny

włókienniczego

Za kilka dni spotkanie
wielkiej czwórki
(Dokończenie

str.

ze

niami do zbliżających się kon
sultacji mocarstw w siedzibi~
obrady
ONZ toczą się nadal
Rady Bezpieczeństwa, zwołanej
przedstawiciela
wniosek
na
Jo.rdanii.

1)

terpretacji rezolucji Rady Bez
pieczeństwa z listopada 1967 ro
obrad
ku. Drugim punktem
będzie najprawdopodobniej sprel
wa wydania oświadczenia momisję
ca r stw, popierającego
amb. Jarringa, specjalnego wysekretarza generalnesłannika
go ONZ na Bilski Wschód. j
W siedzibie ONZ panuje prze
konanie, że rozpoczęcie kont„- 1
rencji mocarstw w sprawach 1
Bliskiego Wschodu będzie wy
donioniezwykle
darzeniem
slym, a postępy w pracach tej
utorować
mogą
konferencji
d rogę do uregulowania tak nie
bezpiecznego dla świata konfliktu. W kołach dyplomatya
przestrzega się jednak
nych
optymizmem
zbytnim
przed
podk reśla jąc, że konsultacje f
mocarst'!' potrwać mogą przez
"'.iele t?Adnl, a przebieg ic:h
nie bęciziftl łatwy.
przyg-0towa.Równocześnie z

.P060,0A-„.
.............. „ „......

Dziś

w

Lodzi

zachmurzenie

z większymi przejaśnie
duże
niami, możliwe niewielkie opa
dy śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura od minus 1
do plus f st. C. Wiatry słabe,
chwilami umiarkowane z kie
runków wschodnich.
J'utro

pogoda

bez

zmian.

zaj<lzie dziś o
jutro wzejdzie o 5.23.

Słońce

Imieniny obchodzą
stachy i Wiktory;ia,

PODZIĘKOWANIE

1a.os,

dziś

Eu-

Romana

(Dokończenie

ze str. 1)
Radzieckiego wiosną
1960 roku, co stalo się przycz)·
zerwania konferencji szeną
fów rządów czterech mocarstw
w Paryżu.
wewnętrznych
W sprawach
a ministracja Eisenhowera nie
potrafiła posunąć naprzód rozwiązania wielu palących kwestii, przede wszystkim problemu Murzynów amerykańskich.
To stało się głównym powodem
wyborczej republikanów
klęski
Następca
jesienią 1960 roku.
Eisenhowera, demokrata Kennedy, zawdzięczał swe zwycię
stwo przede wszystkim głosom
rozczarowauych I
Murzynów,
opieszałością
rozgniewanych
w
republikańskiego
rządu
podstawokwestii przyznania
wych praw czarnoskórym oby
watelom USA.
Jeszcze przed śmiercią Dwight
David Eisenhower doczekał się
wyniesienia na stanowisko sze·
ta państwa swego dawnego wi
ceprezydenta, człowieka, któr.ego darzył wielkim zaufaniem,
Richarda Milhousa Nixona. W
ubiegłym roku, w czasie kalP
Eisenhower,
panii wyborczej,
będąc już ciężko chory, zale•
republikanów
cał kandydatowi
Związku

Stańczyka
a w szczególności: Dyrekcji,
z
Koleżankom
Kolegom i
podziękowa
MPK •erdPczne
składają
nie
I SYNOWIE

Dnia 27 marca 1969 r. do
grobu rodzinnego na cmentarzu ewangelicko-augsburskim
przewiezione
Warszawie
~
zostały prochy
S. t P.

Jana
1Nernera
Łódzkiej
Politechniki
dnia 30 marca
niedzielę
W
br. o godz. 10,30 w kościeie
Mateusza
św.
ewangelickim
odbędzie
283)
«Piotrkowska
ze
nabożeństwo żałobne
dę
wspomnieniem o Zmarłym, o
czym zawiadamia

prof.

RODZINA
pierwszą

łmlerci

bolesną

mojei:o

roczni-

pierwszą rocznicę śmierci

W

Męża

Wiktora Wiesława
Sykut-Beja

Luc!ana
Bartoszka
msza
zostanie
oclprawinna
dnia 31. Ili. br. o god:i.. .
18,20 w kościele Matlci Bosk ej
Zwycięskiej, przv ul. MickieZyczliwicza. Krewnycll i
Jego pamięci zawiada-

św.

się dnia 30. Ili. 19511
roku o godz. 20 w kościele
iw. Krzyża msza św., o czym
'"owiaffamia Przyjaciół i Znaj'!mych

odbędzie

:r:!i

ZONA

żoNA
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SPORT

li

Piłkarska

SPORT

li

rządowi

przedłożony,

zawierał

gosoodarwsoółpracy
członków
państw
czej
RWPG, ocenę zasadniczych pro
RWPG oraz projekt
blemów
czeehosłowackiego
stanowiska
w sprawach dalszej działalno
Rady wzajemnej Pomocy
ści
Gospodarczej.
czwartego
obrady
Trwają
ogólnokrajowego ZjaZdu związ
ku Bojowników Antyfaszystow
skich.
W toku dyskusji przemówienie wygłosił pierwszy sekretarz
KC KPCz, A. DU<bcZek. Oświad
o sytuacji
mowiąc
czyi on,
kraju, że kiew
aktualnej
rownictwo polityczne zdecydowane jest nadal kiroczyć drogą

w kwestii
politykę
wietnamskiej i „nieufanie złud
rozbrojelllOWym ze Wschodem". Ostroż
ny rachmistrz, jakim jest Nixon, bardziej się jednak liczy
realiami aktualnej sytuacji,
:&
m. J.
utywną

nrm porozumieniom

• *

*

Agencja France Presse informuje, że prezydent de Gaul-.
le pojedzie do Waszyngtonu na
pogrzeb gen. Eisenhowera.

ul.

wojskowych na

granicę

*

działalności

(Dokończenie

mogą

się

rozszerzenie
na
mierze
kontaktów handlowych z odPrzezachodnimi.
biorcami
mysł skórzany wystąpi rów·
nież z artykułami, które odbiegają od dotychczas stOS<>oó
wanego profilu typowego
tej branży. Zwiedzając MTP,
ujrzymy dużą ilość wyrobów,
odzieżowych ze skóry, galanwykonanej
skórzanej
terii
przy użyciu nowych apretur
i technologii. W branży jed-1
wabniczej nowością będą dl"-'
z
wany puszyste wykonane

będzie

że

on chciał pokazać się światli
ze swej najlepszej strony.
A oto zamierzenia targowe
przebranż
poszczególnych
mysłu lekkiego. Przemysł ba
wełniany
nowości z

około

pokaż<?

w:

100

produkcji bieżącej,
ostatnio opanowanej technolo
gicznie i dostatecznie sprawatrakcją
Szczególną
dzonej.
branży będą niewątpliwie tka
niny przęznaczone na ubrania męskie i kostiumy damz mieszanek bawełny
skie z elaną. Wyroby te każą zrp.ie
niać stopniowo pogląd na za-

posługi

kłady

MSW wyraże pow.rót do
błędów przeszłości jest ńiemo
:i:liwy. Oświadczyli, że te osoby, które w p.rzeszloścl popeł
niły czyny niez,g-Odne z prawem,
zostały jut ZW-Olnione z pracy
w organach bezpieczeństwa lub
też same' odeszły ze swych sta
nowisk w ministerstwie.
Przedstawiciele
zili przekonanie,

SPORT •

ŻE:j

ze str. 1)
już dziś
-

czyły swej pracy
można stwierdzić,

toku rozmowy, poinwać. W
róż
formowali -0ni o biegu
badanych przez I
nych spraw
MSW, m. I.n. o biegu śledztwa
Jana
w sprawie
wdrożonego
Palacha.

il

(0:1),
sła

-

Legia
S\ąsk Ruch (1:4).

(0:1)

Wi-

z łódzkich drużyn II ligi
własną publicznością zaprzed
który w
ŁKS,
prezentuje się
niedzielę o godz. 11 na stadionie
się z Hut
spotka
%
Unii
Al.
przy
duże
mają
nikiem. Łodzianie
.
.
szanse rewanzu za. mefor_tunną
jesiennej
rundzie
w
P.orazkę
1.2 w. Nowi;j Hucie. M~cz ten
zapowiada. su:. bardzo cie.kawie.
Ouzo . trudniejsze zadanie bę
dzie miał Start grający w LuPonadto w I lidze grają: Ka- blinie z Motorem (0:2 w rundzie jesiennej).
Odra, (2:3), ROW
towice
Arkonia
mecze:
Pozostałe
Zagłębie
Stal
(1 :~),
Pogoń
Cracovia
(1 :2),
Wałbrzych Garbarnia
Szombierki (0:2),
Unia R. (0:1), Górnik - Olimpia
(2:0),
Piast
(0:1), Gwardia
Lech - Tarnów (0:1), Wojkowice - Zawisza (0:2).
Najciekawszym spotkaniem w
lidze międzywojewódzkiej bęgzie
Włókniarza
lidera tabeli
mec~
notowanym
wysoko
z
Łódt
SpotkaBiałystok.
Włókniarzem
nie to rozegrane zostanie na
Kilińskiego
ul.
przy
stadionie
188 w niedzielę o godz. 11. Rów
w niedzielę o godz. 11,15
nież
mistrzoLodzi r?zegra.no
W
stwa okręgu JUntorow w tenisie w Pabianicach tamtejszy Włók
miejscowego Orla.
gości
niarz
stołowym. Startowało 19 drużyn.
AZ.S Wa1·mecze:
Pozostałe
Cz:irni Radomsko, WiPierwsze miejsce wśród junio- szawa Warszawianka
AviĄ
rek zajęta drużyna LKS (.Tało sła cha, Ogórek), ktora w finale po Znicz, Ursus Stal, Skra
konała AZS 3:1, 3. Tęcza, 4. Spo- Polonia,
Legia Il.
r;wardia łem.
W nadchodzącą niedzielę rozrozgrywki rundy wio
poczynają
W kat. juniorów triumfowały sennej piłkarze ligi okręgowej,
(:!rużyny pabianickie. W decydujuniorów oraz
klasy A. liga
meczu Start Pab. poko- pozostałe klasy seniorów i jującym
nał 5:3 Zjednoczonych. Mistrzow
odbędą
tym
dniu
W
niorów,
w się mecze przewidziane
ska drużyna występowała
w terskładzie: Badziak, Florczak, Wio
bm.
23
spotkania
a
minarzu,
zajął
darski. Trzecie miejsce
pótniejw
zostaną
Energetyk. Niespodziewanie sła rozegrane
terminie.
~-·-i"l
bo wypadła drużyna ubiegłorocz
W lidze okregowej ?,rają: (na
nego mistrza okręgu AZS, która
miejscu gospodarze)
pierwszym
zajęła dopiero 4 miejsce.
Czarni. Start II
Stal Kutno Wszystkie wymienione zespoły - Bzura, Piotrcovia - Widzew,
WtókPTC Pop:oń.
do udziału ChKS
zakwalifikowały się
mistrzostwach niarz II Łódź, Warta Sieradz w drużynowych
ł . KS
Polski (9-11 kwietnia w Opolu). \. 1ókniarz TI Pabianice,
(s)
Concordia,
II (m)
__Ł_Ó~D-Z-Kl--n-r-'l5 (6429)_Z_D_Z_IE_NN_IK

I

Dziś w

Mielcu

panowała ;
Wczoraj w Mielcu
cisza. Bokserzy korzystali z od;
poczynku.
póltizostaną
Dziś rozeg·rane
naly, a w niedzielę nastąpi ostat

półfinały

zgłoszeń.

Tegoroczna olerla

radzie-

mikrotonami
bm. przed
radia praskiego wystąpili: miwewnętrznych
spraw
nister
CSRS Jan Pelnarz, jego zastęp
ca pik F. Vasa:ek oraz sekretarz stanu J. Majer. Oświad
Ministerstwo
że
oni,
czyli
Spraw Wewnętrznych pragnie
zaufanie społeczeń
pozyskać
stwa drogą doskonalenia swej
działalności. Poin!-ormowali rów
nież, że w przygotowaniu znaj
dują się ustawy, które w sposób precyzyjny będą określać
działalność organów bezpiecz<'ń
stwa np. przez wskazanie środ
ków, jakimi organy te w swej/

*

ności

branży

bawełnianej,

pończosznictwa.
Należy sądzić,

produkcje, jak doktórych
czytelprzeciętny
tychczas,
nik i klient sklepowy kojarzy robie jedynie z.„ kretonabieliźniany
mi i tkaninami
mi.
W branży odzieżowej kup·
zobaczą 250
zagraniczni
cy
modeli, przy czym ekspozycja ta obliczona będzie w du-

li

SPORT
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li

kędzierzawionej,

przędzy

tka

niny poliestrowe, żakardowe
itp. I;>ziewiarstwo pokaie 3();)
•wzorów . no.wych wyrobów z
i
zakresu odzieży, bielizny
że

ta boga
lekkiego
latach
podobnie jak w
spotka się i w
ubiegłych !.. kobr. ze sprawiedliwą
handlu
rzYstną dla naszego
zagranicznego oceną ze stro
ny kupców z całego świ8ta.
(FB)

ta oferta

SPORT

Wczoraj bokserzy odpoczywali

wiosna w pełni

i Slarl (Pub.)
mistrzami okręgu
wtenisie stołowym

4 tys. km 11 olbrzymi1J1i samo
chodami transportowymi, któtych pojemność jest równa po
wagonów kolejojemności 15
wych.
O szczegółach tych poinfor
nas na konferencji
mowali

2'1

Pięknej

SPORT

m.
świadczy
przedsięwzięcia
in. takt, że dekoracje łódzkich
przedstawień muszą być przewiezione na odległość prawie

cko-chińską.

szard B. (Rewolucji 1905 r. 27}
jadąc rowerem wpadł pod samochód ciężarowy nr IB 5672.
bardzo cięż
doznał
Chłopiec
kich obrażeń ciała.
Na ul. Limanowskiego 10(Piekarska
letni Zbigniew P.
15) .wbiegł raptownie na jezdpotrącony
został
gdzie
nię,
z ogólnymi
prze• samochod.
przewieziono go
obrazeniami
do szpitala.
W godzlna<;b rannych na
skutek pęknięcia szyny na ul.
A>rmii czerwonej wyskoczył z
szyn tramwaj . . Przerwa w ko
munikacji z Widzewem trwaI
93 min.
ła
W autobusie MPK S"T-4 za- I
nagle Roman s. (Głów
słabł
udzieliło mu
na 1). Pomocy
pogotowie,
W Woli Błędowskiej pow.
wymijania
podczas
Brzeziny
kierowca z Wrocławia Jan P.
uderzył w nie oświetlony wóz.
konny, którym powoził Wojciech K. (zam . w Rokitnicy).
jadąca
zderzenia
W wyniku
na wozie Władysława P„ lat
f7 cto2J11ala tak ciężk-lch obraw drodze do
żeń, :ise zmarła
szpitala. Ciężkich obrażeri doznał również woźnica. Wóz zo
koń zabity.
st;ił uszkodzony a
(kl.)

li

in. obejrzymy „Dalsi"
M.
(„Zmierzch") Paliaszwiliego twórcy narodowego teatru ope
TOwego, balet „Demon" Cinca•
dze wg Lermontowa, „Rusła•
na I Ludmiłę" Glinki, „Ryc;e~
Mascagn1me
wieśniaczą"
skość
go, „Trubadura'' Verdiego i in.
czasie łódzki
W tym samym
Teatr Wielki wystąpi w Tbilisi z „Halką" i „Strasznym dwo
przedstaw•
Moniuszki,
rem"
„Pana Twardowskiego" Różyc
kiego, „Cosi fan tutte" Mozar
koncert moniuszkowski.
ta i
liczą
Wymieniające się ekipy
po 350 osób każda; wziąwszy
spektakli,
ilość
uwagę
pod
jest to bodaj największa z do
wizyt teatraltychcz owych
nych w Polsce. O skali tego

oddzi qłów

czechosłowackich

Kronika wypadków
Po!Jitech* Przy zbiegu Al.16-letni
Ryniki i

SPORT li SPORT

•

W nadchoC..~ll.~ niedzielę ruszą
wszystpiłkarskie
rozgrywki
kich lig i klas.
k
.
J
w ekstraklasi'e
na cie awszym
.
m_eczen;i l?ędzie zapewne spotkaPolonia (1:1. Y'
me Gormk . By~om1ame
jesienneJ).
rundzie
przegrali co prawda w srodę mi
r.imalnie z Legią niemniej jed
i
groźnym
zespołem
nak, są
własnym
na
Góriłicy grający
terenie bęaą mieli chyba nielatwe zadanie.

ŁKS

postyczniowej, doprodo realizacji celów tej
polityki, przezwyciężaj_ąc wsz:t·
mezalezme
stlde przesz.kody,
od tego z jakiej strony się po
j::rwią. Za rzecz główną należy
uważać konieczność skoncentro
wania sil i uwagi na rozwią
zaniu pozytywnych zadań, na
zjednoczeniu sił społeczeństwa
w celu praktycznego rozwiązy
wania problemu budownictwa
państwowego i gospodarczego.
sytuację rni<:dzyOmawiając
A. Dubczek wyponarodową
wiedział ooinię, że wysiłki l<r'I
powinny
jów socjalistycznych
zmierzać w dwóch kierunkach.
z jednej strony trzeba hezkom
przeciwdziałać _sipromisowo
lom wojny I odwetu, co zwią
zane jest z odpowiednim poobronnych
środków
ziomem
krajów socjalistycznych, z posunięcia.mi umacniającymi funk
cję Układu Warszawskiego jako narzędzia obrony przeciwagresji
lmprrialistycznej
ko
zbrojnej. z . drugiej strony nacelu
robić wszystk-0 w
leży
stworzenia warunków wzajemnego zrozumienia ze społeczeń
stwami Europy zachodniej, któ
re również pragną żyć w pokoju i nie chcą ginąć pod gru
Czechosłowacja
zami wojny.
nie jest zwolennikiem bloków
wojskowych. przeciwnie, wystę
puje za ich Jikwidaeją. Jeśli
jednak wraz z innymi krajasocjalistycznymi troszczy
mi
się o zapewmenie siły obronnej Układu warszawskiego, to
dlatego, że istnieje silne ugru
pakt
militarne powanie
atlantycki.
A. Dubczek zdementował roo
ne pogłoski, jakoby w Budapeszcie prowadzone były jakieś
wysiania
rozmowy na temat

*

~

Z

wadzić

analizę

prasowej reżyser I. A. Asku•
rawa i dyrektor techniczny
P. G. Mirwiełow z teatru tbidyrektorzy S.
oraz
liskiego
Piotrowski i Z. Latoszewski
z Teatru Wielkiego.
O drugiej wizycie teatralnej rozmawialiśmy z dyrek:
torem Opery Lipskiej, J. Hertechniczdyrektorem
zem,
nym teatrów lipskich H. Len
ke t dyrygentem W Hesselem.
umowy o stałeJ
Na mocy
Opera Lipska wywspółpracy
w Lodzi ~o. VI. i l. VII.
stąpi
z dwoma spektaklami opery
miasta
„Powstanie I upadek
Mahagonnx" Bertolta Brechta
i K:urta Weilla. Przedstawienie
to, uznane przez krytyków za
niezwykle interesujące 1 w dal
szym ciągu budzi naJrozmaitsze kontrowersje. Prapremiera
w 1930 roku stała się skandalem teatralnym; obecna insce•
nizacja J. Herza i dziś szokuje
widzów. Ideą spektaklu, jak to
reżyser, jest ukazanie
określił
do
drogi drobnomieszczanina
progu faszyzmu.
Rewizyta T"' w Lips~u dll•
bPdzie się w październiku br.
Zawieziemy tam najprawdopo•
dobniej przygotowywaną obec•
nie premierę „Tragedyi o Ja•
nie i Herodzie" R. Twardow•
skiego. Wymiana naszych tea•
trów włączona jest w obchody
25-łecia PRL i ZO-lecia NRD.
O dalszych szczegółach i~
formować będziemy Czytelni
zbliżania się
ków w miarę
wizyt. Zamówienia zbiorowe
JUZ jednak są przyjmowane
i realizowane będą w kojel-

a sprawą Teatru Wielstaniemy się w
kiego
czerwcu świadkami wy
artystycznych, wiele
darzeń
znaczących w życiu kultural
nym kraju.
W dniach 5-20 VI. wystąpi
przybyły z
TW
scenie
na
Gruzji Akademicki Państwo
wy Teatr Opery i Baletu w
Tbilisi. Goście z Gruzji przywiozą 8 przedstawień operowych I baletowych, na które składają się dzieła klasyi dzieła komki światowej
pozytorów gruzińskich.

polityki

Pradze
w
dniu 27 bm.
czechosłowacki pod przewodnictwem premiera Czernika omówił zasady dzialaJności
delegacji CSRS na mającej siP,
sesji
nadzwyczajnej
odbyć
RWPG. Materiał, który został

*

S. t P.

Goście z Tbilisi i Lipska
na scenie Teatru Wielkiego

Doniesienia z CSRS

Eisenhower nie żyje

Męża

\\'

CSU
• Przemówienie A. Dubczeka
• Kierownictwo MSW przed
mikrofonami radia praskiego
rząd

Wszystkim, którzy el<azali
wiele serdeczności oraz wzię
li udział w pogrzebie mojego

cę

rządu

W

a

ŻONA

+ Posiedzenie

przemysłu

li
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Hokejowe

mistrzostw Polski

ni akt mistrzostw bokSerskichl
Polski.
Mistrzostwa są doskonale zorNastrój psują sęganlzowane.
dziowie punktowi. Wydano bowiem kilka bł<:dnych werdyktów i na czarnej liście znalazło
się trzech sędziów.
1
0

\\~I I

świata

Podczas hoKejowych mistrzostw
Vl'.ars=w)'. Gortatem.. Prze_ciwni- świa~a w Sztokholmie . CzechosłoRaZwiązek
pokonała
krem Filipiaka będzie Osiak, a wacJa
Kardasa Kokoszko z Rzeszowa. ' dziecki 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).
TABELA
łO:l
l. CSRS
9
16 :2
2
53 ~;. 21
14:4
· ZSRR
, 15
12:4
3. Szwecja

I

cz~ad'J~~z~~'f;~~zas~ ~~~oa:i~ ;

mistrzostwa

At

h•i•

U omo I IZM

:: ~i~~=:~ia

;;~:

~:~:~

16:5!
0:16
6. USA
Do pol!małowych spot-1
przedostatmm
. W sob.otę, . w
Karzakwallf1kowah się:
kań
Kanada,
o godz. 10 na Placu dniu graJą: F1~land1a
Jutro
das, Radzikowski, Filipiak, Ryn
kiewicz, Stańczykowski i Kuba- • z.wycięst~a, Automobilklub Lódz USA - SzwecJa.
cki. Szkoda, ze kontuzja wyeli kl organizuje kolejną imprezę.
B<:dzie nią konkurs sprawnoś
Pogoń . minowała. Grzegorzewskiego.
Siatkówka. Anilana samochodu. I
werd_Ykt, cl w prowadzeniu
wywołał
Szczecin r llga męska, godz. 15.301 Dysku.sJę
przyzn!'Jący zwyc~ęstwo Stanczy uczestnicz:yć w konkursie mogą,---------•
.
ul. Teresy 56.
„zllcencjonowanl" fJJ ••
St~rt. _ Budowla-ni To:run, I 11 k?WSk1emu. W polfmale łodzia- automob1lisc1
Hl
ga zenska, godz. 19, ul. Tere- mn spotka się z repreo:entantem jak i niestowarzyszeni.
-----~
sy 56.
żużlu
ł
I
Legia, I liga żeńska,
LKS -

Lodzi.

;;i~~~ftó~~~~·.;?~1;~f~ ~ !~.~
0

char PZKosz„ ul. Północna 36.
Tenis stołowy. Liga międzywo
jewódzka: Tęcza - Start II Wio
clawek, godz. 17, ul. Różyckie
Spójnia II
go 5, Energetyk Warszawa, g<>dz. 17, ul. Ta.rgowa 18.
Stal Mielec
ręczna.
Piłka
Widzew II,
ChKS, Widzew I Truso ElStarówka Poznań bląg, tu.rniej juniorów o puchar
ZO SZS, godz. 17, Al. Politech
niki 11.
Hokej. ŁKS - Unia Oświęcim
o wejście do I ligi, godz. 18 w
Sportowym.
Pałaeu
Gimnastyka. Mistrzostwa okrę
gu juniorów, godz. 17 w Pałacu
Sportowym.
Zapasy. Indywidualne mistrzostwa Polski juniorów starszych
w st. wolnym, godz. 9 w sali na
Widzewie.
Podnoszenie ciężarów. Indywidualne i drużynowe mistrzostwa
okręgu, godz. 16, ul. Rajska 2.
sprawoi<dawWalne zebranie
czo-wyborcze KS Włókniarz, go
d:zina 15, ul. Tyl.na &.

I

w

I

I

strzo st wa s• w•1ata

w d I ,,
zorowa Zia anosc KS „Włókniarz"
Wśród

c~olowycb

na

w
Polska

łódzkich rze. Pierwszy

poczesne
sportowych
Włókniarz.
zajmuje
stołowych,
tenisistów
kofigurowych,
łyżwiarzy
napapiłkarzy
czy
larzy
rzesze
tysięczne
radością
wają
kibiców tego sympatycznego klu
bu, a praca działaczy czy zarzą
du klubu może być wzorem dla
Działalność Włókniarza
Innych .
znajduje duże zrozumienie i poparcie w KD PZPR Lódź-Sród
mieście z I sekretarzem J. Chabelskim.
O aktualnych sukcesach i planach klubu poinformował nas
jego kierownik p. c. Gołębow
ski.
We Włókniarzu działa IO sekcji
ponad 700 zawodzrzeszających
ników, nad którymi opiekę spra
wuje 22 trenerów i instruktoSukcesy tenisistów stoło
rów.
wych, kolarzy czy łyżwiarzy figurowych znane są szeroko nie
tylko w kraju ale i na świecie.
Równie dobrze spisują się piłkaklubów
miejsce
Wyniki

zespól jest aktualnym liderem grupy ligi m ię
dzywojewódzkiej i ma poważne
szanse na wejście do II Jigi, rezerw.y. w roku ub. awansowały
do h~1 okręgowej i zajmują tam
trzecią lokatę, a juniorzy są liderami ligi juniorów.
Sukcesy odnoszą także zawodp"zostałych
niczki i zawodnicy
selccji - piłki ręcznej, koszyk_ówki i si.atkówki. Klub tworzy
silną

sekcJę

szermierczą.

i9?0 roku

Polsce
otrzymała

organizację

miindywidualnych
finału
strzostw świata na źużlu w 1970
roku. Decyzja ta zap'.ldla na kon
gresie międzynarodowej federaobradującej
cji motocyklowej,
w Genewie.

W Piotrkowie

l

Nad wszystkimi sekcjami paopiezakłady
tro!'at sprawują
Sródmieścia.
ku_ncze z terenu
Wiele uwagi działacze Włókniarza poświęcają sprawom wychowawczym. Przy sekcji piłki noż
nej działa prężne kolo ZMS. a
obecnie myśli się o stworzeniu
klubowej organizacji ZMS.
Sprawom dalszego rozwoju klu
bu I ocenie jego dorobku po- 1
święcone będzie dzisiejsze zebrasprawozdawczo - wyQorcze
nie
(ms)
Włókniarza.

1

l

Og61nopołski

turniej
piłki ręcznej .
Dziś o godz. 15 w I-iotrkowie
rozoocznie się ogólnopolski tut
w
niej piłki ręcznej. Udział
turnieju biorą następujące zespoły: Wisła (Płock), AZS (LuChrobry
Lublinianka,
blin),
(Głogów), Piotrcovia i Concordia.
jutro o
Dokończenie turnieju
godz. 15.
Turniej organizowany jest w
ramach 60-lecia istnienia Concordii.
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Jest nas widocznie za dużo
nas klientów zrozpaczonych
cieknącym
kranem lub kaloryferem, gotowych oddać „królestwo za hydraulika", byleby
tylko się znalazł, przysz e dł i zatkał, przykręcił, załatał co
trze b a .
Ten, przewyższający znacznie
aktualną
podaż
popyt na
fach.owców
wszelkiej
maści
sprawia, że w wielu (a może
w wi ę kszrnici?) dziedzinach usł'!g
mamy rynek producenta, a nie
klienta. Ci pierwsi - „usługo
dawcy" państwowi i pry"'·atni zdają sobie z tego doskonale sprawę. ·
Ba, gdyb)' Ż tak można było
ich
postraszyć
konkurencj ą,
WYTzucić za drzwi
niesolidnego, nieuczciwego
fachowca mając w jego miejsce do wyboru kilku innych.
Ale wszystko
tn. przynaj-

mniej

na razie,

"między

bajki

trzeba

nam

włożyć",

remii czy dobrej marki zakła
u) bę d ą mus ie I i
walczyć
klienta,
prześcigać
się
w
uprzejmości, jakości usług, aby
dobyć jego uznanie zamówienie i złotówki.„
Nje wątpię bowiem, ze tylko tego typu układ, w którym
klient zajmie pozycję nadrzęd
n

ną,

gwarantować może właści·
poziom usług i
że VI
końcu tak właśnie kiedyś
bę
dzie. Czynią tę nadzieję pewne urzędowe posunięcia, oi;:ło

WY

szone w ,,Monitorze Po!skim''
(nr 50/68 poz. 350), nabierające
obecnie
takiejże
urzędowej
mocy, i dające kUentowi tarczę
(albo
miecz jak kto
woli), do obrony przed niesunt i ennościa i niesolidnością usługodawców na razie tylko
państwowych
i spótdzielczyctl.
Mam tu na myśli opraCO"\Vany i wydany
przez
Komitet
• Dr_obnej Wytwórczości „kodeks
usług" czyJi zbiór przepisów
dotyczących świadczenia
usług
dla ludności przez
jednostki
gospodarki uspołecznionej. prze
pisy te, już od
czerwca br.
obowiązywać
będą
m. in. zakłady

zajmujące

się

zakładu

za
uszkodzenie lub
zgubienie przed1niotu ,
wysta·
wiania
rachunków, opłat za
usługi
ekspr esowe
I
zwykłe
zaliczek itd.
Dobrze byłoby,
gdyby najważmejsze stw1erdze
nia
„kodeksu"
znalazły
s~ę
wkrótce na widoczoyn1 mJeJscu - najlepiej wypisane 1 wy
wieszone pod
hasłem.: „klient
ma racj«::" we
wszystkich
uspołec:znionych
zakłarlach
usługowych.
Zie się natomiast
st.ało,
że nie będzie ich mo:i·
na umieścić w wa::sztatach rze
mieślniczych,
bowiem rzemio.sło
pozostawiońo
przynaJmniej na raz.i.e poza zas1ę·
glem
paragrafów
„kodeksu",
zaś prowadzone od dwóch lat
próby opracowania
regulam.inów branżowych,
ustalaJĄ;Cycn
usługowe
obowiązki
rzen11es1n1
ków wobec klientów, nie mogą jakoś zakoiiczyć się sukce-

Usługi

to brzmi pokornie... jak stwierdziła
niedawno Muzyka i Aktualności,

wyjaśniając

jednak szybko, że owa
pokora nie jest bynajmniej cechą charakterystyczną dla tzw. „usłu
godawców". Na ogół
stroną czapkującą, dopraszającą się pokornie
łaski Pana Dobrodzieja
Fachowca, jesteśmy my
szary tłum klientów.

sem.

czeka-

jąc
cierpliwie na taki rozwój
usług, kjedy to ich wykouaw·
cy (pod groźbą plajty, utraty

„ •••••••••••••„ •.........•............(

Tu przypomnimy, ie choć WJ'
nala7ek indywidualnych skrzydel ludzkich nie istnieje jeszcze w swej dosltonałej i nienagannej
technicznie
formie,
to przecież prace nad nim mają już długą 1 chwalebną tra- .
dycję. Dziewięćset przeszło lat
temu., w roku 1060, mnich Benedykt Olivier z klasztoru w
Malmesbury,
przypiąwszy
sobie skrzydła do rąk
i
nóg,
skoczył z wieży kościelnej "
choć lądował niepomyślnie, la
miąc sobie oble nogi, przecież
przeleciał 120 kroków.

(Mikrofelieton
o technice)
siątych nanego stulecia. Myśl
więc, jak motna sądzić, nie za
ginęla, jakkolwiek nie Jest podejmowana.

w technikę i
nie wątpimy, że znajdzie ona
w końcu skuteczne
zabezpieczenie przed upadkami z wysokości. Trudniej nałomia&ł: by
loby opanować
chaos,
jaki
mógłby zapanować
w
najniiszej warstwie atmosfery ziemskiej. Nie ma tu przeciri ani
dróg, nie ma ani sygnalizacji,
ani przepisów latania, a gdyby
nawet luki te zostały w jakiś
sposób wypełnione niesforność tłumu entuzjastów nowego sposobu komunikacji, ropocących skrzydłami nad wyludnionymi ulicami miast, mogład0
·
e
b
d
d -~
.,..1iększ;g~ow; 0 :~6w i }:!::e
większej liczby wypadków nit
obecnie na jezdniach.
y wierzymy

zakładów

usługo

wych nlewłaSciwie załatwiony
klient będzie mógł użyć strasza
ka w postaci kar pieniężnych,
o których szczęśliwym trafem
wyczytał w gazecie lub „~ont
torze" o tyle
wystawiony
do wiatru przez nieuczciwego
czy niesolidnego rzemieślnika,
może co najwyżej wydeptywać
ścieżki do cechu lub Izby U.ie
mieśJniczej czekając aż wi
nowajcę_ pouc:z:y ~ię, ostrzeże,
napomni, a w naJgorszym razie po wielokrotnych skargach wstrzyma ma
prawo
wykonywania usług.
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jak Wołodyjowski żegna się z Ketlingiem.
Gdy wszedłem na szaniec I opel'ator Lipman rozpocząć
miał ujęcie sylwetki puł
kownika na tle
łopocącego na
wietrze,
postrzępionego kulami tureckiego sztandaru, zdawało się. że natura poddała się panującej na planie ciszy I wiatr ustał. To
był straszny moment.
Wreszcie
reżyser
Hoffman powiedział: kamera i nagle
zerwał się silny wiatr„. podkreślając dramatyzm chwili.

„a"?

duże

T. ŁOMNICKI - Są :role wielkie, należące do repertuaru światowego i
znaleźć
też można wielkie role
we współczesnej
literaturze.
Myślę,
że
rolę
nobilituje
aktor. Jeśli do pracy nad nią włączy swowrażliwość, dar przekonywania i rzetel
ną fachowość, może zostać w pamięci widzów. Nie zawsze kl się udaje, ale to już
jest ryźyko związa~ z: zawodem„.

ją

-

1akie

Ilię - .
jesł

oeehy

lHlaniem

postae behat.ra -

)IMla
11lda4ł•M
l'llłri9ły, kterJ"lll

Woło4yjoweki1

- Wołodyjowski w ost.tnie1 nę9d „~
logii" 11rasta ck> rangi l;lohałiera naroclowego. Mówi 'się o Will, ie t. lJekiol' kamieGrając tę .rolę, często • t7Dl myMYślałem, jak człowieka, którego
znam na przestrzeni całej "Trylogii" jako
niefortunnego
kochanka,
śmiesznego zawadiakę. szlachetnego męża I eycerza, w
końcu zobaczyć jako nfewitępłiwego wyraziciela myśli wyrQSłej na 1lebie patriotyzm"R i oddania ojczyźnie. Doszedłem
do
wniosku, że
lliopniowa pn.emiana ma

- Csy u.ie obawia się pan popularności
Jakll pnyniesie pana film, a bardziej moie Jeneze łelewizyjna
seria
„Pn;nody
pana Michała", ie mim• następnych ról
l!Cllłłanie

1

ta

-oje logiczne uz:asadnieDie, :ie w

owych

czasach najszlacbeUiejga ~ rycerstwa
a.wierzyła w hetmana Sobieskiego, w jego
. geniusz i poświęcenie sprawie Połskl. Te

can:ai na przyznanie mu. oczr
wiatych racji i parunuta złotych. Tak więc forma pra.ktycznej realizacji kodeksu nsłnłJ'
wymaga dopracowania.
Przypuszczamy,
że o tycia
gwarancjach
i
sapewnienia
praktycznej
reali'J:acil pneplsów „kodeksu usług" pomyśla
ły już (albo właih1ie gorączkowo myślą bo czerwiec !11 edaleko) wszystkie,
decyduJące
o usługach, instytucje naszego
miasta. My se swej strony mo
gliśmy tylko teoretycznie om6
wić pn:ydatnośf nowego
ia, pozostającego na razie zbilll>
rem urzędowych
J)1lragratów, ,
którycla mocy nikt jesscae nie
zdążył
wypróbować.
M"i.m•
wszystko •'łdzimy jednak, ie
"kodeks 11sług" mote byf w
ręku klienta b~i'ł nie Jtyle

I

osobowości
pana Młehała starałiml
zagrać z: całym skupieniem. 1ego osobiste spraWY starałem
się
potraktować
równie SllC2erze odsłonić jego bezrad-

cechy

~

ność wobec miłości do Kreysi, później bezradność jako męża Basi. dla którego była
ona chyba malutką
Połs4 A że kręci

przy niej

wąsikiem

l

poddaje

się

jej sta.-

i kapryl!(llll., to pr.zecież wdzięk
eUowieka, ldóry potrafi być groźny
w
waJee i 11legły w domu. Te dwie oechy po~czyłem celowo, aby dały w końcu obraz
ncerza z: tamtych lat, dla którego honor.
ojczyzna, powinność - to jedno.
- Który
-menł
•
realtzaeJI mma
ałkwił p - DajbaTchieJ W pamięełf
- Było ich wiele. Kiedy kręciliśmy scenę kapitulacji, 1'0bRa ona na W!!'eystk.łch
wrażenie. W llmpieniw
pnygh\dano ~
nowczości

paa

w

pamięci

szerokiego

ln:·ęga

widsów panem Wołodyjowskim?
- Dła aktora związanego ściśle z teatrem.

niecki.

ślałem.

I

czekać

n

:c

:oę

)>

N

1

wyjaśnień,

N

I Sprawy p. Michała
I
I

Klienta,
który nie narzeka
na ich nadmiar, a chciałby je
dynie, że by były one lepsz!',
takie
ostateczne
rozw1ązan1e
specjalnie nie cieszy . '.l'ak jak
nie
wprawią
go zapewne \Y
euforię wyliczone powyżej szan
se na ściągnięcie „karnych zło
tówek" od niesolidnych zakła
dów państwowych i spółdziel·
czych. W oczacll klientów te
szanse
przynajmniej
Da
pierwsz„ nat oka wyirląda
ją problematycznie.
Wydzi~
Przemysłu Pres. RN IL Łodon
informuje bowiem, :ie ~·cze
nia finansowe kierowaf nale-1
iy do jednostek aadnędnyeh
tych zakładów w których np.
sknocono nam garnita.r lub od
dano, w miesiąc po obiecanym
terminie, ile naprawione ••·
dio.
Można jedaak postawie! ..,..ta
nie kto
sairwarantnje, te te
ros-iczenia
będ"i
zalaiwiane
szybko i sprawnie? Kto aaręczy,
te
klient,
dochodzący
swoich praw na pods~wie pr~
pisów „kodeksu",
nie )łędsie
masiał biegać od Annasza ołO
Kajfasza, od pana prezes' d•
kierownika, pisać Jiczi>yc~ ~

dań,
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no
faktu
zerwania
umowy
przez
zakład,
jak i klienta,
który może, lecz nie musi zgo
d-zić sie na dodatkowe czeka1ue
na wykonanie usługi.
W kodeksie znalazły się teł
przepisy
regulujące
sprawę
gwarancji,
odpowiedzialnośc1

naprawą

o....

szkoda.
W Łodzi rzemiozaspokaja np. potrzeby lud
noSci miasta w usługach krawieckich 4K proc„ fryzjerskich w 54 p;oc., fotograficznych w 65 proc., elektrotechnicznych w 40 proc.
itp. O tym, że nic za ws<e jest
to
„zaspokajanie"
wtaścn~e, ,....
terminowe i uprzejme wiemy od dawna.
Cóż jednak ~
tego? O ile w przypadku us;;o
A

sło

ków transportu, chemicznego,
drzewnego,
papierniczego,
o•
dzieżowego, skó r zanego. placów
ki „Eldomu", ZURiT,
FotoOptyki, Domu Mody, itp~ itd.
Trzeba przy tym podkreślić,
ie „kodeks usług" jest pierwszym tego typu aktem prawnym w kraju dającym klientom
n1ożliwość
wysuwania
ros~
czeń
finansowych
(uderzeaie
„po portfelu" boli czasami naJ
bardziej) pod adresem nie wywiązujących się z umów zakła·
dów usługowych. Przyjęto przy
tym 1 jako kardynalną zasadę,
:ie Jednostka gospodarki uspołecznionej
nie może odmówić,
he.: ważnej przyczyny, przyję
cia zamówienia na \\·ykonante
usługi
leżącej w
zakresie jej
działania.
W
razie niedotrzymania tern1inu wykonania u•
aługi,
za każdy dzień zwłoki
zakład
płaci
klientowi
karę
umowną nie niższą niż 1 proc.
ceny usługi ora:i; 10 proc. teJ
ceny w przypadku odstąpienia
Od umowy. Dotyczy to zarów-

wyrobów przemysłu
maszynowego, elektrotechnicznego, i.rod

Zatory l!1l drogach,
o l<t6rych coraz to dochodzą jakieś
wieści ze św i ata, skłaniają dO
myśli o rezygnacji z samochodów na rzecz innych środków
komunikacji tylko jakich~
Dedal powiedział swojemu sy
nowi Ikarowi, że skoro ani zie
mią, ani wodą niepodobna wydostać się z
Krety, trzeba sko
rzystać z drogi powietrznej.

;:;;

1b

było chyba rzeczą ciekawą podjąć pracę
nad roll\ o olbn:Ymint ładunku dramatycznym, powiel-Olll\ przez film. Niebezpieczeń
stwo niesie identyfikacja aktora z: bohaterem, co może przeszkadzać
w dalszej
pracy. Mam jednak przekonanie, :i:e praca. zainteresowanie literatur~ chęć tworzenia I przekazywania
nowych postaci,
nie pozwoli mi długo zostać w kręgu Wołodyjowskiego. Licząc się z tym, zagrałem
Makbeta w reżyserii A. Wajdy. Opracowuję też z E. Bryllem „Mik<Oja
Doświ&d
czyńskiego pnypadki" I. Krasickiego. Już
wkrótce
rozpoczYnam
pracę
w
filmie
„Czerwona jarzębina•. Chciałbym równie!
zagrać we współczesnej
komedii o męż
czyźnie, o
jego życiu, dużych i małych
problemach. Jestem już na tropach scemuiull'Za do tego fnmu. Czy to mi się
uda' Nie wiem.
- Orienłująe ~ ehoćby z osłałnlch zamieneń. ezan na odpoezynek -łaje .Pana niewiele. Ale Jak spęua pan wolny

Z wielu innych, jak loyśmy
-1
dziś powjedzieli, hobbystów la- Practtję dttżo, to prawda. ale głównie
tania na podobieństwo ptaków,
warto wymienić chłopa Jana
dlatego, że ciągle czuję niedosyt, czytam
Wnęka z okolic Tarnowa, któA więc: lata~ CSJ" niło łataf'!
wiele, chciałbym jeszcze więcej." Jak odry równo przed stu Jaty na
Rozsądek
pod.powiada nie
pocz'l"wam? Po prostu odrabiam zaległą
własnoręcznie skonstruowanych
łatać.
Ludzkość
jednak
w
skrzydłach
dokonał kilku Ioswych poczynaniach nie lderulekturę.
tów na odległość kilkuset meje się rozsądkiem i mote właś
Romaawiała: LUC'ł'NA WANDEB
trów. Podczas jednego z tych
nie dlatego w końca do caegojak'ł
lotów spadł na ziemię i potłukł
kolwiek doszła.
ZDZJS~W SZCZEPA!flAX
się dotkliwie, nie powróciwszy~.:..:..:.::..:.:=_::::::.:::~---~~~-_:_~~:.:..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~---~~~~~~~~-~-:---~~~~~~~~~~~-~~~-~~--~~już nastę nie do zdrowia.
Ostatn~ lata ubiegłego stulecia znów p-rzyniosły idei latania ofiarę ludzką, a był nil\ je
m Y I n •
, _ w .,._ WfptMllul
straty
milionów
nen z pierwszych konstruktowykuała .lllańa s.
sło_tyeh.. I to tylko plon dwu_ d.ni:- I to
Młe sr~ełi,
esy tri nle ebclełl dni w 1 I r: _o t n ~ g o pr:redw1!>srua.
A
rów lotniczych, Otto Lilienthal,
-..aałff mprawlećlliwo4ci kary? TylkO
przed nami
w 1 o s n a,
letnie upały,
który na >zbndowanych
przez
siebie
skrzydłach - szybowcu
.........__
11111
11111 oni sami JllOl!!:'ł odpowledzief na to py- • n • z a • ••
o TE.J MALEJ SALKI S4DO- dbodDia-: pok(Jj,
OJ) w
tanie Ale Dieo:aleinie od odpowiedzi . Obowiązn,fący kodeki karny sprodokonał wielu udp,nycb lotów,
WEJ trafiłem przypadkiem i łO ... przyjęcie, stal w opiat
leh ~91< 4 0 sprawy i do ogłono- wadze~e.
niebezp~ec~eń~twa . pożaru _
lecr; wTeszcie ulei;ł wypadkowi
w chwili, kiedy sędzia końc„ył
_ Nadpalony ~ stół, :adnesenha nep i w - sąd wyroku nriadczą nie- pr.zew1duJe. karę więsiema (me okreś
i zmarł na skutek odniesionych
ju:I: uzasadnienie wydanego u- uległa komoda, spłonął chodnik, ogień zbicie o tym, te »ie tylko oskarłolta laJ.l\C gramcy t~ ka~. Dla spr'.'wców
obrażeń.
przednio wyroku. Nie słyszałem więc pochłonl\ł firanki _ wyliczała póiniej wykazała Hę Jekkomyłhlością_
dz1ałaj,,.cych
n1eumysln1e
przepisy są
Próby Jot6w na skl'zydłacb wszystkich motywów, ale jak się rozżalona (na gości!f!) Maria S.
:to
bardziej liberalne; podlegają oni karze
21e znacznej notabene wysokoś,
zdążyłem
zorientować
nkar:l:onej
•
•
aresztu do roku lub karze grzywny.
ci - ponawiano jeszcze w Jaone nie przekonały. I nie tylko jej.
Na szczęście sama spała .w dał~
.1Ałt IHFORMU.IE Komenda Gł6wna
Na ich to właśnie zasadzie Maria !I.
tach
trzydziestych i pięćdzie- Sześć miesięcy llresztu! dziwiła pomieszczenia i •_kończył.o nę. tylko 11 11! Straty Pożarnych, tylko w czuie mi- lkazana została na pół roku aresztu,
rię jakaś zażywna jejmość. za co!'! lekkim zaczadzeniu. Palące się firanki nionej sołH>ty i niedzieli zanotowano
Przecież właśnie ona poniosła najwięk- zauwa:i:ył ktoś z ałiey i w porę zaałar- W Polsce ał m poiarów. W każdym
•
:f.
•
sze straty...
OSKARŻONA jak wspomniałem -

O'l',-

I

ł

• , powszed Dl• T em1•d y
D z1en

„

D

na ekranach TV

do

W łych dniach powrócił
krajn red. Stanisław
SzwarcBronikowski
który pr:llCbyWał
..,.
ostatnio w Afryce. Podczas pO
bytu w Dakarze spotkał się "'
Leonidem Tełigą i llll'ybrał się
ó:i
wraz z nim w krót ą
poclr
po Senegalu. Plonem wycieezki
jest repo~ telewizyjny sitypod
tułOwany „Opowiadanie
baobabenl"'
kt6:ry
wt<T6tce obejrzymy 'na el<ranacll telewi- &
ie .__ „ Teliga Cł
r:or(> w. W film
·T~ .._
•
(I
wspomina r6wniei swą od}'5<'Ję
po morzach i oceanach iłustrufotogral
jl\C opowieść zdjęciami

I

licznymi, wykollan.,.mi
da .opty".

11

już po zamknięciu przewodu. Tu Maria s. nie była oskarżoną.
Tu była
prawie że bohaterką. A już na pewno
uchodziła za pokrzywdzoną„.
z ciekawości sięgnl\łem do akt pr<>cesowych. Dokumentów 11ie było wieIe, ale za to były one aż nadto wymowne.
•
:r- •
7lf

PEWNEGO ZIMOWEGO WIECZORU
mieszkaniu Marii s. odbywało się

koleżeńskie przyjęcie. Wódka, owszem,

była, ale „nie za dużo" jak uznali świadkowie. Dużo natomiast palono
papierosów, gasząc niedopałki - z braka odpowiedniej ilości popielniczek n" spodeczkach lub po prosta na kartach papieru.
Gdy wyszli ostatni goście, . Maria . S..
l>yła b"!dzo zm""zona. Odłozyl'.' więc
sprzątame do dnia n_a.stępnego 1 poło-

żyła

się

żarna.

spać.

Obudziła

wezwana

przez

~14-:

stt;aż

Jakiegos

po-

prze-

i

mował

~
~

„...........

strat.
Poiar
zlokałlzowano,
ugaszono. w &am'ł porę: w rogu
pokoju stały cztery półlitrówki z przygotowaną do mycia podłóg benzyną!
At strach pomyśleć, eo by było, gdyby płomienie dotarły do tych butelek.
Kio wie, czy wówcau · dałoby się uratować nie tytko to jedno mieszkanie (?!I.
Ale oto tak bliscy niebezpieczeństwa
sąsiedzi n ie
p o tę pi 1 i
Marii s.
Przeciwnie
tałowałi jej, litowali się
z powoda poniesionych przez nią strat.
Nawet po wyroku, pe którym pow i n Il i byli zrozumieć społeczne niebHpieczeństwo
karygodnej
1 e k k oogień

~

"'l....~~'-'-~~~~~~~~~~~~~~..._Q

~~~'-"''-'-'-'-~'-'-

I

sięgają wieła

z·~p~a~p...:...~.1~e~~r~~o~s~a~'-"I:~~~~: f~~f~fr.~ifJ:ł~~

r.J

~
!;I

Og6łem

_„_

~~r~::::.~f!.{f~~::.:.:: [~~~~~o~"~y~~m~~~e~k~:::

Odyseja L TeliRi

~

„.,..,..,."'

wypadka maty sięgały od kilka · do
kilkuset tysięcy złotych. Cztery esoby
poniosły śmierć, kilka innych w •tanie
ciężkim odwieziono do szpitala.
Przyczyny
poszczególnych
pożarów
badają komisje. ~ut dziś jednak wiadomo, :te w większości wypadków zawiniła lekkomyślność - zapałki dane
dzieciom do sabawy (strata: 300 tys, zł),
'niedbale rzucony niedopałek papierosa
(spłon'łł
dom mieszkalny i stodoła),
brak bl}lchy zabezpieczającej pod kuchennym piecem (ogień strawU mieszkanie i zabudowania gospodarcze), beztroskie przelewanie benzyny przy :upalonym papierosie itp.

zwanej

uniknęli

odpowiednio sz)1>ko,
losu pogorzelców!

s a m i

A więc oburzenie zamiast skruchy,
J><!Czucie krzywdy,
zamiast poczucia
wmr. To I er a n c j a
lekkomyślności
zamiast jej P 0 tę Pie n i a!
Brzmi te paradok~alnie,
zwłaszcza
wobec
faktów wołających 0 alarm.
~obec faktów, które sprawiły, że pro•
Jektodawcy
nowego kodeksu karnego
P o d n i e ś l i wymiar kary
za nieumyślną winę, określając J'ł w granicach
d
r ok u
d o
dz ie się ci n
lat pozbawienia wolności!
Bo decyduj'\ właśnie fakty. Decyduje
sp o ł e cz n e
n ie be z pie ez eńs t w _o. 1 opinia społeczna, domagająca uę surowego karania groźnej w
skutkach lekkomyślności. Tej lekkoll}Yśłności, jakiej świadectwo dała Jlfaria s. 1 tej t.eż, jaką zaprezentowały
jej Sl\Siadki.
JANUSZ KRAJEWSKI

„
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Z obrad Plenum KL PZPR

Wspomnienia kobiet

Rachunek sukcesów i potrzeb

ukażą się

wwydaniu książkowym
Wczoraj w ŁK FJN odbyła
się
uroczystość
wręczenia nagród i wyróżnień laureatkom
konkursu na wspomnienia ko
biet z Łodzi i województwa z
okresu 25-lecia PRL. Na kon-1
kurs zorganizowany przez Radę Kobiet m. Łodzi
i województwa, obydwa wydz. kultury, WKZZ i Związek Literatów Polskich, nadesłano z na
szego miasta
i województwa
wiele wzruszających prac, któ
re mają
szczególną
wartość J
autentyków.
Pierwsze dwie nagrody z rąk
organizatorów otrzymały Ewa
Denys i Jadwiga Moniewska.
Wydawnictwo Łódzkie
postanowiło wydać ksiązkę,
w któ
rej znajdą się nagrodzone i wy
różnione
prace. Będą one na
pewno wzruszać szerokie grono
czytelników.
Fragmenty
prac ukażą się też w łódzkim
tygodniku „Odgłosy".
(Kas)

Wczorajsze
Plenum
KL
PZPR poświęcone omówie
niu zadań łódzkiej organizacji partyjnej w kampanii wy
borczej do Sejmu i rad narodowych stało się - generał
nie rzecz biorąc
wszechstronnym przeglądem dorobku miasta w minionych 4 latach - rachunkiem - zarów
no sukcesów, jak i najistotniejszych łódz•kich potrzeb.
Decydujący wpływ na charakter naszego miasta i struk
turę zawodową jego mieszkań
ców miały przyjęte i realizowane kierunki rozwoju łódz
kiego przemysłu, modernizacja wielu
starych fabryk
oraz budowa nowych zakła
dów przemysłowych.

poprzedniej kadencji -

-

Poważne

»U cieczka«
Telewizyjna „Kobra" poczyna sobie coraz śmielej, wraca
do formy z najlepszych czasów. Widowisko
A. Zbycha
,,Ucieczka", nadane w czwartek, nie sprawiło widzom zawodu. Może akcja trzymałaby
nas w większym jeszcze napięciu,
gdyby jej tempo nie
było cbwilami zbyt ospałe. Mo
że byłoby lepiej,
gdyby autor
scenarinsza uniknął ogranych
jut we wszystkich kryminałach odzywek typu „ja nie od
powiadam na pytania, ja je
zadaję" lub też motywu milicjanta, któ.ry nie ma
czasu
pójść do kina. Ale przecież są
to szczegóły, które nie odebra
Jy nam przyjtmności zagłębia-\
nia się w naprawdę pasjonu•
jącą
zagadkę.
Winnym wreszcie okazał się ktoś, kogo wca
le nie podejrzewaliśmy, a to
już duży sukces.
Powróciła
tematyka okupacyjna ściśl~ powiązana z dniem
dzisiejszym
i
to
powiązana
wc:lłe
zgrabnie i logicznie.
Rzecz cala zagrana była spraw
nie., bez rażących uproszczeń.
Dobrze wywiązali się ze swoich
ról J. Nowak (były gestapowiec), J. Zakrzeński i A. Jurewicz (małżeństwo Romskich),
przekonywający był J. Nalberczak (kapitan Olszak). Wryje
aię
nam
jednak w pamięć
prsede wssystkim J. Barańska,
która w tej szpiegowskiej hi·
storii, w której trudno rozwijać
psychologiczne
niuanse,
stworzyła
postać
najpełniejszą
(Zofia), wychodzącą daleko po

sa

schemat

.,,..,.ch".

:r>ól

„l<rymir;.10L

zmiany
zaszły
w
wyglądzie
miasta,
dzięki jego przebudowie i rekonstrukcji. W latach 1965-1968 wybudowano np. 86 tys.
izb, co umożliwiło poprawienie
warunków
mieszkaniowych około 86 tysiącom rodzin. W ostatnich 4 latach wy
budowano blisko 300 km sieci
wodociągowo - kanalizacyjnej oraz 97 km sieci gazowej i cieplnej. W tym samym
czasie miasto
otrzymało
7
przychodni
lekarskich,
600
łóżek szpitalnych, nowoczesny
pawilon onkologiczny itd.
Z każdym rokiem wzrastała też rola i autorytet
komisji
radnych.
Coraz więcej
radnych występowało w czasie sesji rad z istotnymi problemami, szczególnie nurtują
cymi mieszkańców miasta.

IAT.

Ilość spotkań posłów

borcami

wzrosła

z

bieżącej.

Z
blisko 2790 uzasadnionych
postulatów gospodarczych, zgłoszonych przez miesz
kańców
do końca ub. roku, prawie 70 proc. zostało
wykonanych, a plan i budżet
bieżącego
roku
przewidują
WY'konanie około 300 dalszych
wniosków, kosztem ponad 88
mln zł.
Podstawowe zadania stałe
go usprawniania pracy 1 sc1słego współdziałania z organizacjami gospodarczym~ i społecznymi
stawiają przed
radami narodowymi obowią
zek większej troski o interesadta, przeciwdziałania wsze!
kim
przejawom
biurokratyzmu i bezduszności, a nawet zdarzającym się przypad
kom poważnych nadużyć i ko
rupcji. Z kolei instancje partyjne powinny przywiązywać
większą
wagę
<Io kontroli
działania
administracji pań
stwowej,
częściej i krytyczniej oceniać jej funkcjonowa
nie i
spełnianie uzasadnionych
postulatów
społeczeń
stwa.
Problemy, jakie rady narodowe podejmą do rozwiąza
nia w latach 1969-72, ujęte
zostaną 'w łódzkim programie
wyborczym, który stanowić
będzie podstawowy dohument
kampanii
wyborczej w naszym m1esc1e.
Program ten
uwzględniać powinien najbar
dziej żywotne interesy miasta i jego mieszkańców. Kluczowym problemem pozostanie nadal budownictwo miesz
kaniowe i komunalne.
W latach 1969-72 planuje

także

Na ekranie TV
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do 700

z wy500 w

Wystawa
giełda
mal rstwa wsp.ółczesnego
W Klubie
ZMS
„Karoleł<''
przy ul. Łąkowej 2J. z inicjatywy ZPAP oraz Zakładów Ar
tystycznych - Doświadc...alnycb
Pracowni Plastycznych w Łodzi
zorganizowana została wystawa
- giełda malarstwa współczes
nego. Znalazło się na niej 79
obrazów artystów łódzkich: B.
i

J.

Kr.

Liberskich,

J.

Garwolińskiego,

T. Romana,
i innych.

J'.

Skrobińskiego

Zapoczątkowana

w
Klubie
„Karolek" akcja będzie
miała charakter długotrwały. Z
ul. Łąkowej
przeniesiona ona
będzie
do Zakładów im. Marchlewskie~o
(do
klubu
ZMS
,,Asik") a potem do dalszych
przyzakładowych
domów kultury i klubów młodzieżowych.
ZMS

Wasiołka,
K. Kędzi,

M. :i.

15 lat Chóru Nauczyciel skiego

'W tych dniach Chór Na\lcl!:ydelski w Łodzi obchodzi 15-lecie swego Istnienia. Od lat Jest
on w stałym kontakcie z zakładami pracy. dla których dał
pona<1 40 koncertów oraz z
TRZZ. W ciągu 10 pierwszych
lat co najmniej raz w r,o~u
...espół
wyjeżdżał
do różnych
miejscowości
woj. zielonogórskiego, na Mazury, odwiedził
miasta leżące nad Odrą, upowszechniając

tam

piękno

pol-

skiej pieśni.
Chór znany jest r6.....met za.-

~anicą:

Czechosłowacji

w

Węgrzech, w NRD, Bułgarfl

na
I

Rumunii. Posia<la też na swym
koncie kilka
poważnych
nagród i wyróżnień. M. in. Zloty
Laur 20-lecia PRL, zdobyty w
Ogólnopolskim Konkursie Chórów, nagrody w
dorocznych
konkursach Łódzkiego Towarzr
stwa Muzycznego i CRZZ.
W cięgu :IS-lecia przewinęło
~ przez zespół ponad 300 osób.
Niektórzy
jego
cztonkowie
d>ziś już są zawodowymi śpie-

wakami (np. T. Kapałka, solista
Teatru Wiełkiegoj
lub
Jrształc11
się
w szkołach muzyC%11ych. Obecnie chór nczy 15
osób spośród których aktywnością wyró:!:niają s~: A. Winasiak, A. Tartanus, M. Bujl<o,
st. Biernacki, z. Spychalski,
S. Kędziora. Od początku tj .
od 1953
roku, chór prowadzi
Czesław Salski.
Wczoraj w m LO O<fb7ł się
•roczys1:7 wYstęp tego chóru.
(wam

WAZNB TELBFOHY
łelefonł~
Pożarna

Informacja

Strat

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO 01, .......,
lnforJDacja PltP
Informacja PKS
Pomoc drogowa PZM
Pogotowie energetyczne
Pogotowie oświetl. alie
Ośrodek Inf. UsL I.ZSP
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111-11

ns....

m-o9

334-31
220-81
Jll-lł

ftATltT
WIELKI

-

godz.

„

•

0 Tosca"
TEATR POWSZECHNY
18 „Kawior I kaszanka"
TEATR NOWY
godz.
11
„żeglarz"',
godz. 19.U ,,Dziś
do ciebie przyjść nie mogę"
MAŁA SALA godz. 2'0 ,.Bli
ski nieznajomy"
TEATR J'ARACZA (w salt Teatru Rozmaitości) - godz. 18

,,Przedwiośnie''

TEATR 7.15 - godz. H, l i „O
krasnoludkach i sierotce Ma
rysi", godz. 19.15 ,..M«alność
pani Dulskiej"
OPERETKA godz. 19 „TUr
niej w Rio de Ma.racasso"
TEATR PINOKIO - godz. 17.30
„Flisak I przydróżka"
TEATR ARLEKIN - godz. ?'f.30
„Legenda warszawy"
TEATR ZIEMI Ł0DZKIEJ' godz. 19 „Psy"
FILHARMONIA
(Narutowicza
20) godz. 19.30. Koncert sym
foniczny - ork. PFŁ. Dyry- ·
gent - Stefan Marczyk. Soliści Lidla SkowrO<D - SO
pran, Pola Lipińska me«zosop.ran.
Stefan Ruha
skrzypce (Rumunia). W pr1S
gramie: A. Vivaldi Symfonia nr 3 G-dlH', W. A. Mo
zart Koncert skrzypcowy
A-dur K. V. !19. G. B. Pergales>i - „Stabalt Mater".
MUZEA
MUZEUM
BISTORU
Wl.6"
KIENNICTW A (ul. Piotrkow•
ska 282) czynne od g. 10-17.
MUZEUM RUCHU
REWOLU·

f

QDZIE

~

l{IEDV1

508-0I
CTJNEGO (Gda6ńa Jlł CIQll

ne w godz. 1~5.
lllUZBUM SZTUKI (Wlęclcow
skiego 31) - czynne w godZ.
9-15.
MUZEUM
KATEDRY
BWOLUCJ'ONIZMU UŁ (Park Sien
klewicza) - czynne od godz.
1~17.

ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE (Pl. Wo!

MUZEUM
Jl()ŚC!

ro-15.

14 -

czynne W

godz.

lit 11' A
BAŁTYl[

Dni Filmu Polskiego - 1968. „Pan Wolody
jowski" od lat 14 godz. ie.
13, 16, It (przed tilm.em spot
kanie z realizatora.mi i akto
rami)
POLONIA „Cena słtachu"
od lat 18 (t.ranc.) godz. til.15,
13.15, 16.15, 19.15
WISŁA
„Siedem ' razy kobieta" od lat 18 (wł.) godz.
10, 12.30, 15, 17.3.0, 20
WŁOKNIARZ „Arsen Lupła
contra Arsen Lupin" od lat
H (franc.) godz. to. 1%.30. 15.
17.30, 20
WOLNOSC - Dni Filmu P.olskiego - 1969. „Pan Wołody
jowski" od lat 14 g. Hl, 13,
16, 19
ZACHĘTA „Angellka wśród
piratów" od lat 16 (franc.) g.
10, 12, 14, Hl, 18, 20

SEANSE

NOCNE

POLONIA
„Sekrety
nyc.h żon" (wł.) godz.
WISŁA „Kolekcjoner"
godz. 22.15
WŁOKNIARZ
„Fantomas
contra Scotlll!ld Yard"
(ftr.)
godz. 22.15
MUZA - „czekając na tycie"
(ang.) godz. Z2.15
•
ADR1A - Pożegnanie z tył1!łem: "Kapo" ~ lat li! (wł.)

DZIENNIK ŁÓDZKI nr 'JS, '6429)

*

*

ł'CdE.

?O,

:tł.JO,

JS, lT.W, •
CZAJKA - „Szpieg W}ISzedl z
moua" (radz.) od lat ll g.
1'1,
„Bohater
naszych cza-

sów" (rad.z.) od lat H g. 11
ENERGETYK
„życie :dodzieja" (tr .) od lat 16 god1:.
17, 19.30
GDYNIA - "Zabawa w masa
k.rę" od łat lł (:firan<:.) godz.
ID, 11.15. lł.30, !'l, 19..30
HALKA aieczynne
1 MA.JA
„Samot~ we
dwoje" od lat 16 (pol.) godz.
15.30. 17 .łS. llO
ŁĄCZNOSC "Działa Navarony" od lat 14 (ang.) g. 18
ŁDK „Powiększenie"
(ang.)
od lat 18 godz. 15, 17.30, 20
MŁODA GWARDIA „Niezrozumiany" od lat 14 (wło
ski) godz. 9.45
12.15, 14.45,
17.15, 18.45.
MUZA „Streały o zmierzchu" od lat u; (USA) godz.
15.30, 17.ł5, 20
OKA - „Operacja św. January" (wł.) od lat t.6 godrz. 15.30,
17.45, 28
POPULARNE
„Żell'ia,
Żenieczka I Katiusza"
(radz.)
od lat 14 godz. t~ 1 17, 19
POLESIE - „Hokei.se!" (.radrL.)
od lat li godz. 17, 19
PRZEDWIOSNIE „Cl!:łowiek
z M-3" (poi.) od lat tł godz.
15.30. 17.45, 20
PIONIER „Old Surehand"'
od lat 11 (jugosł.) godz. 10,
12.30, 15, „Kochany łobuz" od
lat 16 (franc.) goo·z. 17.30, 20
P9K0J „Kierunek Berlin"
od lat 11 (pol.) g. 16, 18. zo
REKORD - „Czarny mustang"
od lat U
(USA)
god'Z. 10,
12.15, 14.30, 16.45
ROMA „Porwanloe dziewic"
od lat 18 ~rum.) god2. Ił,
12.30. 15, l'l.30, llO
SOJUSZ
„ Wszystko Jta
sprzedaż" od lat 16 (.poL) g.
17. 19.15
STOKI „Dz-ień,
w !rlórym
W":fplynęła ryba"
od la-t 14

13. IV. - 18. V.

Lódzka Wiosna Artystyczna
Wczoraj na kolejnym posiedzeniu komitetu organizacyjne
go Łódzkiej Wiosny Artystycz
nej poinformowano nas o pro
gramie tej największej,
jubileuszowej
imprezy
kulturalnej.
Rozpocznie
się
ona 13
kwietnia i trwać będzie do 18
maja br. Udział zapowiedziały
wszystkie zawodowe i więk
szość amatorskich placówek kul
turalnych, a także szkoły artystyczne,
organizacje
mlodzie-2owe,
związkowe
i
spc.łeczne.
Na
program składa
ją się imprezy muzyczne,
teatralne, filmowe,
wystawy l
imprezy masowe.
Charakter
ogólnopolski
posiadać
będzie wielka
wystawa
pod nazwą „Polska sztuka użyt
kowa w 25-leciu PRL - tkanina unikatowa
I przemysło
wa",
zorganizowana
przez
ZPAP, czynna od 19 kwietnia
w Ośrodku Propagandy Sztuki, w gmachu BPGK i Salonie
Wystawowym przy ul. Piotrkowskiej. Następną będzie IV
Ogólnopolski Festiwal Poeeji.

się

wybudowanie ok. 102 ł.ys.
izb mieszkalnych, 350 km sieci wodociągowo - kanaliizacyjnej. Kontynuować się będzie
w dalszym ciągu prace mają
ce na celu poprawę wal'llmków komunikacyjnych w naszym mieście poprzez rozbudowę
linii
tramwajOW'oautobusowych, wprowadzienie
do eksploatacji nowoczesnych
tramwajów, zwiększenie liczby autobusów,
modernizację
arterii przelotowych, oddanie
do użytku wiaduktu przy ul.
Kopcińskiego i rozpoczęcie bu ,
dowy następnego przy ul.
Wróblewskiego.
Zgodnie z postulatami wyborców uruchomiona zostanie
także
obwodnica
kolejowa,
przeprow~dzi się moderniza-1
cję dworców kolejowych, wy
buduje szereg obiektów służ
by zdrowia, zwiększy się sieć
sklepów, lokali gastronomicznych i punktów usługowych,
rozbuduje
wyższe
uczelnie
itd.
W sumie, realizacja programu wyborczego zmierzać bę
dzie do kompleksowego rozwiązywania problemów komu
nalnych, usuwania wielu zaniedbań przeszłości,
pozwoli
na wszechstronny rozwój mia
sta i dalszą poprawę warunków życiowych łodzian.
Na wagę tych celów zwracano także uwagę w czasie
dysku:Ui, podczas której mówiono o 4-letnim dorobku
poszczególnych dzielnic i pracy ich instancji
partyjnych ,
węzłowych zagadnieniach dzia
lalności DRN oraz przygotowaniach do kampanii wyborczej..

Do problemów tych
zał

Z dalszych imprez
wspomnależy
koncert łódzkich
laureatów nagród międzynaro
dowych, który odbędzie się w

nieć

·~'-'-'-"~'-'-"'-"~""'-'-"'-'-'-'-~"'-'-'-~"'-'-'-'-'-~~~'-'-~'-''-'"'-~~

Uczniowski czyn 25-lecia PRL

W ubiegly czwartek 95 uczTechnikum Mechanicznego nr 3 przepracowało w
warsztatach szkolnych w czasie wolnym od zajęć - 900 ro
boczogodzin, realizując
czyn
z okazji 25-lecia PRL. Ogółem przepracują oni 2400 roboczogodzin
co stanowi
wartość 150 tys. zł. W ramach

nawią

nióto

także

zabierając
głos
w dyskusji przewodniczą
cy Prez. RN m. Lodzi E.
Ka:imieresak, który mówiąc o
ogólnym, dodatnim bilansie
działalności
rad narodowych
w minionej kadencji, poświę
cił
również
spore mieJSca
sprawom trudnym, bolączkom

!~f:~:::: ':ai::~~~ta ·;;sk~~=~(
0

n1a pracy wszystkich ogruw
administracji państwowej.
Dyskusję

podsumował

I se-

._„_.._.,..
Spy--~

kretarz KL J.
który przedstawiając zadania,
jakie w
następnej kadencji
stać będą przed łódzk.4 organizacją partyjną i radami na
rodowymi omówił szeroko
problemy
organizacyjnego
przygotowania i cele kampanii wyborczej, w
której
jak
powiedział
chcemy osiągnąć ogólnonarodową
akceptację wszystkich uchwał
V Zjazdu. PZPR.
SL

(.greckO lf. 15.15, lT.30, 19.łS
STYLOWY
STUDYJNE
„Wyrok w Norymberdze" od
l&t 16 (USA) godz. 111, 20
STUDIO „Druga prawda"
od lat ts (franc.) g. 17, 19.15
SWIT - nieczynne
TATRY Bajki: „Arka Noego''. „Ballada,.,, uOrfttU.S.Z w
piekle". ..Zwiedzamy ZOO",
„Zajączek" godz. 16, IT. Dni
Filmu Polskiego - 19611. Od
„Zakazanych piosenek"
do
"Pana
Wolodyjowsklego"',
„Trzy starty" od lat T godz.
18, 20.

D·Y ZURY APTEK
:Piotrkowska 12'1, PI. Wo!lnoci !, Cie&Zkowsk:iego 5, Rzgow
ska 147, Ziel<>na ~.
'l'uwima
511, Limanowskiego n.
DYŻURY SZPITALI
I Klinika Pol.-Gin. Im. CnrieSkłodowskiej,
uL Cu~le-Skło
dowskiej IS przyjmuje rodzące I
chore gineko!oglcznle
z Dzielnicy Górna.
li Klinika Pol.-Gln. AM, Ili.
Sterlinga U - przyjmuje rodzą
ce l chore ginekologicznie z
Dzielnicy
Sródmieście
z rej.
poradni •• KN przy ul. Kopciń
skiego 32 I Nowotki 60.
Szpital iln. H. Jordana, ul.
Przyrodnicza 711 przyjmuje
rodzące I chore glnekologlcznie
z Dzielnicy Sródmieście z rej.
poradni „K" przy ul. Piot,...
Jcowskiej 107 I Piotrkowskiej 289
Szpital im. M. Madurowicza,
al. M. Fornalskiej 31 - przyjmuje rodzące 1 chore ginekologicznie z Dzielnicy Polesie.
Szpital im. H. Wolf, ul, Ła
giewnicka :M/36
przyjmuje
rodzące
I chore glnekologicznie z Dzielnicy Bałuty I Dziel
nicy Widzew.
Informacje o dyturach npltali innych specjalności tel. 03.
Nocna pomoc pielęgniarska
Al. Kościuszki łll, tel. 324-09 zgłoszenia
telefoniczne na zabiegi do domu w godz. 19-5.
Nocna
pomoc lekarska ul.
Sienkiewicza 13?. teL 4łł·łł w
godz. 19--5.

Filharmonii 1 koncert prezen
tujący dorobek szkół muzycznych. Teatr Wielki wystąpi z
premierą
„Tragedyj! o J'anie
i HerOdzie" oraz z koncertem
moniuszkowskim. Studenci dadzą koncert galowy pt. „Studenci swojemu miastu".
Dla
zakładów p.racy wystąpi orkie
stra Łódzkiej Rozglosni Polskiego Radia.
Do „Wiosny"
włączają się też wszystkie łódz
kie teatry.
Z imprez filmowych wymienić warto plebiscyt filmowy z nagrodami pod
hasłem
„Wybieramy najlepszy
film o sztuce Polski Ludowej"
i „Otwarte dni" do wytwórni
filmowych.
W maju odbędzie
się w Parku 31enkiewicza inau
guracja Dni Oświaty, Książki
i Prasy, a w parku na Zdrowiu koncert pn. „Folklor przed
mieścia".
W
Pałacu Sportowym dla młodzieży zaprezentuje się maraton big-beatu z
udziałem zespołów Kanon Rytm
I ABC. Łódzki etap Wyścigu
Pokoju zakończy na stadionie
4-KS impreza sportowo-artysty
czna.
W tym samym c.:asie odbę
dzie się też wiele imprez w
województwie łódzkim.
(wan.)

·

podjętego zobowiązania
niowie wykonują części

mie11.ne do maszyn

uczza-

włókienni

czych.
Personel warsztatów
mechanicznych szkoły wlączyl
się również czynnie do udzialu w podjętych zobowiązlł
niach.
Tekst t foto: A. Wach

59 lat poz·yc1·a małżeńskiego
Bl'onislawa 1 Jan szadkow,;:

ey zawarli

w

zwiĄzek

małżeński

1910. Od tego momentu upłynęło 59 lat. Dobranej
parze Prezydtum.
DRN Łódź
Pol8ie pr2yznało medale .„:łi8
długoletnie
pozyc1e
małzenrołnJ

Uroczystość
wręczen1'a
odznaczeń
odbędzie
się
c:tłJiś.
w sali ślubów USC .
J'ednocześnie
wręczone
ZOl!ta

skie".

ną

medale

dysławowi

rr.y

Stanisławie

t

Wła

Szewczykom,
któzłote
gody. (k)

obchodzą

Wystawa impoe._jąca i ciekawa
Łódzkie Muzeum Historii Wł6
kieunictwa, mieszczące się pr"'.Y
uL Piotrkowskiej 282,
będ"!e
terenem ciekawego wydarzenia
artystycznego.
Mianowicie w
najbliższy
poniedziałek,
tj. :n
bm. o godz. 12 w salach muzenm zostanie otwarta wtelk&

NTU
303·04
od
owiada

•

SPACEROWAŁ

W KOSMOSIE

l\łeksykn

Kto

H.:

był
pierwszym
kosmonautą orbitującym w kO
smosie1 Kiedy to miało miej-

M.

jubileuszowa wystawa. ~wi~za
na ona jest z 25-leciem PRL i
urządzana pod nazwą ~Artyści
tkacze w Polsce Ludowej".
Ta ciekawa, niecodzienna wy
stawa ściągnie zapewne uwagę
szerokich
rzesz
mieszkańców
naszego miasta. Będzie ona bo
wiem przeglądem tkanin arty
stycznych wybitnych artystów
polskich z całego krajn a tak
że twórczego
dorobku twórców łódzkich tworzących jedy
ną w Polsce
grupę artystycz·
ną A. T. (artystów tkaezy). W
grupie tej tworzą m. in. wyróżniający się w kraju artyś
ci Zofia Litak i Danuta
Sienkiewicz, które odniosły du
że sukcesy
na wystawie tkanin artystycznych w Meksykn (na l i artystycznych t);anin polskicb zakupionych pod
czas
ostatniej Olimpiady
w
aż

ł

były

dziełem

w.w.). Udało się nam już za.iza kulisy tej interesują
cej wystawy i dlatego gorąco
ją polecamy. (T. S.)
rzeć

ace?

RED.: Pierwszy „spaeer" w
kosmosie poza sta·tkiem miał
miejsce 18 marca 1965 r. Odbył
g<> Aleksiej Leonow, kosmonau
ta <radziecki z „Woschodu-2".

~

POCZC!lłlek

PDMIESCIE

big-beatowej

batalii
1utro o
godz. tł w DK
„Energetyk"
rozpoczynają
się
eliminacje U Ogólnołódzkiego
Przeglądu
Amatorskich Zespolów I Muzyki
Rytmkznej.
Do
przeglądu
zgłoszonych
zostało
zespołów.
Eliminacje trwa6

16

będą

końea

fłnalowy

i

w

do
maju

kwietnia, zaś
się koncert
laureatów.
(cisi

odbędzie

I

koncert

Uniewinniony
Jesienią 1967 r. , Tadeusz Mal
kiewicz skazany został wyrok iem I instancji Sądu Powiatowego dla m. Łodzi. na pół
tora roku więzienia, za =ęea
nie się fizyczne i moralne nad
żnną. Po ponownym rozpatrze
niu sprawy, sąd uniewinnił go
od dokonania za.rzucanych mu
czynów.

Tak, uderzylem
tego
kontrolera, ale on pierwszy
zaczq,l!
- W jaki sposób?
- Wlazł do tramwaj•
spytał czy mam bilet!

Co i gdzie dalej, ósmoklasisto

~i.~. ~~!~~WY'~'~. ,.1.~ ~~ą! .~,. !~~~y~.!~~~ K:!~~~~~-~~~~

jęst podjąć samodzielnie rozsądną
decyzję o kierunku
dalszej nauki. Pytanie: co i
d ·
d 1 .,
·
g zie
a eJ · stawia sobie
obecnie w Lodzi 12600 ucz 1
niów ósmych klas szkół podh
t
6400 d ·
8t
awowyc • w ym
.ziew
cząt.
O
przyszłości
młodzieży

cie 325 oddziałów, do których
przyjmie się 11625 uczniów, w
tym 4359 dziewcząt.
w szkolaell
technicznych wszystkich
typów dla absolwentów lód"l·
kich szkól podstawowych prze·
znaczono noo miejsc.
w ramach miejsc pozostałych przyj
mie się młodzież z województwa łódzkiego i innych województw. Najwięcej miejsc mają technika o specjalnościach:
budowlanych,
elektrycznych 1
mechanicznyołl
(m. in. aparatura urządzeń przemysłowych,
budowlanych I maszyn oczyszcr.ania miasta, aparatura kon•
trolno-pomiarowa, automatyka.
budownictwo
plytowo-s>Jgment owe
·
me t ro 1og1a
warsz t a t owa,
przędzalnictwo bawełny i tkac
two).
Tnyletnie
zasadnicze
szkoły
zawodowe
naj.więcej
uc:imiów przyJmą również w
specjalnościach budowlanej, ...
lel<trycznej i mechanicznej.
Miejsce w sz.kole dla każdego ucznia absolwenta 8
klasy to i·eszcze nie wszystko. Dziewczęta i chłopcy muszą być kierowani do poszcze
go"lnych szkół średnich _ bar

cji zawodowej i rekrutacji Kuratorium i szkoły mają na uwadze niesłuszne przekonanie
uczniów, a szczególnie ich rodziców o tym, że istnieją szko
ty lepsze i gorsze, atrakcyjne
i mniej atrakc)•jne.
Do szkół
gorszych, nieatrakc)·jnych, zwy
kle
zaliczane
są
zasadnicze
szkoły zawodowe. Prawda leży
gdzie indziej. Do pewnych typów średnich
szkól technicznycb
przyjmuje się młodzież
więcej zdolną i lepiej przygotowaną, ze względu na wymagania, jakie stawia się ich
abl!Qlwentom.
Nadal panuje
powszechne
przekonanie {niesłuszne zresztą), że podstawowy - pierwszy stopień do kariery życiaWeJ· to matura. Przed absol-

szego czasu usiłują przekonać
.
• .
resort oświaty 0 komecznosci
wprowadzenia dwuetapowego
k 1 ·a
awodowego
opar
sz 0 em
z
'
tego
na zasadniczych szkołach
zawodowych,
których
absolwenci więcej
zdolni
d
systematyczni w pracy
z awaliby
do 2-letnich techników
•
Zgodnie z uchwalą Prezydium
RN m. Łodzi z 5 lutego br. i
tak: wszyscy absolwenci szkól
podstawowych
muszą
rozpocząć naukę. I wszyscy, którzy
nie będą kontynuowali jej w
liceach, technikach i zasad·
niczych szkołaell zawodowych
zostaną skierowani przez wladze oświatowe właśnie do zasadniczych szkół zawodowych.
Młodzież
wszyscy
absolwenci szkół podstawowych ma

Trochę

inicjatywy

i odpowiedzialności
z pobłażliwo~cią.
jednak obojętnoś~
personelu sklepu,
który
wykazal żadnej inicjatywy I
ten

fakt

Przerażo

•i•

,,Arged•"'
skup•e na0
szenie
~
•
bojów do syfonów. Podane w
współodpowiedzialności,
1111
nim byly adresy sklepów, któ . rzecz całą natychmiast od rę
re podjęły się wykonywania
ki wyjaśnić.
tej czynności.
Wydaje nam się, że dobf'I
Ob. M . Ł. (nazwisko i adres
obyczaje wymagają, b11 sprową tą
zajęły
się
dyrekcje
znane redakcji)
zgłosił
si4
więc do
jednego z takich
łódzkiego „Argedu" (najmniej
sklepów przy ul. Kasprzaka
winnego) oraz PSS, któremu
kończącej szokolę podstawov.rą
,
b d
68, by odprzedac z ę ne 114- sklep przy ul. Kasprzak.4 68
rozważają rodzice i nauczyboje. Aliści poproszono
podlega. Klientowi należy rię
go
ciele. Od wielu już miesięcy
grzecznie,
by nie zawracał
przeproszenie (służymy adremyślą o tym
także władze
sem). Poza tym personel skleglowy.
Sklep ma ważtłiejue
oświatowe,
Komisja Planopu winien delegować do jego
problemy, a to, że prasa na.
G
d
w
w.arua
ospo arczego~
y· la personelu nie interemieszkania pracownika, 1ctór11
dzial Zatrudnienia oraz szepisa '
odkupi owe nieszczęsne nabosuje.
reg innych instytucji i orgaje - nikomu, ;ak się okazuje;
Zadzwoniliśmy
do dl/f'ekto•
nizacji.
W
ś
niepotrzebne.
Wszyscy tegoroczni absolwea
wentami zasadniczych szkół
r4 „Argedu".
yja nil nam,
Na skup nabojów urzqcnoci łódzkich
nkół
podstawozawodowych nikt ani nic nie
że ogłoszenie zostało zamiesz·
no konkurs z nagrodami, kt6
wych mają zapewnione miejsce
zamyka dróg dalszego kształczone na zasadzie porozumie1nszokkosłzatcabłcAścryecdhnicih: •peliceJ·~~fs~
cenia.
Ciągle obserwuje się lk·ą talweię<: pełne dpomd~t~!..~~~i ni4 się z „detalem", który wy rego haslo głosi: „Odprzeda„u
„
• zawodosz Rzecz
c nia
ponaw
jąc teraz puste nabpje,
t ypowa ł o d powie
za· d nie
·
tycznych,
technikach
„owczy pęd"
do techników,
go.
tylko
tym,
aby•
skl epy
wych oraz w z;asadniczycb szko
pewnisz sobie zakup pełnych
do których nie wszyscy kanszansa ta została właściwie oddo skupu nabojów. Widać za.łach zawodowych różnych ty·
nabojów w okresie sezonu!".
dydaci się dostają.
Czy nie
czytana i wykorzystana przez
rządzenie „detalu" nie dotar·
pów.
Licea · ogólnokształcące
dziewczęta i chłopców oraz ich
Na ogłoszenia wydano kilkaprzyjmą
do klas pierwszych
lepiej w wielu
przypadkach
rodziców i opiekunów.
Io do sklepów. Znając balanaście tysięcy zlotych ze spo3390 dziewcząt i chłopców, w
dzo odpowiedzialnie. Należy
rozpocząć naukę w zasadniganiarskie sklon11<>ści niektótym fOO osób spoza Łodzi. Li·
łecznej kasy i... cały ten wir
połączyć ambicje i marzenia
czej sz•kole zawodowej?
ReZBIGNIEW KUNA
rych ludzi,
Pf'Z'J/jąć możemy
ceum
Pe<111gogicEneprzyjmie
Wychewaw
młodzieży (i jej rodziców) z 1•e , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ! siłek trafił to próżnię.
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uczennic. Licea artystyczne ma
stopniem
przygotowania
i
(włt.)
ją 12t miejsc.
zdolności ucznia oraz możliP.S.: Skup premiowany 1'oSą w Łodzi licea z poszewaściami i potrzebami łódzbojów trwa do 31 ma1'ca. Cierzonym programem
nauczakiej gospottarki.
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1.200/min.
s p R z E D A pokoju sublokatorskiego
PRASĘ
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da Titowa, zamienię na
lat praktyki, elektryków do konserwacji urządz.en
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1000", rok 1985, w ideał- za Koleją Obwodową)
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1963,
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po olzians.lnej tgara3el___ magister Pluskowski. nia PRN w Lodzi.
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CZW ARTEK, 3 X:WIBTNIA
9.00 Teleferie: Towarzystwo Zagadkowe Poranne (Katowice). 9.20 „Timur i jego drużyna" - film fab. prod. radz.
(Katowice). 15.25 Program dnia (Ł). 15.30 Politechn!ka TV:
Fizyka I roku. „Tarcie" (Gdańsk). 16.05 Pohtechnika TV:
Fizyka I roku. "Własności sprężyste ciał" (Gdańsk). 16.35
Dziennik TV (W). 16.45 Teleferie: Towarzystwo Zagadkowe
Film
wzywa Andromedę".
„Tu Orion
Wieczorne: -

z serii: „Ivanhoe". 0 Niewid„~ialna

•

~

l

I

~~~

I

11

~

0

Wlókien.niczymi

~

~

się

(W-wa i

Katowi-

„Fałszywa

„Wielcy znani i nieznani" ·(W). 20.45

film
(W) .
23.05
TV:

Izabella

-

fab. prod. rumunskiej (W). 20.15 Magazyn Medyczny
22.45 Dztennik TV (W). 23.00 i:-rogram na jutro (W).
Politechnika TV: Fizyka (Gdansk}. 23.40 Polltechmka
Fizyka (Gdańsk).
ł

PIĄTEK,

KWIETNIA

cyklu: „Wybieramy zawód" (Katowice). 16.00 Tele"Tu Orion

wzywa Andromedę", „Wyspa skarbów"

- film. Towarzystwo Zagadkowe Wieczorne (W-wa i Katowice). 17.15 Dziennik TV (W). 17.25 Łódzkie Wiad<:>mości
Dnia (Ł). 17.40 „Nie tylko dla pań" (W). 18.00 Film z serii:

('~~n 18~~c~(i~m(~~zi~s.~;,ł:'~f~:n~c.;"gi,;:y:._ 'i~~s~~o~~zapi:;;:

(W). 19.05 Przemówienie ambasadora Węgierskiej Republiki Ludowej (W). 19.20 Dobranoc (W). 19.30 Dziennik TV (W).
20.05 „Trzy drogi" z cyklu: „Klucz do M-3" (W). 20.35
Teatr Telewizji: Mikołaj Gogol - „Kłótnia" wg opowiadania pt. „Opowieść o tym jak się po~łócił Iwan Iwanowicz z Nikiforem Nikitorowiczem" (Gdansk). 21.35 Z cyklu:
22.35 Dziennik TV (W).
„Portrety", „Le Corbusier" (W).
22.50 Program na jutro (W).
SOBOTA, s KllVIETNIA
P.08 Teleferie: Towarzystwo zagadkowe Poranne (!Cat0wice). 9.20 „Małgosia" - film tab. prod. but. (Katowice).
15.25 Program dnia (t.). :ni.30 Program tygodnia (W). 16.00
Teleferie: - „Wyspa skarbów" - film. „Towarzystwo Zagadkowe Wieczorne", „Niewidzialna ręka" (W). 16.45 Dziennik TV (W). 16.55 Teatr Młodego Widza: Christine Jope
Slada l sewel stokes - .złoty wieniec" (W). 18.05 Spotkanie z przyrodą (W). 18.38 Łódzkie wiadomości dnia ft..). 18.45
„Zagraniczne piosenki" - felieton TV W. Machejki (Ł).
19.00 Wieczorne rozmowy (W). 19.20 Dobranoc (W). 19.30 Mo-

0~

~
0
0
~
~

~~~
~

~~0

Ręka"

18.20 Magazyn
ce). 18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia (Ł).
„Próby" - „ ... z planowanym poślizgiem" (Ł). 1.8.45 „Wroprogram z cyklu: „Muzyka i architekcławski barok" tura" (Wrocław). 19.20 Dobranoc (W). 19.30 Dziennik TV (W).
20.05 „Ojciec archeologii polskiej i historii sztuki" z cyklu:
11

ferie: -

~

Wojewódzką Hurtownię Tekstylną

Z A O P A T R Z Y S Z

~~

~

SRODA, 2 KWIETNIA
stawił się" film fab. prod. bułgarskiej
(W). 10.55 Program dla szkół: Fizyka dla klas VII „Parowanie i wrzenie cieczy" (W). 11.55 Program dla szkół: Wychowanie obywatelskie dla klas VIII „RWPG" (W). 14.55
Program dnia (L). 15.00 Matematyka w szkole. „Lini~wa algebra wektorów" cz. I (z Krakowa). 15.30 Politechnika TV,;
„Trygol'\ometna
Matematyka - kurs przygotowawczy cz. III. Wykładowca: doc. dr Roman Leitner (z Wrocła
wia). 16.05 Politechnika TV: Matemątyka - kurs przygo„Trygonometria" ez. IV. Wykładowca: doc.
towawczy dr Roman Leitner (Wrocław). 16.35 Dziennik TV (W).
16.45 Dla młodych widzów: „Klub pod Smok iem", pt. „Jak
dawniej mieszkano" (III) (Kraków). 17.20 Telekram (W).
18.00 Łódzkie
17.30 „Kiedy trzeba podjąć decyzję" (W).
wiadomości dnia (L). 18.15 „Gra i dyryguje Pablo Casals"
18.45 Wszechnica TV: „Nasi
- program muzycmy (W).
19.20 Dobranoc (W).
uczeni" - Stanisław Leszczycki (W).
19.30 Dziennik TV (W). 20.05 „Musisz mnie wysłuchać" film z serii: „Alfred Hitchcock przedstawia" (z Katowic).
magazyn wydarzer'I międzynarodo
20.55 „Swiatowid" wych (W). 21.25 PKF (W). 21.35 Studio Współczesne: JaroIwaszkiewicz: „Powrót Proserpiny" (z Wrocławia).
sław
2~.30 Dziennik TV (W). 22.45 Program na jutro (W). 22.50 Politechnika TV: Matematyka - kurs przygotowawczy, powt.
(z Wrocławia). 23.25 Politechnika TV: Matematyka - kurs
przygotowawczy (Wrocław).

15.40

I:::

~

(w podwórŻu)

Art.

ta
e . pt. „Cha
asp(eWcj)a.ln
--kowymded.
k" T ewle-aEccehko'
t osrki (W)- ••• w20i.·lce0
,.. nbyi
PrzyZygmunt
Rozrywki:
20.55 Teatr
(W).
rozśpiewana"
.,.
22 30 Dziennik
1
1
1
TV i wiadomości sportowe (W). 22.50 „Kamaryla" ~ cz. I
~

AS Z KI
!!!!!!!!!!!!!AP
RĘKAWICZKI

~

PARASOLKI

~

~

KIERMASZ czynny jest w godz.: OD 11 DO li.

SOBOTA, 2S MARCA 1969 R.
PROGRAM I
s.oo Dziennik. 8.10 „Dzień dobry, tu Red. Społeczna".. &.15
.Piosenka dnia. 8.19 Melodie na
dzień dobry. 8.44 Koncert życzel'J.
9.20
„Mazowieckie nuty".
9.00
~on.cert rozrywkowy. 10.00 Wiafragm.
„Stolica"
10.05
domosci.
10.25 Popularne fragmenty muzyki. 10.50 „Zródło urodzaju". 11.00
słuch~ . 11.25
„Swięto kwasów" (Ł) Koncert Ork. Mandollmstow
ŁRPR. 11.49 „Poznaj swoje dziec
ko". 12.05 z kraju i ze świata.
polonezemtt.
z
12.25 11 Koncert
12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00
słuch. 13.25 Melodie
„Pościg" ludowe. 13.40 „Więcej, lepiej, ta-

(Wrocław).
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Jessie" -

9.45 „Pozwany nie

Inscepedia morza" (W). 14.30 „Ko.ntrasty i nastroje" 15/15 Telewizyjny
nizowany koncert rozrywkowy (łJódź).
Teatr Lalek: Rudyard Kipling „Tafty" (W). 16.10 „Przemiany" (W). 16.35 Estrada literacka - Halina Poświatow
ska „Będę kobietą" z cyklu: „Nowa poezja polska" (W).
17.15 „Klub Sześciu Kontynentów" (W). 18.00 Mistrzostwa
Szwecja - Czechoświata w hokeju na lodzie. Mecze Kanada. Transmisja
oraz Zw!ązek Radziecki słowacja
filmowy z 6-meReportaż
I
:ae Sztokholmu. W przerwie
Dobranoc
czu szablowego (z Katowic). W przerwie II (W). 20.15 Dziennik TV i wiadomości sportowe . (W). 20.55
, Wieczorne rozmowy" - przed kamerą dr Kazimierz Ką
iol (W). 21.10 „Szkoda wąsów" - wodewil Ludwika Dmui-zewskiego (z Krakowa). 22.00 „Zaoszczędzony funt" - nowela filmowa prod. czechosłow. (W). 22.35 Program na jutro (W).
PONIEDZIAŁEK, 31 MARCA
I
15.25 Program dnia (L). 15.30 Politechnika TV: Fizyka zmienny" cz. I. Wykła
„Prąd
~rs przygotowawczy
dowca: doc. dr Andrzej Januszajtis (z Gdar'lska). 18.05 Po„Prąd
litechnika TV: Fizyka - kurs przygotowawczy zmienny" cz. Il. Wykładowca: doc. dr Andrzej Januszajtis
16.45 Dla dzieci:
16.35 Dziennik TV (W).
(z Gdanska).
Zwierzyniec'' - w programie m. in. film z serii: „Przygody dziwnego psa Huckleberry" (W). 17.30 „Echo stadionu" - magazyn sportowy (W). 17.50 Łódzkie wiadomości
dnia (Ł). 18.15 „Spacerkiem po kinach" (W). 18.45 TV Magazyn Postępu Technicmego (z Katowic). 19.20 Dobranoc
(W). 19.30 Dziennik TV (W) . 20.05 Teatr Telewizji: Gustaw
Kolinski „Dokąd wiodą te drogi" (W) . Ok. 21.30 „Realiści"
program
- rep. filmowy (W). 21.45 „Hasło - Europa" dokum. (Wrocław). 22.10 Dziennik TV (W). %2.25 Program
na jutro (W). 22.30 Politechnika TV: Fizyka - kurs przygotowawczy - powt. (z Gdanska). 23.05 Politechnika TV:
Fizyka - kurs przygotowawczy (z Gdanska).
BeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeBeeeee~QQ~

~NA

zabić

ny wybrać do uprawy" (z Łodzi). 14.50 Program dnia (Ł).
14.55 Przysposobienie rolnicze „Jakie odmiany wybrać do
15.30 Politechnika TV: Matematyka
uprawy" (z Lodzi).
I roku. „Całka oznaczona i nieoznaczona". Wykładowca:
dr Bolesław Gleichgewicht (z Wrocławia). 16.05 Politechnika TV: Matematyka I roku. „Przekształcanie całek oznaczonych". Wykładowca: doc. dr Andrzej Krzywick.i (z Wro7
cławia). 16.35 Dziennik TV (W). 16.45 Łódzkie wiadomości
dnia (Ł). 17.00 Telewizyjny Ekran Młodych (W) .. 19.20 Dobranoc (W). 19.30 Dziennik TV (W). 20.05 50 „Giełda p10senki" (W). 20.35 „Stawka na elektronikę" (z Katowic).
21.00 „Kto chce zabić Jessie" - film fab. prod. czechosłowackieJ (z Poznania). 22.20 Dziennik TV (W). 22.35 Program
na jutro (W). 22.40 Politechnika TV: Matematyka I roku

SOBOTA, 29 MARCA 1969 R.
10.00 „Dom bez okien" - film fab. prod. polskiej (z Potl!lania). 15.10 Program dnia (Ł). 15.15 TV kurs rolniczy
„Zwalczanie chwastów w uprawach polowych" (W). 15.50
Łódzkie wiadomości dnia (Ł). 16.08 Telereklama (Ł). 16.15
Z cyklu: „Na zdrowie" (W). 16.35 Dziennik TV (W). 16.45
Dla młodych widzów: „Konkurs pięciu miliol'lów" (z Ka18.15 ,.Rytmy
towic). 17.45 „Spotkania z przyrodą" (W).
18.30 Sprawozdanie
fllm prod. polskiej (W).
spiskie" z obrad T Kongresu ZSL (W). 19.20 Dobranoc (W). 19.30
scenariusz Olga Lipińska
Monitor (W). 20.10 Kabaret i Krzysztof Teodor Toeplitz (W). 21.10 Dziennik TV (W).
21.%5 Wiadomości sportowe (W). 21.35 Kino Interesujących
Filmów. „Rudobrody" - film fab. prod. japonskiej (W).
ł.35 Program na jutro. (W).
NIEDZIELA, 30 MARCA
9.00 Program dnia (W). 9.05 TV kurs rolniczy - „Zwalczanie chwastów w uprawach polowych" (W). 9.40 „Przypominamy, radzimy" (W). 9.50 PKF (W). 10.00 „Jak ratodok. prod.
film
wano świątynię w Abu-Simbel" UNESCO (W). 10.30 „Kronika 50-lecia Kraju Rad - rok
1933" (z Katowic). 10.55 Sprawozdanie z finałów mistrzostw
Polski w boksit!. (Transmisja z Mielca). 12.05 Dziennik TV
(W). 12.15 Program estradowy (W). 13.00 Dalszy ciąg sprawozdania z finałów mistrzostw Polski w boksie (z Mielca).
13.40

RAD I O

WTOREK, 1 KWIETNIA

JO
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niej
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14.00 „Czy znasz tę ksi~ż

ode. !'FAI

towarzysze" z

„włoskiego

buta".

~~~~~~~~~~

Utwory kompozytoro~
15.00 Wiad. 15.05 Godzii chłopców.
dziewcząt
dla
ł) na
w NOWYM,
16.00 Dziennik popołudniowy. 16.10
111.00 !I INTERESUJACYM NUMBltZE
młodoscią".
z
„Popołudnie
.,.
Wiad. 18.05 Sprawozdanie dźw1ę- 11
kowe z obrad V Kongresu ZSL.
19.15 Muzyka i Aktualności. 19.40 '
„Odgłosów"'
„Wędrówki muzyczne po kraju".
• I. Dryłl: Listy ze wsi, wieś
20.00 Dziennik. 20.25 Przeboje bez
"' listów•••
20.47 Kronika sportowa.
słów.
21.0-0 „40 minut na 40-lecie" • Teatr - choroba dńeddjubileusz M. Fogga. 21.40 Konczna
muzyki ~·
cert życzeń. 22.10 Z22.40
opowiadania
Dokończenie
Przebój
Szymanowskiego.
sensacyjnego c. B. GiHorza przebojem. 23.00 U wydanie
dziennika. 23.10 Parada orki~tr.
W lutym ślub. w p-adnin
23.40 Koncert życzeń. 24.00 Wiad.
li
rozwód
li e M. Piecbal o 1.
PROGRAM Il
Waleń
czyku
9.39 Wiad. 9.35 „Dolina ludzi
~
e
9.50 Polskie rytmy.
śmiałych".
Zmowa obojętnych
•
10.25 „Pan Minns i jego kuzyn"
Psychologia na wojnie
11.05 Dialog ork. R.
słuch.
e Polska poezją pijana·
Manna i Manuela. 11.25 Porane Francuz - łOdzlan~
12.05
koncert chopinowski.
ny
z kraju i ze świata. 12.25 A. • Mój
Aleksaadr6w
Uwertura „Husyc- Dworzak 12.45
• Film, TV, wiersze, reeenKomunikaty.
12.40
ka".
polonica,
felietony,
zje,
ludowe.
Melodie
13.05
Przeboje...
relacje, niedyskrecje.
.,, 13.15 „Na antenie województwo".
kę " . 14.30
włoskich.

i·. •a

i

I
fi

I

noweli. 14.00 Wiad. 14.05 Piosen- ~
14.30 „M6j ubogi
żołnierskie.
14.45 ~--••••••••••••„
przyjaciel" - humoreska.
„Błękitna sztafeta". 15.00 Amazespoły przed mikrototorskie
Dnia 211 marca net rolna po
melodii.
Wiązanka
15.25
""' nem.
długiej i pełnej cierpień cho·
"115.35 Czytamy Ruch Muzyczny.
ukochany Mąt.,
robie zmarł
15.50 Przegląd prasy. 16.00 Dzien
Ojciec, Dziadek i Brai
, . nik popołudniowy. 16.10 ,_Kot we
$. t P.
wszystkich przypadkach muZycz
in:i.
: nych". 16.45 Aktualności łódzkie.
tel.
17.03 „Okolice kultury" 1
17.50
Mozaika muzyczna.
17.10
1
Reportaż. 18.20 „ Widnokrąg" były długoletni naczelny in·
l refleksje. 19.00 „Echo dnia". 19.17
żynier Fabryki Pluszu i DyMelodie rozrywkowe. 19.30 „Mawanów im. Tadka Ajzena w
l tysiakowie". 20.00 Recital tygodZłotym
odznaczony
ł,odzi,
aud .
J nia. 20.30 „Samo życie" i Medalem
Zasługi
Krzyżem
ork„ solistów i
l 20.40 Turniej
X-lecia PRL. Nabożeństwo ża
l piosenkarzy. 21.10 „ Teofil w raza spokój Jego duszy
łobne
opow. 21.25 Dziś tańczy
l ju" odprawione. zostanie w koście
mv. 22.00 Z kł'aju i ze świata.
Pabia•
św. Mateusza w
le
Wlad. sport. 22.30 Lekcja
l 22.%7
nicach dnia 30 marca 1969 r.
jęz. franc. 22.45 Zespół Dziewiąt
o godz. 15, po czym nastąpi
ka. 23.lS Wieczorny koncert. 23.50
na
zwłok
wyprowadzenie
Wiad.
miejsce wiecznego spoczynku.
smutku
głębokim
w
Pozostają
PROGRAM m
zu;c,
CÓRKA,
ŻONA,
11.05 Czy to jest dobre'?
SIOSTRY, BRA·
WNUK,
17.30
, ocenia
A. Kurylewicz.
• CIA 1 POZOSTALA RO•
--------------DZINA
13.40 „Vamina Vanini" -

fragm.

ki

I

II

II
~

~

e

Józel Maruas

Z głębokim nnutkiem zawiadamiamy, że dnia 26. ni.
pn:pstalo bić na zaw·
sze serce naszego nieod::ało
wanego llfęża, Ojca, Dziadka,
Pradziadka i Teścia
1'69 r.

S. t P.

Igna cep
Wilgockiego
Pogrzeb odbędzie się dnia
30. 1111. br. o godz. 14 z ka- •
plicy cmentarza na zarzewie,

0

filmu TVP z cyklu: „Hrabina Cosel" (W). 2~.40 Filmowy
program baletowy (W). 0.10 Program na jutro (W).

11

„Trzej

Piosenki

18.00 Ekspresem przez świat. 18.05
Mówi oficer śledczy. 18.20 Klub
Grającego Krążka. 19.00 czytamy
Axel Munthe. 19.15
pamiętniki Powracająca melodyjka. 19.45 W
20.00 Wieczór
Paryżu śpiewają...
w „Medyku". 20.30 Rozmówki an
gielskie. 20.45 Klub Grającego
Krążka. 21.00 Sprawcy nie da się
21.10 „Bujamy
rep.
uciec w!ród gwiazd". 21.50 V. Bellini
„Norma". 2%.00 Fakty dnia. :n.08
Gwiazda siedmiu wieczorów
Roy Orbison. 22.15 „Piękny pan"
- odc. pow. 22.45 Piósenkl ze
scenki. 23.00 Wiersze H. Heinego.
23.05 Wieczorne spotkania $ Dakotą staton .

_

o czym zawiadamia pozostała
w nieutulonym żalu
RODZINA

Dnia
po

marea 1969 roku,

M

długich i ciężkich cierple
przeżywszy
zmarła,

niach
lat Iii

S. t P.

MARIA JURAGO
z domu

Brzozowska

"':"
tałobne
spokój Jej duszy odbędzl.e 11ę
14,30
godz.
o
dnia 29. n1. br.
kaplicy cmentarza przy
w
ul. Ogrodowej, po czym nawyprowadzenie zwłok
stąpi
do grobu, o czym zawiad1t·
miaja pogrążeni w glębokim
smutku
SYN, SYNOWA I RODZINA
llfabozeństwo
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Nagle drgnąłem i poczułem jak gorąca fala
głowy. Drzwi domu otworzyły się gwałtownie i wybiegła z nich Bożena. Skręciła zaraz w prawo i szła szybkim,
energicznym krokiem w kierunku morza. Była sama.
Serce zaczęło mi walić ze zdwojoną silą.
Nareszcie. Nareszcie nadszedł od dawna oczerozmówić się
mógł
Będę
kiwany moment.
będę mógł wszystko wyjaśnić.
z Bożeną,
Ogarnęło mnie szalone podniecenie. Zacząłem
biec w ślad za nią.
Nie, nie biegłem za nią. Byłem na tyle przy
torony. że zdawałem sobie sprawę z grożące
go w każdej chwili niebezpieczeństwa. Przecież ktoś mógł obserwować Bożenę z okna.
Posuwałem się więc równolegle, kryjąc się za
porośniętymi suchą
piaszczystymi wydmami,
trawa. Czekałem na moment, kiedy Bożena
oddali się na tyle, że nie będzie można jej
dojrzeć z okien willi.
Moment taki nadszedł niebawem. Plaża w
tym miejscu skręcała pod ostrym kątem i już
nie było obawy, że zobaczy mnie któryś
z mieszkańców domu z czerwonym dachem.
Zacząłem schodzić w dół.
Wydaje mi się, że nie posłyszałem żadnego

krwi uderza mi do

hałasu.

Wyczułem zbliżające się niebezpieczeń

stwo.

Odwróciłem się gwałtownie. Tuż przede

mną stał

barczysty brunet.

mierzyliśmy się spojrzeniem.
ten drab chce mi przeszkodzić
w rozmowie z Bożeną ł ogarnęła mnie wście
zdolność
straciłem
kłość. W tym momencie
trzeźwego rozumowania.
- Niech pan wraca - powiedział rozkazująco. - Niech się pan do niej nie zbliża!
Nie potrafię sobie uświadomić jak się to
stało. Nie myślałem wtedy o tym, czy mam
jakieś szanse w tej walce. Zaatakowałem.
cztery kilo i za stuWażę osiemdziesiąt
denckich czasów uprawiałem boks. Mój przeciwnik był zupełnie zaskoczony. Nie spodziewał się takiej reakcji. Nie zdążył się zasło
nić. Prawym sierpem trafiłem prawidłowo w
szczękę. Zatoczył się i upadł na piasek. Zerwał się jednak błyskawicznie, zaklął i rzucił
Daremnie próbowałem odparosię na mnie.
wać jego ciosy. Pięści miał jak dziesięciokilo
we odważniki i co wazme1sze, był przynajmniej o dwadzieścia lat młodszy ode mnie.

Przez

chwilę

Wiedziałem, że

„ *
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Ocknąłem się z uezuciem, jak~ mi ktoś porąbał siekierą głowę na drobne kawałki. Pró-

bowałem się poruszyć, ale odczułem dotkliwy
ból. Leżałem więc spokojnie na czymś mięk-

kim i wilgotnym. Było to nawet dosyć miłe
póki nie zacząłem marznąć. Nagle zrobiło mi
się bardzo zimno i dostałem dreszczy. To już
Wtedy
zabawne. Usiadłem.
być
przestało
zorientowałem się, że siedzę na piasku wśród
Wokół było zupełnie
sosenek.
karłowatych
ciemno, a gdzieś w oddali RUmiało morze.
Bolała mnie ciągle głowa i w ustach czułem
słonawy smak krwi. Powoli wracała świadomośt tego, co się stało. „Zachciało ci się udamruknąłem
stary idioto" wać boksera,

wściekły.

pocierając
jeszcze posiedzialem,
obolałą głowę i szczękę, wreszcie dźwignąłem
się z trudem i wolno mszyłem w kierunku
chaty rybaka.
Moi gospodarze jut spall. Długo musiałem
stukać do drzwi, zanim posłyszałem ciężkie
człapanie. Szczęknęła zasuwa. Stary wpuścił
mnie. Nic nie mówił, ale nietrudno było się
domyślić, że nie jest zachwycony moją nocną
włóczęgą. Mruknąłem coś, co mialo oznaczać
przeprosiny i poszedłem do siebie.
Szybko zrzuciłem ubranie i wsunąłem się
pod kołdrę. Było mi zimno. Przykryłem się
więc dodatkowo kożuchem, ale nie od razu się
rozgrzałem. „Żebym tylko nie dostał grypy
Tego jeszcze bra
- myślałem niespokojnie. Chwilę

kowało, żebym się rozchorował".
Leżałem w ciemności z szeroko otwartymi
oczami i zastanawiałem się nad nową sytuacją. Zostałem zdekonspirowany, a właściwie
pozwoliłem się zdekonspirować. Trudno było
zaprzeczyć, że zachowałem się jak skończony
idiota. Czyż można było się łudzić, że pozwolą

padków. Nie wymagało to zbytniej lnteligencji. Zamiast ograniczyć się do roli ostrożnego
obserwatora, pognałem jak głupi za Bożeną
a następnie wdałem się w tę bezsensowną
bójkę z facetem, który wyglądał na zawodowego boksera. Co za kretyn ze mnie. Trzytaką
zaryzykować
dzieści lat temu moglem
rzecz, ale nie dzisiaj. Poniosło mnie. To rzeniepotrzebne. Zazupełnie
było
czywiście
snąłem dopiero nad ranem. Spałem ciężkim,
niespokojnym snem, pełnym widziadeł.

Obudziłem się późno. Nie byłem wypoczęty. Miałem jeszcze szum w głowie i nie- bardzo mogłem dotknąć szczęki. Zrezygnowałem
z codziennej gimnastyki. Ubrałem się poChciałem jak najprędzej zająć
spiesznie.
swoją strategiczną pozycję wśród sosen i zobaczyć, co się dzieje w domu z czerwonym
dachem.
Żona rybaka

z wyraźną niechęcią

podała

śniadanie. Czułem, że atmosfera nie jest
najlepsza i że będę musiał poszukać sobie
innej kwatery. Byłoby to bardzo trudne, ponieważ w pobliżu nie zauważyłem żadnego
domu, w którym mógłbym wynająć pokój.

mi

ogarnęło
Kiedy dochodziłem na miejsce,
zdenerwowamnie nagle niewytłumaczone
nie. Nie wiem dlaczego wydało mi się, że
coś się stało, coś niedobrego.

Przeczucie nie myliło mnie. Szyby okienne nie błyszczały w słońcu. Zakrywały je
zielone okiennice. Żadnego ruchu, żadnego
pl'zejawu życia.

Bożenie

sens.

na daleki, samotny spacer? NonPowinienem był przewidzieć bieg wy-

(41)

(Dalszy ciąg nastąpi)
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