
Wyd11łe A Cena 58 gr 

--
()lJWa.rtek, 21 - 19611 rokiU 
Rok xxm Nr 69 (6614) 

· 1in. Rapacki 
złoży wizytę 
w Algierli 

Milllist.er spTaiw :z;a,gramicz
nych Adam Rapaolri wstał za. 
proszony przez mtnistra spraw 
zagra.ni.C7Jllycb ' członka Rady 
Rewolucyj~ Ałgierskej Re
pubHllti Demokt"atyC'l'Jl'lej i Lu
dowej - Abdela;ziiza Bi;.teflikę 
do złożeni.a wizyty w Algierii. 
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DZIENNIK 
tODZKI 

--- -___ ,__ -~- -

Milnister Ra.packi zaprosze
nie przyjął i uda się ~o 
Algierii w drugiej połowie 
kwietn:.ia. 

Wizyta tnd!niStra ~o 
podkreśla znacT.enie, jakie oba 
kraje prizywią2lllją do współ
pracy i przyjaźni, 

Społeczeństwo Łodzi wvraża gorqce poparcie 
dla kierownictwa KC PZPR i Władysł1wa Gomułki 
* fGO fys. łodzian na pl. Zwycięstwa * Przen1ówieoie I sel~retarza KŁ PZPR J.'\Spy~halskiea"o 

Wczorai ;uż ok. godz. 14 
na pl. Zwyc:ę5twa wkraczać 
zaczęli z tran>parentami przed 
&tawiciele &połeczeństwa Ło
dzi: rob<>tn!cv i pracownicy 
łódzkich z,akładów wł6kie<n
niczvcb. metalowych i elektro 
technicznych, pracownicy spól 
az'elczosc1 1 hanct1u, bud.,,wla 
ni. c1lO!'!ko~· 1 e zwią?.ków za
wodowych. oreanit.acii młodzie 
żowych i społecznych, wojsko 
~'i i cywile. studenci i pracow 
nicy naukowi wvż;zycb uczel 
ni. 

Z!l'rmnrułzili się na u°'wi~o 
nym tradycją walk robotni
C'llvch p)a.cu, by zamanifesto
wać swe p()'!Jaruie dla kierow 
nfetw3 oartii i n:ądu, by za
protestować przeciw poczyna
niom l!'Ml'Pki l'Gzrabiaczy U'i
łufacych zakłócić normalny 
tok pracv i pokojowego bu
d'Own; ch»a w na<:zym kraju. 

ZbJi?Ja się l(odZ. 14.3'1 - po 
eeątek manife'ltaejł. N& pl. 

Zwycięstwa zgroma.d?.iło się 
około HO tysięcy łodzian. Po 
na.d klh gł&wami wykwit1y 
czerwone i białe transparen
tv. Czytamy na nich m. in.: 
„Robotnicz.a Łódź wierna li
nii partii!''1 ,,Partia z mło
dzieżą - młodzież z partią!", 
•. Robotnicza Łódi - s U>wa
Nyso'Zetn Gomułką!", „Niech 
zyje ZSRR - niezwyciętona 
ostoja pokoju I soc.ialianu!", 
„Praca, nauka, spokójt". „Stu 
d.enci Łodzi - zawsze z 11ar
tia!". Nie brak również ba
set potę11ia,ia.oyeb rozrabiac
kie J><H'zvnania ~y;ionis\ów od
s·tnietych od władzy oraz ha 
8eł doma.njąeycb się ukara
nia 1>t>litykierów różnego au
toramflttu, lJOC}~ją.eych do 
siania za.mętu i niepoko.ia. 

Na trybtme wkracza kie
rownictwo łódzkiej 01"1?aniza
cii partyjnej z I sekretanem 
RŁ PZPR .Tóftfem Spyeh•l-

W całgm kraju 
manifestacyjne poparcie 
dla Władysława Gomułki 
Depesza do I se~retarza KC PZPR 

demickiej do nieodpowiecmal
nych wystąpień. Nadal pada
ją żądania pełnego ujawnie
nia winnych i wycią.gni.ęc;.a 
w !ńloounlru do ruch konsek
wencji. 

flJ) Dałszy ciąg na sill'. 2 

Tragedia 

tdcim, w towa,rzys-twie t>l'.Zed
stawi cie li s.tronnicbw pohtycz 
nych, orga'!lizacii związko
wych, młodzie-żawyoh i s.po-

łe=tVch działają~h 
ws.p6lnie we Froncie Jedno<Ści 
Narodu z przewodniczącym 

(Dalszy ciąg na sł.Ir. 5) 

Jesteśmy z PorłiQ i z Wami 

List mieszkańców lodzi 
do W. Gomułki 

TOWARZYSZ WLADYSLAW GOMULK.A 
I SEKRETARZ KOMITETU CENTRALN·EGO 
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTil 
ROBOTNICZEJ 

WARSZAWA 

w imieruu wielo.tysięw;nej lódzkliej orga.ntmoji par
tyjnej, w imieniu mas pracuj~ ~ZERWON.EJ LO
DZI, których przedsta.wiciele w lt<ezbie 159 ty51ęcy ze
brali się na d?JiS!iejseym wiecu, zapewniamy Was: 
BYLISMY I JESTESMY Z WAMI! DARZYLISMY 
I DARZYMY W AS NIEWZRUSZONYM ZAUF A.N•IEM, 
BOSCIE GO NIGDY NIE ZAWIEDLI! 

Zbn irrul>ymi nićmi jest szyta prowokacyjna., anty
partyjna i antyna.Ndowa d'lliaJaJ~ć rea.k«Yonistów, re
wi7.;fonlstów i bankrutów polityw.nyeh, która. bGdzi w 
nas wstręt tym większy, li nie -.wa.ha.li się am U'łyć 
pneeiwko na.m tego, eo jest n111111 naJctrOOsze - DllSZeJ 
młodzieży, naszych dzieci! 
Usiłowali i je$'llCrlle usiłują 4IQi z~ na braku do

śwlad<V.enia aLęścii naszej młod~y. posługując &lę ~ 
tym prowokacją i demagogią. 

Tym wichrzycielom i ich poplecznikom nie uda slP, 
jednak prz.eciwstaiwić i wykorzystać młodzieży przeeiw
lro własnej Ojazyźnie, przooiwlro nasrej Pa.rtili i władzy 
ludowej, przoolwko Wa.m - Tuw.a.~ WJesła:wie. 

Ogromna więksulść łódzkiłeJ młodzieży d?Jiękil meey
d.owanej posta.wie kłasy robotniczej i kadry na.ulmweJ -
wykwz.a.la dojrzałą pooli~ post.a.wę, nie da.la się 
zwieść inspi:m.torom wieców, nie prrerwa.b m.;lęć na 
U("l;el ni ach. 

Klasa robotnicza Lod?Ji - m-ea.lbruje z powodzeniem -
swoje za.dania i przygotowuje się do V Zjawdu Pa.rtM, 
podejmując ~Y produłreyjne, których wariośó n& 
dzień cłlJisiejsey Jlll'7Jllkracza 120 mln złotych. 

Na łlcmym masówkach tł zebrania.eh w 16dzkidl .._ 
bryka.eh i i~ daliśmy i dajemy wyra.z nasze
gQ popaimia d1a Konmetu Centralnego i dla Was, To
wanyS'llO Wiesławie. 

Będ'1liemy ~aloza.ć t:ał.dego, kJt,o będzie ~ał 
przeciwko Partii I usiłowa.I zaildócdć spokój, naiukę 
i pracę. 

Jesteśmy głębok!o prz.elrommi, że 7J3da.nia., ja.k!le po
sta.wiliśoi.e na w~jgz;ym sPOtka.ll'lu z aktywem wa.r
mawsl!!im przed Pairttią i Jej Kom:itetem Centralnym w 
Okresie przygotiowawaeym do V Zjamdu będą konsek
wentnie rea.li7l0wane. 
Łód-nka, blisko 80-tygjęczina orga.ndzaicja partyjna, ze

spolona z klasą ł'IObotmiczą i caAym światem pracy, po
dejmuje f>e zadania i będzie Je rea.lizować pod. Waszym 
ki~ wra:z z ea.łą P6il'łiią. !I całym na.rodem. 

LOD2'JKA ORGANIJZACJA PARTYJNA 
I MASY PRACUJĄCE CZERWONEJ 

·LODZI 

Lócłź, dnia 20. m. 1968 r. 

Doniesienia z Wietnamu 

• • • 
Wojenne credo Johnsona 
NRF wspólnikiem agresora 
Nadal toczą się walki 

Kore!!pO!l.dent PAP, red. J. 
Gołębiowski donosi: 

nów marek w eharakten.e „po 
mocy" d'1a maric>netek sajgoń
sk1cb. Rząd DR_W potępia te 
poczynM1ia rządu NRF. 

(B) Darrszy ciąg na sbr. 2 

Po raz trzeci w ciągu ootcrt 
niob kilku dni prezydent 
Johnson wystąpił w roli „wo
dza" mobilizuJącego ~eń·--------------

sbwo amerykańskie do „'ZJWY
cięstwa w Wietnamie". Prlz.e
mawiając we wtorek w sali 
Depairta.mentu Stanu d<> przed 
stawicieLi lic:zmycli orga.nizaej.1 
politycznyoh i społecznych, 
gł&wnie zaś członków ool:a
wionego Legi..,nu Amerykań
skiego Johnson oświ.a.dczyl, 
że dQPóki powstaje na sta
nowislru prezydenta Stany 
Zjednoczone kontynuować bę
dą agresywną waj.nę i „nie 
zrezygnują ze swych zobowią 
zań wobec południ.owego 
W1etma:mu". 

Przemówienie - podobnie, 
jak dwa popcr.ednie - obli
cz.one było na przecitWdziiala
rue potęgującym slę nastro
jom antywojennym. 
Rząd NRF nie biorąc pod 

uwagę wzmagających się pro
testów ludności zachodmionie
mieckiej i światowej 0opi;nii pu 
blicznej, nadal uczestniczy w 
zmowie z imperialistami USA 
w agresywnej wo}nie w połud 
niowym Wietnam1e - !Otwier
dza się w oświ.adczeniu rzecz
nika MSZ DRW oqmblikowa
nym w środę w prasie hanoj
skiej. 

Niedawn<> rząd zachodnionie
miecki - głosi oświadczenie 
- postanowił skierować do po 
łud;niowego Wietn.amu tielikop 
tery razem z obsługującym je 
peorsonelem z lotnictwa woj
skowego NRF, oprócz tych za
<;hodnioniemieckiob pracowni
ków technicznych I lotników, 
którzy już obec-nie służą w 
armii amerykańskiej w płd. 
Wietnamie.. Rząd boński prze
prow.adził także na.radę, pod
czas której wysłuchano refera 
tu o doświadczeniach z walki 
przeciwko - partyzantce i o I 
,,skuiteczności" · zachod~ioni.e
mieckiego uz·brojenia, które 
wyk()J'zystywa;ne jest w potU>d 
nioW,,m Wietnamie. 
Rząd NRF - -stwierdza się 

następnie w oświadczeniu 
przekaz.al dotychczas 800 millo 

Dziś pierwszy 
dzień wiosny 

Dziś rozpoczyna się naj
piękniej sza pora roku - wio
sna. Pierwszy kalendarzowy 
jej dzien witamy z nadziej~. 
że rozgości się u nas na do
bre, ż,e przyn~es1e dużo słoń
ca i tak UJ)1'agnionych cie-
plych dru. .J~j najlepszym 
zwiastunem bY'ł wczorajszy 
dzień pu.edwio.Snia, który ko
ki etowal nas prom1eniaml 
słonecznymi i temperaturą 
dochodzącą do plus 10 stopni 
Zaroiły się łódzkie parki, w 
których królowały dzieci. 
Przyleciały także już pierw
sze szpaki. Na ulicach mia
sta wiosenne kwiaty - wszy
s.tko to WSlkazuje na to. ze 
zimę chyba pożegnalhśmy już 
na stałe. (j. kr.) 

Foto - L. Olejnic=K: 

Rozmowy 
M. Maszkowskiego 
w Norwegii 

Wieczorem w dniu li 1-. 
minister spraw zagranicznycb 
Norwegii John Ly~ wyd~ 
obiad dla przebywającego z Wł 
zytą w N9rwegii "'.ice,Winistra 
spraw zagranicznych M. Nasz
kowskiego. 

Dnia 20 hm. przed połud
niem wiceminister Naszkowski 
przeprowadził w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych r07.mowę 
z podsekretarzem stanu F. Ja
cobsonem. 

Rekenstrukcja 
rz21da ZRA 

Tutejsze radio doni!Oslo W 
środę po południu, że prez~ 
dent Nais.er dolronal już re-
konstrukcji gabmetu pod 
swoim przew()!inictwem. W 
skład gabinetu wchodzi jeden 
wicepremier - Husejn a;l
Szafei, który 1est równ<JC?;eŚ 
nie mrlJn:ilSltrem do 9JJt1'a<W re
ligijnych i społecznych. P<!l'W
cziególne resorty milllisteriailne 
J>Odzielono jak nas'tępuje: 
sprawy zagraniczne Mahmud 
Riad, sprawy wewnętrzne -
SzaaraWi Mohammed Gomaai. 

· sprawiedliwości - Mohamed 
Abu NUS9cir, energetyka -
Mohammed Sidki Soliman; 
praca - Kama.'1 ed-Din Rid:aat1 
przemysł, na:fta i bogactwa 
naturałne - Aziz Sidki, admi 
nistracja lokailna. Abdel 
Mohsen Abulnur, kultura 
Sarwat Okasza, rolnictwo .
Sajed Marei, szkoLnictwo ~ 
l\'!ohammed LalbiJb Szukair. 

Dwaj dotychCllasowi. prezy.;; 
clenci - ZakaTja Mohieddin 
i Ali Sałni ustąpHi ze 
swych stan(>wi<Sk. · Gabinet 
sklada sMl z fachowcó.w~ 

A. Greczko w Bagdadzie 
Do Bagdadu przybył 

środę z wizy'.ą oficjalną 
nister obrony Związku 
dzieckiego, mars;załek 
Grecz.ko. 
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Społeczeństwo naszeg1o kre
ju wyraża pelną aprobatę i 

solidarność z wygtąpieniem 
I sekretarza KC PZPR Wła
dysława Gomułki na wtocko
wym spotkanl!u z aktywem 
warszawskim. We Ś'l"<>Óę, a 
więc nazajutrz po p:raemówie 
111iu tow. Wiesława, odbyły 
się w ca~ym kraj>U liczne wie
ce. z.g:romadzema i m.as&w'ki. 
w ich wiru dano wyraz - w 
formie przemówień, re:wlucji 
oraz listów adr~wanych do 
KC i Wladys!:iwa GomWiki -
cal'.kowiteg<> J>OPareia dla k:ie
rrown.ictwa PZPR. Równo
cześnie w dalszym cią;gu ostro 
piętnuje się awanturnik \w 
politycmych r&i:nej ma8ci, orę 
downikf.w reakcji, syjonistów, 
~iących si~ inspin:ją.cą 
niektóre .!rola młodzieży aka-

w Karlconoszach llHIHłllllłlłllUlllllllHllllHlllllHlłHlllHlllllllllHHlłlllllllllllllllllłlllllllllllllllllllłllłllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllll. 
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Blalberg 
czu ie si e dobrze 

Dr Philip Blaiberg, jedyny 
z paojentx>w, który zd<>łal prze 
żyć operację przesziczepien1a 
serca, czuje s:ę bardzo d~ 
brze. „Stale postępy rorow a I 
;n,apelniaja, go odwagą ; opty
mizmem" - gl09i. komunikat 
opublikowany w Kapsztadzie. 

Olbrzymia lawina, nie nocto
W\a·na tu od dziesiątków lait, 
zsunęła się w środę w polud
nie przy pięknej, słonecznej 
pogod:zie w żlebie Białego :Ja- j 
ru w rejonie Ka-rpacz.a, zasy
pując W·iełu turystów, wśród 
których >Jllajdowa!i się go&cie 
z ZSRR i NBD, Do pM:nych 
god2'i·g wieczornych spod- z.wa 
łów śniegu wydobyto 13 ofiar 
śmierte1nych, których nie ttda 
Io się jemcze :.i~tyfikować. 
Kilka o.;ób pnietransiportowa<no 
do S'.!'Pitela. 
Około 250 ooób wizięło udział 

w ailtcji ratowniczej: ekLpy su
de„kiej grup:Jl GOPR, odd·ziały 
WOP, !iC2lt1i mieszkańcy z ca
łej okolicy. z pomoeą pośpie
szyła również :Ml-osobowa gru
pa „Horskiej Służby", dyspo
nująca psem wytresowanym 
do odszukiwa·nia o!ia-r pod la
winami. 
Akcję N1towni.czą kontynuo

wano w nocy pr_zy świetle re
fl~ów. 

szaiwskich, dała 

sie zauwa~yć • • 

.,akłwwność" pew W I e C O W a n I e . . nej. grup·"! mlo- a a • 
dz1ezy studenck1ei, która pC>d 
przeWQdem pairu prowodyrów 
u.sih1je siać zamęt w ł6d?Jkich nych a często przekooać 

uczelniach wyższych. wąitpiącego. 
Lubując sie w wiecow-ałlliu, Kiedv więc do rek:torat6w 

prowodyrzy ci fomnułują de- poozczeg6lnych uczelni dotar
ln<!i"OJ!icme żądainia I aczikol ły pCJ1Stulaw o potrzebie 
wti.ek odmieniają słowo „oo- wszechstl"Qllnych rozmów, wła 
ejalizm" niema.I we wszyst- dze uozelJlliane zorganizowały 
ki>Ch przypadkach, w gru'Ilcie na wszystkich wydziałach ze
rzeczy uśmiecha im się bra'Ilia dyskusyjne. Rrzych<>
W»rost przeciwny kierunek. dziło n-a nie PO kil~uset stu-

kt6rzy wyjaśnfali wiele nuir
tujących naszą młodzież pro 
blernów. 
C6ż z tego, kiedy prowody

rzv nadai! kl'7fYczą„ że władze 
uczelni.., nie wywią2ały się 
ze swych zobowiązań. A za
tem 111ie o dyskusje tym mło 
dym ludziom chodzi. O co 
więc? Przekoma.jmy -się: 

roz.ouścili za pośredn'.ctwem 
swych p-Omaeierów plotkę o 
swym areszitowaniu. 

T podczas gdy kolportawana 
wiadomość rzeczywiście zanie 
pokoiła znaiome im krę!!! stu 
denckie a zrozpacwne mamusie 
dzwoniły Po różnych władzach 
ucze1ni - „aresztowani" sy
nalkowie przebywali w tym 
czasie w bardzo wesołym to
warzystwie. 0 czym sami 
zresztą najdę.pie; wiedzą i o 
czvm Wie też ich kolega, ab 
solwent Wydziału Elronomicz
ne~o UŁ, obecnie pracownik 
jednej z placówek PAN - pan 
m~ Tadeusz Walen<lowslci, 
kt6rv nawet.„ z;aoferował się 
ich .,odndeźć". 

Farsa ta byłaiby w innych' 
wa.runkach może i do przyję-

Sa na P'l'ZY'kład bard~o za derut6w. I trzeba stwierdzić, 
dvskusjami i l!'ozmowami, I że bardzo bezoośrednie i szcze 
słunnie. D.vsku;;je bowiem re byłv te rozmowy studen
T'?zwal.a.ia '1ajczęście; WY'tlu- tów międ.zv sobą i młodzLeży 
rnaczyć ·wiele spraw niejas- z pracownikami na"llkowymi, 

Oto &tudenci Jf!!rzy S7.częsny, 
And~-- · Makatrewicz i Bru
non Kapala ukrywali siię w 
ubiegła sobotę 16 bm. przez 
cały dzień, ale jednocześnie (A) Dalszy ciąg na str. 2 
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Sprawa votum zaufania Aere ywne plany Izraela Stanowisko zjazdu SPD 
dla prezydenta A. Novotnego 
w l.gromadzeniu Narodowym CSRS 

wobec Jordanii w sprawie Odry - Nysy 
Sbaly przed!sba.'Wiciel Jorda- mów!en.i.'I1 ministra obrony. 

n.i.i w ONZ. el-Fana ostrzegł Dajana i groźbach !'ZUcanych 

W środę, czwartego dnia 
kongresu SPD w Norymber
dze. nchwalono niemal ,l.!).dno
myślnie platformę SPD - re
zolucję w sprawie polityki za 
ęranicznej I niemieckiej. Do· 
kument zalpca uznanie istnie
jących w Europie -granic. a 
zwłaszcza "uznanie I respekto 

miec zac:hodnieh do układ1l 
antyatomowego. Dokument wY 
powiada się za ścisłą integra
cją Niemiec zachodnlcb z so
juszem atlantyckim oraz utrzy 
maniem Jego "zdolności dzia-

Agencja CTK informuje. że 
na posiedzeniu komisJi do 
spraw pr_zemysłu Zgromadze
nia Narodowego deputowany 
Iłotar zatądał zwołania w try 
bie pHnym sesji Zgromaózenia 
• postawienia na porządku 
dziennym sprawy votum zau
fania dła prezydenta CSRS. 
Komisja zaaprobowała wniosek 
deputowańego I przekazała go 
do prezydiu;" Zgromadzenia. 
Przewodniczący komisji. któ 

ry wniosek przekazywał, zako
munikował następnie, te Ppe
zydium Zgromadzenia Narodo
wego obradujące w tym IA
mym czasie co komisja róz
patruje ten problem. niezależ
nie od złożonego wniosku_ 

• • • 
Ministerstwo Obrony Naro

dowej CzechosłowacJi poinfor 
m01Valo, że specjalna komisja, 
na której ezele stoi generalny 
Inspektor Czechosłowackiej Ar
mii LUdowej. gen. Rusow, pro 
wadzi dochodzsnie w 5prawie 
rozlX)iartl I następstw r.c!rady 
byłego generała Jana Szejny. 
Jak wiadomo, Szejna zdezerte 
rował I zwrócił się do Stan6w 
Zjednoczonych o azyl. 

Prezydi'llID Zgromadzenie. 
N ~odowego pozbaWiło w śro 

K .. onika 
=== wypadków 

• We wsi Rewlca KTólew
Ska pow. BrrezLny wybuchł po 

l.f. którego pastwą padly 2 
bu{jynki mieszkal~. stodoła 
1 dach na otiorze. Straty. któ 
re wynoszą ponad BO tysięcy 
złotych, ponieśli: J6zef Chro
mi~I, Jan Ziółczyk I J'ózefa 
Włodarczyk. Przy~zyną pod:aru 
były wady W uNąm:enlach ko 
Ininowych. 

• W budynku biurowym 
MPRB w Ozorkowle wybuchł 
wczoraj poear. kt6rego źródłem 
były wady W urządzenIach o
grzewczych. PO/Ża,r ~ybko :/lO
Mat zlokalizowany. 

dę byłego generała Jana Szej
n~ mandatu deputowanego. 

Manifestacyine 

poparcie 
dla W. Gomułki 

(A) Dokończenie:re str. l 
,,3ałoga Kopalnictwa Nafto

wego Mielec opowiada się zde
cydowanie za stanowiskiem KC 
PZPR i jej I sekretarza Wł. 
Gomułki". Jest to treść depe
szy, jaka w krótkim czasIe po 
wygłoszeniu przemówienia 
pr2lez Władysława Gomułkę, 
przysda na adrO!$ Komitetu 
Centralnego. Jest to krótka 
depesza, ale najdobitniej cłiy
ba charakteryzująca istotę I treść 
tych dziesiątków 1 setek tele
gramów, które już w klIka 
godzin po wystąpieniu I se
kretarza partii - zaczęły na
pływać z całego kraju do KC 
PZPR I osobiście na ręce Wła
dysława GomułkI. 

Miejsca ich nadania oraz fi
gurujące i><>d nimi podpisy 
śwlooczą jak szerokim echem 
odbllo się w polskim spole-czeń 
stw~e to przemówienie. a treść 
tych depesz m6wi o zrozumie 
niu i zaangażowa,niu w prZY-I 
jęci·.: jego treści. 

Radę Bezpleczenstwa, że przez ministra M. Begina. 
Izrael przygrytowuje nową * .. * 
zbrojną napaść na Jordani~ Agencja Fra..'"lce Presse d0-

nosi Z Bliskiego Wschodu, ż.e 
W lliście. przekazanym liczni mieSlZkańcy obozów 

przewodniczącemu Rady Bez- dla uchodźców arabskiclJ po
pieczeństwa. el-Fana pod- loźonych na wschodhlm brZe-
kre.śla, że według dopIero co gu rzeki Poroan, udają się 
otrzymanych informacjj do- Jord--" 
w6dztwo izraelskie nosi się z __ W_g_ł_ą_b ___ ,,,_.u."'-_____ _ 
zamiarem dokonania zmaso
waoIlego ataku zbrojnego na 
wschodnlbrzeg rzeki Jordan. 

Te agresywn~ plan,. pod
kreśla list. znalazły wyraz w 
06wiooczeniu p=emiera Izraela. 
Eszkola, mtórP. złoży! on w 
parlamencie 18 marca, w prze 

Katastrofa kolejowa 
w Indiach 

W odległości 545 km na po
łndOiowy wschód od Bombaju 
wydarzyła się tragiczna kata
strofa kolejowa. w której po
niOSły imierć 32 Moby. a wie 
le zostało rannych. Ekspres 
jadący z Puna do Bangalore 
wpadł na stacji Valvigi na sto 
jąc:- tam inny pociąg. Wypa
dek wydarzył się w środę o 
godz. 2 nad ranem. 

Doniesieniu 
z Wietnamu 

(B) DokońCY?lllie ze sbr. l 
W Wiemam:.e południowym 

nadal toczą roę waiki międ'l.Y 
siłami patriotycznymi a in
terwentami amerykańskimi. 

Na obóz amerykańskich 
marillles w Khe Sanh spadło 
w środę 115 pocisków party
zanckich. powodt;:jąc straty 
wśród załogi bazy. Okolice 
bazy bombardowały w tym 
dniu znów kilkakro1me bom
bowce B-52" 

Lo\Jnictwo arner)"kańskie na 
dal dokonywało barbarzyń
skich nalotów na terytorium 
Demokratycznej Republiki 
Wietnamu. 

wanie aktualnej zachodniej 
granicy Polski at do czasu. 
gdy granice niemieckie zosta· 
ną ostatecznie ustalone w-trak 
taele pokojowym, który będzie 
m6gł być uznany przez wszy
stkie zainteresowane strony 
jako sprawiedliwy i trwały". 

Dokument podkreśla. it po
lityka odpręzeniowa wymaga 
ścisłej współpracy Wschodu z 
Zachodem i wyraża poparcie 
dla obecnej polityki rządu 
NRF. a zwłaszcza Brandta ja
ko ministra spraw zagranicz
nych. wobec kraj6w Europy 
WSChodniej. 

SPD żąda przystąpienia Nie-

łania". -
SPD kategorycznie przeciw

stawia się wszelkim pr6b"om 
uznania suwerenności NRD. 
Jednocześnie rezolucja akcen
tuje, iż "ostatnie słowo co do 
wspólnych 10s6w Niemc6w na 
leży do samycb Niemców". 

W Jednomyśinie przyjętej n
chwale w sprawie Wietnamu 
SPD opowiada się za wstrzy
maniem amerykańskich nalo
tów bombowych na ORW. Od
cinając się od krytyki USA. 
uchwała SPD wzywa wszyst
kich zainteresowanYCh do re· 
zygnacji z dążeń do rozwiąza
nia konfliktu na drodze mi
litarnej i postuluje znalezienie 
sposob6w rozwiązani!, politycz 
nego. 
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Komu służy 
- -VVI8COVVanle ••• 

(A) Dokończenie re str. l ma.tj'IWne wydane De. jej pod 
cia, jeśli tego rod~ju zaba- stawie. 

Aktyw ruchu ludowego woj. łódzkiego 
potępia wichrzycieli porządkU pubU cznego 

Agencje prasowe donoszą, 
że Stany Zjednoczone zamie
rzają powołać do wojska w 
maju bierżącego roku 44 tys. 
żołnierzy. 

wy leżą w guście tych trzech I właśnie nde wiadomo te
młodzieńców. Jest jednak o- raz. W co kaią prowodyrzy 
kreślona graruca. gdzie kończy wątpić: czy w ich z,najomość 
się zabawa a zaczyna sprawa przedmiotu. czy też w ich ... 
poważna: trze i młodzi luuxie dobrą wolę. Ich dotychczaso
chcieli się tu zabawić w stora we zachowanie w.3kazuje. że 
te<Tbw, wyciągających zanieJ)O niewą,tpliwie w to drugie. 
kOjoną ich "aresztowaniem" Ty.m bardziej. że wiedzą na 
rmodzież Da ulicę. Bo wieco- pewno. iż jakiekolwiek ..,ebra 

Sprawca katastrofy wanie zajmuje u nich nacze! nie studenckie na terenie u
ne miejsce. na!Wet przed... czelni mOże się odbvć jedy
wiedzą. nie za zgoda rektora, na zew-

W sali posiedzeń WRN odby 
lo się wczoraj spotkanie akty 
wu wojew6dzl<ieJi:o Zjednoczo
ne'10 Stronnictwa LUdowego. 
poswięcone aktualnej sytuacji 
politycznej w kraju. Po kr6t-

k Wyjaśnić trzeba. że Jerzy nątrz natomiast - za zgodą 
kim zagajeniu dokonanym S aza Iły Szczęsnw jest; studentem V odnowiectnich władz. w myśl 
przez przew. prez. WRN. Cz. roku prawa. a Brunon Ka.pala UStąlWv o zgromadzeniach-o 
Sadowskiego, referat wygłosił Ba 3 5 reka w.-ęz."enia oJ prezes WK ZSL T_ Sitek.' i Andrzej Makatre<Wicz - nI t ci trze i młodzieńcy gło-
Nawilf"ał on do tradycji ru- Wczoraj przed Sądem Po- roku prawa na UŁ. Układa- S7ą zebranym wokół siebie, 

chu ludowego Ba terenie na- wiatowym w Piotrkowie zakoń jąc w zeszły wtorek swą re- Że Wlko oni mówią prawdę. 
szego wojew6dztwa, który zaw ezył się proces kierowcy cię- zolucię. ta vrzyszła kadra Nie zdziwiłOby więc chyba 
ue wraz z klasą robotniczą żar6wki IFA _ J'6zefa Lacka Drawnicza "oświadczała" w nikogo. gdyby zechcieli to mo 
walczył o dobro Polski. Na- z Cieszyna. oskarżonego z art. niej. że wiec przed Bibliote- że nawet opatentować. Wlas-

I I . . stęp nie T. Sitek naświetlił ak- 230 kk o spOWodowanie kata- ka Uniwenytecka je3t legal ne wyobrażenie o sobie mają 
O e Joa operaCja tualną sytuację polit~yczną w strofy_ 

N H kraju. M. in. stwierdzil. że ny. Powołała się przy tym aż talk wysokie. że marzy 
• a skrzyżowandu u c działacze Stronnictwa będ~ Jak wiadomo 8 października na alI't. 71 ust. l Konstytucji im się nawet... zasiadanie w 

Piotrkowskiej I Narutowicza Z szcze •. e n.-a .. ubiegłego roku w Jarostacb PRL Se' . Pr e p czynili wysiłki, by jak naj- pod Piotrkowem ciężarówka . Jmle. 
potrącony został przez sarno- największa ilość dzieci robot- prowadzona przez J. Lacka Na· lT roku studiów prawni I z tYm łąlczy się inna spra 
ch(xJ osobowy Henryk Sz. t b ników i chłopów UZYSkiwała raptownie skręciła na iewą czvch przewidziany jest obo- wa. Oto autorzy rezolucji 
(GłowaCkiego 15). Ofierze wy- wq ro y dostęp do nauki na wyższych stronę jezdni i w ten spOSÓb wiazkowy egzamiń z prawa słusznie obawiaja sie - iak 

uczelniach a następnie stawali doszło do czołowego zderzenia oaństwowegO (konS'tvtucyjne- /1:ło;zą rozdźwięków mie-
padku POl!!oey udzieliło pogo Zespół specjalistów z COlo- do pracy jako wybitni specja z samochodem ,.Volkswagen", "o) ... b d ć t b d' t pol • 
t . R t k Gen al H . ta' ""'" liści. którzy swoim wysiłkiem " . L.e V /1:0 z a, rze a m. zv mm; .. a resz ą s eczen-
OWle a nn owe. rado er OS,pl '1 V"" przyczynią się do dalszego raz IN wynlkn tej katastrofy kie- in. wiedzieć koniecznie i to, ;;twa". Na wiecu orzed bibl'o 
• IS-letnl Zbl.gnlew K. (Nał kiE.· erS<7WIltarzlicatwdeO~<)n: w ~= kwitq naszej ludowej ojczyz- ~:~:a W~~~i~~wa:rea~a"pasaże!~: że konstytucja każdego kraju teka bYło ich tysiąc. tysiąc 

kowsklej 5) usUując wskoczyć ny. wie dr Tadeusz Leszek Kiclń- - to ustawa za"lldnicza. okre pieciuset, niech by nawet 
do Ja<fącegO"" . tt.arnwajU UnII niedzielę operacji przeszcze- w dysko5Sl pn84Istawieiele Ikl 1· dr Tadeusz GodlewsJci §!ajacJl podstawowe ząsady d~'a ~$iaC',,- M'iIIln '-cY'tkd 
15-1 ",padł pod wagon przy- pienia wątroby N<1Wą wątro- ruchn ludowego ił wojew6dz- ponieśli 'mier6 na miejscu. kierunki rozwoju 1 polityki fPdnak o żasiada·niu w Sej-
czepny, który zmlatdtył mu hę otrzyma1a lS-letnia Terry twa ł6dzkiego zdecydowanie "ąd uzuał Lacka winnym za baństwa. Natom~alSt ro:zwinię mie decyduie m. In. ta .. rasz 
stopę. Chłopca przewieziono Kent cierpiąca na raka wą- potępili wiChrzycieli I Insplra rz1.canego mu w akcie oskar- cle tych ~asad zaWieral'~ u- ta" l1cz~c' zaledwie ... -"-' mi do Szpitala im. Brudzltiskle- __ -' toró ._'}' cb r b'ć • d •. q ... M - "'" troby. Nie ujawniono n=w.- w. ~~I UląCY oz I .e ienia czynu i skazał go na stawy i przepisy szczegółowe. liona łodzian. 
go. ska dawcy wątroby. Wiado- ność naszego spOłeczeństwa. 3.5 roku więzienia. z zalicze- Je,t to takie pod~tawowe I właściwie nie ma tu już 

• Na ulicy Zeromsk:lego, mo tylko. że zmarł on w nie-I Zebrani podjęli rezolucję, w niem dotyehczasowego aresz- .. abc" tego egzaminu. Jak rów chvba nic do dodania. P07a 
,rzy Zamenhofa, Frane!szka B. dzielę. Według komunikatu której w pełni solidaryzują się tu. nież i to. Że art. 76 Kon:.-"-'- maleńka leszcze uwa""'. Ze 

mieszkanka wsi Góry Piaskowe d ze stanowiskiem KC PZPR wy Jednocześnie zasądzono na ,'<-v "''' 
uderzyła w bok jadącego iram szpitala Terry C2:Ilje się o- rażonym przez I sekretarza KC rzecz rodzin os6b zmarłYCh w tucjj nakaZUje obywatelom m;f1'!lowic;e w ulotcE' słowo 
waju. Doznała ona rany gło- brze i nie przP.Widuje się żad- Wł. GomUłkę na spotkaniu katastrofie odszkO!l2wanie w szanować nie tylkO przepisy •. pamiętajcie" powinni stu-
wy. Pomocy udzieliło jej ?O- nych komplikacji pooperacyj- z warszawskim aktywem poli- postaci symbolicznef złotówki. KOIlltytucji, lecz także wszyst den c; pisać racz"l przez· "ę" 
got~ie Ratunkowe. (z) nych. tycznym. (ros) ts) kle ustawy i inne akty nor- a nie przez "en". 
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Bokserzy Gwardii 
jadą 
do Białegostoku 
Bokserzy Gwardii (jualouy) 

wybierają się do BiałegostokU 

na og61nopolskł tu·rnlej ptęściar 

ski Fe{jeraejl Gwa<rdU_ 

Łódzka Gwardia W BIałymsto 

kU repre:rentowaaa będzie p!'lZez 
następujących zawodngt6w: Ka
nię, Kopcia, J'ęd.rysa. Madallń· 

ski ego. Michalaka, Ggslorowskle 
go. snopka i Wójcika. (a) 

Czarni - ŁKS 1:0 
Wczoraj w Radomsku rozegra

n . został kolejny z <:yklu roz
grywek o Puchar 50-lecia Rewo 
lucjl Pazdziernikowej mecz pił
ki nożnej między drutyną ŁKS 
I Czarnymi Radomsko. Mecz 
za·kończy," się zwycięstwem Czar 
nych 1:0 (1 :0). Strzelcem jedy
nej bramki był A.- Kopeć. 

J. K. 

Zbliża się wielki sezon lekkoatletyczny Domicz mistrzem Polski 
~1 a terenie całej Polski odby- na całym ~e nadZWl"C=J Zawodnicy muszą być d05konale . 
l'tl wają się licznie "organlzowa· a·trakcyjnie. przygotowani kondycyjnie i W środę zakończyłY się ml- Ca1irlska (Sp6jnia Wa.rs=wa) po 

ne biegi przełajowe, kt6re Trzeba pamiętać. że wł<roczy- pSYChicznie do walok.! o meda,le. sirzostwa Polski w tenisie sto- konali parę Woźn1ca (W~wel 
matą na celu przygotowanie za liśmy w rok olimpijski. W wie L ekkoatletyka na całym świe- łowym na 1968 r. Tytuł mistrza Wirek) _ Noworyta (AZS Gli-
wodlUlków do sezonu na bieżnI. lu wypadkach dojdzie do re- cie eozyn! ciągle kolosalne Polski zdobyl Andr.zej Domloz wlee). 

Tegoroczny sezon zapowiada wantowych spotkań po Igrzy- postępy. padają stale rekoc (Wł-k' Ł6d~) i . j _______________ _ 
się nie tylko w Polsce, ale il skach Olimpijskich . w Tokio. dy świata l oJ.impiad. fina~enl~~gO k9ie:Y'ir~~eg~ 

Jeżeli chodzi o Polskę. to Piotra Garczyńskiego 3:2. Liga hoke -Iowa 
Obv dopisała pogoda 

Trzecia kolejka spotkań I i II ligi 
Rozgrywki piłka.rskie lig I i II 

dG.tarczają coraz więcej emOCji. 
Drużyny wkraczają już w de
cydującą fazę spotkań, decydują 
cą za,równo o tytule mistrQ:ow
s<kim. jak i o spadku. 

Kolejnym prEeciwnlklem ~KS 
w l.odzl będzie jedenastka c!ho
rzowskiego Ruchu. Meoz ten ro 
zegrany zostalłie w niedzielę o 
godz. 12 na stadionie przy At. 
Unii. W rundzie jes·leUlIlej Ruch 
wygrał z ŁKS 3:2. 

O atrakcyjności tego pojedyn 
ku decyduje i wysoka lokata 
Ru!:,hu i niska ŁKS. -----

Pozostałe mecze I ligi (w na
wiasach wyniki rundy jesien
nej): Górnik Zagłębie (2:2), 
Katow~ce - Sląsk (l :1), Legia 
- Szomblerkd (1:0). PolonJa -
Gwardia (4:0), Stal - Od,ra (0:2). 
Wisła - Pogoń (: :2). 

Pablan-lcki Wł6kniarz w nie
dzielę o gooQ:. ll,is w PabIani
cach gra z ROW. Jesienią Wy 
grątll gór-nicy 1 :0. Aktualny li
der tabeli II ligi wykazuje do
brą formę, Włókniarz spisuje 
się również nieźle, pojedynek 
zapowiada się więc bardzo cie
kawie. ~d",kl Start gra VI Ra
ciborzu z Unią, którą jesienią 
pokcm.ał u siebie 2:0. 

przed c.zterema laty na stadio- Tytął mistrzyni Polski obrO
nie w Tokio zajęliśmy wyjątko- nila calińska (Spójnia Warsza-
wo wysoką piątą lokatę w kla-) i taj i 
syfikacj1 punktowej. Mieliśmy wa zwyc ę ąc po zawz ętyrn 
wówezas 2 złote. 4 srebrne I 2 pojedynkU . lJl.sowska-Butrym 

(AZS Łódź) 3:2. 
brązowe medale. Na żadnej W grze podwójnej kobiet na 
Olimpiada:le nie poszczęściło się pierwszym miejscu uplasowały 
nam tak dobrze, jaok właśnie w się Callńska (Sp6jnia Warszawa) 
Tokio. Przed nami na pierw- i N ta (AZS Gl ' i ed 
szym miejscu znaleźli się lekko owory lW cel prz 

~ Allcją LaI!Iotą I Butrym (AZS 
atlecI Stanów Zjednoczonych. a ŁÓdź) zwyciężając 3:0. 
następnie ZSRR, WielkIlej Bry- W grze podwójJUej mężczyzn 
tani! I Niemiec, a za nami aż reprezentacyjna para Woznlea 
17 sklasyfikowanych państw. (W_awe! Wirek) _ Doinlcz- (Włók 

Nasuwa się pytanie, jak wy- niNa: Łódt) pokonała w finale 
padniemy w Meksyku7 parę Kowalski (Spójnia Wa.rsza-

Kierow!,icy naszej lekkoatlety wal _ Garczyński lWłóknlarz 
ki mają poważne kłopoty z u- ŁÓdź). 
staleniem składu. Jest jedno Vi grze mlemanej Kuslru.kl _ 
pewne, że I tym razem starto
wać będziemy nde bez szans za 
jęcia jednego z CZołowych 
miejsc w klasyfikacji ogólnej. Koszykarze MeksykU 

w Eu .. opie 

Hokelśei toruńskiego Pomo
rzanina pokonali ŁKS 7:4 (2:2, 
3:1. 2:1). Bramki dla Pomorza
nina strzelili: Zurawskl, Wie
C'Zerza.k. T, Wiśniewski, Wa
wrzyńskl, Pl.a.seek-i, Stełanlak 
I załadas, natomiast dla ŁKS: 
Bia1ynickl 2 oraz Słowaklewlcz 
I Urbański. 

Wygrana toruńczyków była 
zasłutona, je{jnak_że ilość jede 
nastu bramek. jakie pa{jły ' w 
czasie meczu - była raczej re 
zultatem słabej gry obrony I 
bramkarzy obu drużyn. 

Polonia Byd·gosq;cz - Legia 
- 4 (1:2, 3:0, 2:2). 

Podhale Nowy Targ - Na
przM .Janów 4:3 (3:1. 0:0, 1:2). 

GKS Katowice - Ba!1don 
Katowice 6:3 (2:1, 4:1. 0:1). 

Gómi'k Murekl - Crac~vla 
:4 (2:0, 0:2. 0:2). 

Juniorzy ŁodZI walczą o puchar 
&KKFiT i PZB 

Pozostałe mecze II ligi: Hut
ni1': - Górnik (0:0), Lotnik -
Zawisza (0:2), Olimpia - Gdy-' 
nia (0:2). Tarn6w - Lech (0:0). 
Victoria - Garbarnia (0:0), Za
głębie - Cracovia (1 :1). (ms) 

Zawodnicul I zawodnicy PIZY 
gotowują się do sezonu bardzo 
starannie. Jut pierwsze starty 
w hali wykazały, że posiada
my nadal zawodników, na któ
rych możemy śmiało liczyć. 

anim jednak d0C2ekamy się Z poda.nta oficjalnego składu 
naszej reprezentaCji olimpij 

skleJ - oglądać będ~i.!'fUY star
ty kOlltrolne naszy~h przyszlych 
reprezentantów w kraju I za 
grs<nicą. .Jedną z głównych Im
prez o charakterze sprawdzianu 
formy będą zawody o Memorial 

Pod koniec maja na kilka 
spotkań do Europy przyjeżdża 
oJ.impijska drużyna koszykówki 
meski~ ·Meksyku. Kos'lykarze 
Meksyku mają rozegrać meC'Ze 
w Hisz;panli. Jugosławii, NRD, 
We Włoszech , w Polsce. na Wę 
grzech I prawdopodobnJe w 
Zwią~ Ra:<l'lleckim. 

Real lHadrgt 
I .lu 'I' e n ·tu s 
UJ pó"'nole 

W niedzielę. 24 bm. o godz. 
11 w haLl na Wi{jzewie rozegra
ny zoStanie pierwszy mecz bQk 
serski reprezentacji juniorów 
Łodzi z druźyną Olsztyna. 
Ł6dź w rozgrywkach o pu

cha.~ GKKFiT oraz PZB znaJ
duje się w grupie razem z d'ru 
żynami: Wa,r s zawy , Olsztyna. Lu 
blina i Białegostoku . 
. Reprezentacja Łodzi w nie
dzielę wystąpi w następującym 

składzie: MachtałowicE (Budow
lani). qodzina (Gwardia). Resz
pondek (RKS). Sobczak (RKS), 
Wach (RKS), Przygudzki (ŁKS), 
Z3rembski (ŁKS), Pacholczyk 
(RKS), Miara (Budowlani). Orze 
chowskl (Budowlani), Gostyński 
(Gwa'rdia), 

W roku Ubiegłym puchar zdo 
byli jun iorzy Warszawy, a ŁMź 
,ajęła drugie miejsce. (n) 

2 ' D~IENNIK LODZKI nr 69 (6614)-

.J. Kusocińskiego. 
PZLA zaczął pracować tak 

Siatkarze Legii 
w półfinale 
Pucharu Europy zwanym szerokim wachlarzem. 

L~kkoatletyka nasza - to już we 
ZWYCięstwo Polek 

Francji 
nie tylko zawodnicy rekrutują-

W rewanżowym meczu lf. fi- cy się 7. klubow warszawskich. 
nału f>ucharu Europy Slatka,rze

J 

Ten szeroki wachlar7. daje peł
Legii Warszawa po~ona1! Hon- ną gwarancję- że nie zg'nie ża
ved Budapeszt 3:2, kwalifikując den z talentów 
się do półfinału, J. NIECIECKI 

Koszykarki krak owskiej WI-
Sły, które bawią we FrancjI 
spotkały się w Lille z zespołem I 
ASE LiJ.le. Wygrały Polki 54:40 
(34:13). 

Rewanżowe ćwierćfl·nałowe 
spotkanie piłkarskie o Klubo
wy Pucha,~ Europy między 

praską . Spartą I moo1'yckim 
Realem zakończyło się zwycię 
stwem Sparty 2:1 (2:0). 

Do półfinału awansow4li pił 
karze Realu, którzy w pierw
&zym meczu pokonali Spar,tę 
3 :0. 

Iuventus Turyn - Eintracht 
Br'UIlswik 1:0 (0:0). 
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IDoirzewalniał bi 
i serów... I pr~ , ~my 
iw twierdzvi rzem1esln1czego 

I eksportu 

.roż on tt LAT WYROBY ltZEMmSLNIKOW ŁODZI 1 wo.JEWODZTWA ŁODZKmaol 
WĘDRUJĄ NA RYNKI ZAGRANICZNE. ASORTYMENT SZEROKI. SZEWCY WYSYŁAJĄ 
DO NRF BUTY JEŻDZIECKIE Z WYSOKIMI CHOLEWAMI, A KALETNICY ZAOPA
TRUJĄ W TORBY WIZYTOWE I GOSPODARCZE ORAZ PASKI METALIZOWANE OD
BIORCÓW W ZWIĄZKU RADZIECKIM. RÓWNIEŻ DO ZWIĄZKU RADZIECKIEGO 
RZEMIESLNICY OKRĘGU ŁÓDZKIEGO WYSYŁAJĄ M. IN. KAPY ŻAKARDOWE, KTÓ
RE UPRZEDNIO BARDZO PRZYPADŁY DO GUSTU BUŁGAROM I JUGOSŁOWIANOM 
ORAZ RÓŻNEGO RODZAJU WYROBY BJELIŻNIARSK.IE. TE OSTATNIE JAK NP. BIU-

1 

STONOSZE WYSYŁA SIĘ TAKŻE DO SZWECJI. ISTNIEJE TAKŻ.E EKSPORT WYRO-I 
BÓW TZW. SPECJALNYCH. DO NICH MOZNA ZALICZYC OSZCZEPY METALOWE I 
DYSKI, KTÓRE WĘDRUJĄ DO SZWECJI. POZA TYM, DO CZE<;:HOSŁOWACJI RZE
MIESLNIK Z RADOMSKA, BOGDAN RADKA WYSYŁA JUŻ OD 4 LAT BIŻUTERIĘ 
METALOWĄ. 

w 

I Od jeździeckich butów 
są. ku temu m•rehlwości bo
WJem rzem:ieślnicy ł..odizli 
i wajewódzrtwa łódzikriego 
wykazali, że mogą i potrafią 
µrodl\likować szereg clJOl>Tych 
arrtykuł&w posz;ukJi.wanych na 
ryinikach z.a.gramfoz.nych. 

li 
I 

I I 
a = 
~ W bwnkf'<.l!Ch bylej ntemiec~ 

kiej twie-rdzy w Giżycku E 
5 uru-clMmiono największą w§ 
§ pólnocnych re1onach kraju§ 

~-...! dorrzewa! nię serów. Z<tsto · § 
sowano tu ież n.owy spo-$ 

.-: &6b przechowywatnta serów§ 
~ w nylonowych workoch,§! 
S zap-roje>ktowany P'"Zez P'"a-5 
S cownik-Ow technkznych za-§ 
§• kładów Zbigniewa Kaliń-S 
S skiego Tadeusza Niewta-S 
- damskiego. Nowa placówka~ 
~= umożliwi zwiększenie do-E 

stano tych Wl/'ToOÓW na ry-§ 

~===- nek wewnętrzny. Po oota.t-E 
nich zmianach cen, z<l41.Ćto-~ 
w.ano 21naczny wzrost pop?J-E 

==== tu na .p?"zetw.ory m.tec:z-ne, 11§ 
ziołia.szc.ro na sery. W I kwarE 

3 wte br. dostawy ser6wE 
[! ·tWWNitr""'- wz„09ł11 o 10 pro-f e cent a tw.:irogów o 13 proc.! 

§ Na zd;ęd«: w gi.l:t1dcieji 
3 dojrzewaLni se'l'Ów. E 
5 = 
§ CAF - Moroz § 
if.1~n111m11n11ntr11111111111H11111H1111nn1fi 

Trzecie miejsce w kraje! 

W 
łódzkiej Izbie Rz;emie.śl
nriczej po'int-0rmowano 
nas o blii;§'Zych szcze~ó-

łach rzemieślniczego ekspor
tu. Okazuje się, że Łódź i 
wojewódz.two zajmują pod 
tym względem trz.ecie miejs
ce w kraju, po Warszawie i 
Kawwicach. Wyrioby naszych 
rzemieśłruików si\ bardz-0 po
szukiwane na rynkach zagra 
ruiczmych. W ub. roku war
tość eksportu wyniosła 36,3 
mln zł. Na ten rok plan.uje 
się wzI"OSt do 45,6 mL-1 zł. 

Na ponad 13 tys. rz.emieślni 
ków w naszym okręgu w 
Ł~zi mamy ich około 4 tys. 
Wart.ość wyrobów, które wy
syła się n11. eksport - we
dług obliczeń za trz.y kwar
tały ub, roku - wynosi dla 
Lodzi 11.300 tys. zł, a dla 
województwa 13.300 tys. zł. Z 
te·g>0 winiłosek, że mimo mniej 
szej liczby rzemieśliników 
.i&kie nasze miasto posiada, 
Łódz niewiele odbiega pod 
względem eksporbu oo woje-

e wództwa. Lód21kie wa.rsztaty 
n.emieślnicze są bardziej ro'.11 

budowaine i ma.ją lepsze wa.
ru11ki pracy. 

Co utrudnia ekspoit1 
Trzecie m!iejsoe w kraj1U 

niie znaczy jesŻCze, Że nasz 
okręg - w .porów.niarui1u no. 
oo Warrsw:wy - odpowiednio 
wykorzystuje możliwości 2lby 
tu w}'ll"Olbów na r;inkach" za
grainliczmych. Eksport sta:rrowi 
ra.Jed•wie 6,9 proc. ogólnych 
obT'()tÓ'W rzem1iosła. Niaito
miiiast w wa.rszawie wynosi 
on ponad 50 proc:., a do Jllie
da wna jeszcze warszawscy 
rzemieślnncy ai w 70 proc. 
wytwair7lll11i swoją prod1u'kc:ję 
noa eksport. 'l1a d yspI'IOpl(ln: ja 
zastanawia. 

iedY: z górą_ łO lat tenw .Jerzy SZ3J!1iawski pisał „Ze~larza" w 
swoim ulub10nym Zegrzynku, pe1zaż tamtejszy miał inny 
kształt i koloryt niż dzisiaj. G<lzie wtedy z-ieleniły się pola 

~ ogrody, dziś połyskuje tafla zalewu, p0 którym śli»gają się białe 
zagle podobne do tych (tylko znacznie, znacznie mniejsze!) jakie 
pędziły po morzaeh i oceanach okręt kapitana Nuta„. 

Cóż! W c;iągu tył~ ~at zmieniło ~ię niejedno w różnyeb dziedzi
nach: a '."'~c . równ1ez w kouwencJaeh teatralnych. Jednakże wielu 
z . nas wciąz Jeszcze ur~ka osobliwa. P?t;tYka sztuk Jerzego Sz.a
!lla"'.~k.ie~o, w .!<tórych Jest tr~hę .baJk1 ! groteski, tł'ochę subtelnej 
ironu i f1l~of11 oraa: to, C-O kiedys ok:reslił Karol Irzykowski jako 
„specjalny patos przyćmiony liryzmem", 

Szaniaw~ki !'iejednokrouwe. ~ejmował pasjonujący go problem 
konkretu J tnttu, prawdy i f1kCJ1, co też kontynuuje w Zeglarzu" 
gdzie interesuj~ .r~i;ia konflikty zrodzone ze zder,,,;;nia pozo~ 
rów z rzeczyW15t-0se.ą, 

ZEGLARZ'' ,, . 

. l'.'zto!<a jest scenicmią opowieścią o kap~tanie Nucie, którego pa
m1ęa jako bohatera czcaoona była przez mieszkańców jego rodzinne
go miasta. Traf jednak chce, że kiedy kapitan Nut (który bynaj
mniej ;nie ~inął i kt&y w istocie :aupełnie niepod9bny jest do swe 
go wy1deahzowanego przez legendę portretu!) wraca do rodzinnego 
miasta, ma się tam odbyć uroczystość odsłonięcia jeg0 pomnika. 
Traf chce również, że w tym samym cza•ie miody historyk Jan 
zebrał materiały demaskujące rzekom..go bohatera ..• 

I 
Tak więc powstaje problem: c•w nadal utrzymać legendę o bo

haterstwie kapitana Nuta, tak pieczołowicie przez lata całe pielęg
nowaną przez jego wielbicieli, czy też w nnię prawdy pozbawić ich 
tego pn;yjemnego złudzenia? 

~zii:ni~ws.ki - poprze<Z decyzję Jana -. proponuje, azeby uratować 
mit i f1kcJę. Jest to zresztą zgodne z filozoficznymi Pc:>glądami au
t'!ra, który wraz ze studentem z „Ptaka" marzy „żeby było ład
i;11ej, żeby był-O inaczej, żeby lodzie patrzyli w Słońce" i dowodz.i 
ze zbyt sza_o przebiegałoby życie ludzkie, gdyby nie opromieniał.: 
go odrobina poezji, marzeń i złudzeń, 

"żeglar~" - w ~terpret~Ji. artystów Teatru Nowego - to spek
tak l prz)'.Jemny, me w pełni Jednak Oddano w nim specyficzną au
rę „szan1aw_szczrutY''· ~o ~tworzenia właściweg-0 nastroju nie do
pomo~ły tez rezyserowi W1t.ołdowi Zatorskiemu dekoracje Henri 
Poulama pomysłowe, lee.: utrzymane raczej w innej konwencji niż 
sam tekst: zaważyło to też ujemnie na klimacie aktu 1. 

W~ właści"."Y to~ sztuki utrafił Zygmunt Malawski jako Paweł 
Szmidt, czyh kapitan Nut - skupicmy, oszczędny w geście szla
chetny w swej mela.ncholii starczej i mądrej rezygnacji, Nat::imiast 
szkoda,. że mniej mocn~ był drugi filar, na. którym opiera się dra
maturgiczna konstrukcJa „Zeglan.a". Ambitne porywy Zbigniewa 
Nawr<>ckiego grającego niełatwą rolę Jana, hamowały pewne nie
dostatki warsztatowe, wynikłe może nie tak z braku talentu ile 
raczej aktorskiego doświadczenia. Nie zafascynowała również' wi· 
downi Mirosława Małudzińska (Med). Wyraziście za to wyekspono
wano jeden z kilku elementów „żeglarza" - jego humGr i satyry
czne dygresje. Zróżnicowany te?: był zestaw zabawnych postaci 
i typów zaprezentowamych pn.ez z. Józefowicza (Przewodniczący), 
B. Sochnackiego (Admirał), B. Nowaka (Rektor), S. Łapińskiego 
(przezabawny Stary marynarz) i inni. 

MIECZYSŁAW JAGOSZEWSKI 

Z eksportem 'W!ląZe s<ię ca
ły szereg problem~w. Przede 
wszystkim uemdieślndcy po
wi.rurui otrzymywać w termi
nie surowńec. W tej chw·i•li 
jego dostawy są opóżn<iane 
Nie planuje się bowiem z 
góry eksportu. Umowy są 
zaW'ierane z rzernieśln•ikaani 
na zasadzie przetargu „z 
dnia na dzień" . W tei sywa 
cji trudno coś z góry zapla
nować. Dlatego też oo da.w
na już rzemiooło łódzkde ))l>

stuluje za•wie~nie umów 
eksp0>rtowyoh przynajmniej 
pod konJec roku na rok 
przyszły. 

Od kogo to zależy? Otóż 

spra'Wam.i eksportu za-jmuja 

się centrala ,,Renex" oraz 
„Prodim.ex". ,,Renexu ma. za 
zadai!llie pI"opa.gowanie wśród 

rzemieślników produkcj'i mi 
eksport, rnatooniast ,,Prodn
mex" jako cenł!"ala handlu 
za•granicznego w Wairsmwi€ 
wysyła te wyrolby za giraindcę. 

„Renex" posiada swój od

dział w Łowi, lci6ry jed!nak 
niie ma pel:nycb uipraw:nlień. 

Chodzi tu o takie upI"aWl!l~e

nfa zasadnicze, jaik lll!p. re
gulacja spraw f.i!nain1SOwych. 
Rówillieź mimQ poważnej po
mocy władz fi<nansowych. 
które di!la :rziernieś!lfl,ik&w sto

sują przy poda•tkach ryiozal:t 
Pkspartowy, nie jest to naj
wa:imiejszy bodzJiec. I 21IlÓW 

pa.rad>oks. Bo oto rówl!lrież 

prawu dlQ ulg ,podatkowycll 
me.ją - i 'bo na ba1rdzn k-o-
mystnych wair-ul!likacb 
il'IZemieślm!icy, którzy dootalr
czają swe wyroby na rynek 
~ra•jowy. Rziecz jasna, Że ła

twiej jest iprodrukować wyrro
by d1la odtl:Jljarców krajowych 

(odpadatią kłopoty - z pr:zetar
giem, .z surowcamii i 2Jbyrem) 
a:n1iżeli na rynek zagramic=Y· 
Z tego 'W'!lOOseik, że łl'lllteba 
pomyśleć o większych bodż

oach dla rzemieśln:j,ków eks

poriuAcych swoje wyTOby. 

Brak rozeznania 
Do tych ws:zystk•ich kłopo

tów dioohodzri. jeszcze jeden: 
rzem:ieśl!ruicy :n:ie mają bez?.Q
średmńego Js_om.taktu z odbi·or
cami zagranicznymi. Wyrę
c:m. ieh w tym 0€J!11kala ,.Pro 
dimex". I zdarz.a się taik, 
że buity jetbdz!ieckrl.e t;ik bar
d20 posiruJciwaine w NRF nie 
mają w pewmycb okresach 
zbytu. Tak twiero.ii przymaj 
mmriej Cel}!.tirala Handlu Za
gra:nri,cz:nego „Prodiimex". A 
tymczasem <lJ!) łoozkich rize-
mieślniiików przychodzą za-
mówienia k•ier-0waine beizipo
średmi.o z NRF. I zmów pa
radoks, bo nem1ieś!nik nrie 
może wysłać SWIC1ich wyro
bów bez;pośrediruk> do odibiar
cy m.gro.n1icrmiego. I tu się 
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Eksport 
„Skody 1000 MB" 

W 1967 r. fabryka sa.m<r 
chodów w M'lad'a Boile9law 
dootareizyła kirajom soojaUsty
cznym 32 tY'S. samocłlociów 
typu „Skoda - 1000 MB" i po
nad 17 t}'5'. tego tyipu pojaz
dów do kiraijów kaipitakstyc.z
II Y<'h. 

Plan ekBportu 1ru1 1~ r. 
przewiduje sprreldaż za g:ra
:1 · cę 50 tys. samochodów te
go tYJJ)IU. N.a(jiP'CJ!W3Żiliejsr.cym 
,x!Oi.-O!!Xą jest NRD, dokąd 
w~rótce d<ll9taircrony będzie 
BO-tysięczny samOdhód. W 
tym i'Oku fa.bryka eksporlto
wać będzie bu..rysitycmią wer
sj.ę &am0ehrou „Skoda-10-00 
MB". 

koło µmyka. BNLk roze'lJlla
n!ia w potrzebach ryn.ku za
granie7;nego jest z pewnoś
cią jednym z J>(m'Odów m
stoju w ekSPOJl'cie. Bo na'Wet 
przy plaa11o~iu w b:r. po
nad 45 mln zł jego wartości 
- nie można mówić o wy
czerpannu wszyst:ldch możli
wośc:i eksportu. A przecież I 

JERZY KRASKO'WSKJ 

CAF - Moroz _______ , _______ ,, _______ ............ 

Tak iak gospodarze •.. 
Jłi.l aplywają listy na ogros2Xmy prz,e.z „D'lli<ln
L11 nik" konkurs zorganizowany z ()kazji Dnia 

Włóknia.rza i GO-lecia Związku. Zllibie<raJący 
w nlm głos prac-ownicy przemysłu lekkiego slu
seni„ główny na.cisk w swoich wypowiedziach 
kładą na te wszystkie zjawiska, które są ilu
stracjĄ zarówn>0 g!ęl>Okich prz•emian w stosun
kach praey, dokona.nych w okresie władzy lu
dowej jak i wykrystalizowania się nowych P<>
staw ludzi w miej,scu pracy. Są to PQ&tawy 
świadomyeh i - jak widać z dotycb<.-zasowych wy 
powicd'lii - 1D<JC110 związanych ze i>wym środo
wiskiA!m pracowników gospodarzy, którym 
nieO'bOjętoe ,1est to wszystko, co sic: na ich 
w.;pólnym, zakładowym podwórku dzieje. W tym 
aspekcie pi5ane są też wypowiedzi krytyczne 
jak chociażby cyt>owa.ny poniżej we fr;lgmen
łach l>ArdZ4> dług>! list nMalk<>11tenta", który 
,wśród intereciują,cyeh uwag na temat poositęp.u 

techn.icznego w branży dziewiat'&kJłej l w kon• 
kretnych zakładach porusza także i sprawy do
tyczące stosunków: rada zakładowa - ad11Jini.. 
straeja. 

Przypamin.amy, że k<mlwrs ankieta pt. Pra
ca w życiu - życie_, w pracy, trwa do 30 
kwietnia br. i że wyłonieni pmez jury laJUJrea• 
ci tego konkursu zosta.ną wyróżnieni atrakcyjny 
mi nagrodami (kuipon na garnl!tur, 1 k;g cn:y-
sto wełnianej wysokogatunkowej wł~. błuz
k a-sweterek z modylonu, kupo.-iy oo sklepów 
„Telimeny", obuwniiczych itp.). 

Listy prO<Simy adresować: ,,Dziennik Łód'llld", 
l.ódŻ, ul. Piotrk>0wska 96 z dopiskiem n.a koper
cie ,,Konkurs na Dzień Włókniarza'•. Na żądanie 
korespondentów, gwarantujemy pełną anonimo
wość wypowiedzi. ;w tych wypadkach jtnię, 
nazwisko oraz adr<l\S piszą<!eA'o vros<tmy., peda
wać tylko do wiadomości. redakcJI. 

Wiem po co • 
pracuJę 

W
rok~t 1925 mając lat 13 
mu-siałem opuścić szko
łę i pójść do P'"OCY, 

gdyż rodzina nasza skła.da!a 
się z 10 ooób i każdy m-u
sial praoować. UczeS1tniczy
lem w dwóch strajkach oku 
pocyjnych, nie wychodzą.c z 
murów fabrycznych i prze
bywają.c w nich dzień i no~ 
Strajkd k.ończyły się .z za.sa
dy zwycięsko dl11 strajkują
cych. Pamiętam również wiel 
ki 9trajk, gdzie wszyscy pra 
cownicy wyleg!i na micę, by 
z00emon.S1trować swą silę i 
wolę Z1Wycięsiwa. Wtedy to 
nas zaatakowała policja, my 
w.$ ka.mieniami obrzu.cilimy 
ata,kujq.cych, któ-rzy cofa.li 
się pod nainym naporem. 

Panniętne są mi również po 
chody 1-.majowe, 114 k-t&re n:i 

padaili narodowcy uzbro;eni 
w Tewolwery i pal·ki. Choć 
padlo dużo ra;"l.nych wróg zo 
S1tal od.party, a my nie zraża 
jąc się szliśmy jeszcze b. bo
jowo z pieśniami rewo!u
cyjnymi." Jak-o miodzieżowiec 
bralem u.dział w Wairszawie 
w pochodzie młodzieży ro
botniczej, gdzie również po
chód na.Sil! ZO$~al zaataik-owa
ny przez narodowców, którzy 
rzudli dwie petardy ora::r: 
strze!ali de nas. K~!ku zo
sta.ło rannych, a,!e my nia 
p?"zerywaliśmy pochodu, lecz 
szliśmy d·o stóp Cytmdeli, 
gdzie ad!byl Ilię wiec prote
stocyjny oraz rozwiązani<.! 

pockodiu. 

Jak ina.czej zy3e się dziś w 
Polsce Lu.dowej. Mam żonę 
i trzech synów. Jedim uczesz 

Czym skorupka za 
nasiąknie ... 

Z CJlklad pra,cy, j-0,ko okre§
l>ana 91>oleczność lw:lz
ka, ma swoje własne ży 

cie :OOmowe, które pO<Uega 
jakimś prawidlo·m. Wa±ne 
jest jak dalece te praw·idla 
zgodne są z ce!ami zakładu, 
dalekiowzroc21nie pojm011Danym 
dobrem pracowntków ora1 
ich doraźnym zadowolemem . 
W imternsie zakładu leży 
takie ukształtowanie zbioroll>ll 
g.o życia za.bogi, aby grwpy 
pracownicze powstające na 
Ue pra,cy ;,biorowej wzialaly 
na pożytek zakł-o.du. W ra
mach za,kladowego samorzą
du 11obotniczego istnieje bar
rtro dogodne pole do zbUże· 
nia ze sobą TO:mnCllUych grup 
ski-O.dających się na zalQgę, 
powiązania ich ze sobtt. &· 
morząd zakla.dowy powinien 
sta.nowić płaszczyznę zl?SJJ)ol11 
nia zalogi ora.z rozb>ud•ze.nia 
jej aktywności zbilo'l'owe;. 

Zdarza s~ jed1U1.k, że pra
w idlową dziala.ln.ość samorz1; 
dów hamujq zarządu zwkla
dów. 

Oto p1'Zlfklady: Przed dwo
ma ba.ty w czasie kampanii 
wyborczej iio rad zakłado
wych, bylu kie'l'ownik Oddzta 
lu w Fabryce Części do Ma 
szvn Dziewiarskich, staral .su: 
wywrzeć nac;.sk na nie-któ
rych kandyd-:itów do 7'ad!J 
Ztllkladowej, a,by zrezygnowa< 
li ze swych kandyddtur. Czy 
tak·ie stanowisk-O kierownik1; 
było zgiodne z za.sadami so
cja;lfstyiczneg<> współżycia? 
Na pewno nie. Równie~ u> 
wymienionym zakładzie dy
reJccja niejednokrotnie na po 
siedizentach KSR tłumila roz
sądne wypowiedzi niektórych 
cztonków samorzadu.. 

. A jrok wyg!ądają spraw11 
.1'TZ1/PnOWania nowych p ·ra
cowników? PrawiP. nigdy, 11 

w!aśQiwie nigdy nie przestrz' 
ga się wspóŁu.d·zia.łu rady Z<l
kladowej w przyjmowa.niu 
pracowników. PrzedstaMicie1 
RZ podpisuje' tyLloo kar t ~ 
obiegową. Dyrek.cje wola 11"1 

wlaJsnego u-znania zalatwu1r 
sprawy ktu!rowe. 

cza do przedszkof.a., dntgi do 
sz.koly podsta.wowej, Dzieci 
mają dostępną szkolę by wy 
ksztakić się 1la: inżynierów, 
doktorów itp„ Dziś, kie'/!l.y 
pracuję również :>ako tka.cz. 
lecz w innych warun.kach. 
pracuję bez obawy co prz11· 
niesie dzień nas>tępny, 
Mając już 56 laż pra.m;e 

dla oobra dzieei, by dać im 
wyższe wykształcenie, by wy 
roś!i na porządnych obywa
teU, ja ia.ś pracą swą przeli 
systematyczne wykonywanie 
planów miesięc=ych d-oklli
da,m swoją cegielkę do bu
dowy socjalnmu w Polsc• 
Lt(dowej. Staż mej pro.cy 'Wl/ 
nosi jiu,ż 42 lata. 

J. K. 
tkacz Zduńskowo!skkh 2Ą

kl.adów Przem. Bawełnianeoo 

młodu 

Szczególnie fle przedstawia 
się jednak wprowadzenie do 
pracy nowych pracowników. 
Najczęściej n.owo za.trudn.ion11 
pozostawiony jest samemu 
sobie i traci mnóstwo czasu 
oraz wysiłku na pok-Dny.wa.
nie trud.noś.ci zgoła n.iepo• 
trzeb.ny.eh, których z powQ
dzeniem można u.niknąć. Nie 
każdy może szybko przyzwy
czaić się do nowego środo
wiska. Szczegó!nie du.że szko
dy wyrzq,dza się młodym pra. 
.:ownikom. Atmosfera '°'bojęt• 
n.ości zniechęc11 tch do pracy. 

W większości przypadkóta 
przelożeni nie zwracają uwa
gi na st1'onę wycho!D(W)ezq, 
pracowników. Ich wwaga skolł 
t:entrowana jest najczę§eiej 

na zadania.eh prod'Ukcyjnych. 
Częściej obchodzi ich plan, 

.1_uem'a, a nie żywy człowiek, 

„M ALKONTENT" 
(na zw isko adres znane 

red'Lkcji) 
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N~ budowę Centrum 
Zdlnwia Dziecka 

Samorząd ~7l!rolny i na
umyciele Szkoły l>odsta.wo
wej m- 40 (Praussa 2) wpla-
00.i 694 zł i 50 gr na budmve 
Ceninnn 7.drowia Dzieclra.. 

(W.) 
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i Sezon turystyczny I 
~ 1968 ~ 
§ Na ten temat z naszymi § 
5 Czytelnikami rozmawiać będą 5 
5! dziś, w czwartek, 21 bm. S 
5! PRZEZ NTU 303-04 5! 
§ w godZ: 13.00-14.30 g 
~ Jan Brzozowski ~ 
5 zastępca przewodniczącego :;: 
:! l:.KKFiT :; 
= 1 = § , ~ 
= mjr Tadeusz Zołek = 
E naczelm1t wydziału paszpor- E 
5! tów 1 dowodów osobistych 5! 
5 Komen<ly Miejskiej MO :i 
:i w Lodzi 5 
5 PROPONUJEMY TEMATY: 5! 
§ e Wycieczki Jt..cajowe i za-§ 
5! graniczne S 
5! 9 Wyja•zdy indywidualne za : 
5 granicę S 
: fll Przydział dewiz 5 
S • Gd-zie załatwiać wkładki 5 = paszpo~0<.ve = E 9 Informacja turystyczna § 
= na co dzień = 
5! e Wypcx:zynek po pracy 1 w ;: 
§ ramach urlopu § 
S e Wczasy w Jugosławi!., Buł- :i 
S garli 1 na Węgrzech. 5! 
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»Paweł • l Gaweł«.„ 

Lokatorzy czy sąsiedzi? 

~Ili 
Trwająca jnź od pani w wielb ~ ty

sięcy łod7Jiain do nowych, spółdziel~ osiedli tasuje 
nieprr.erwa.nie lokatorską społecztl-OŚĆ. Na ,,nowych 
śmiooia.eh" współżyde s;\Siedzlde układamy sobie właś
ciwie na nowo - pytanie tylko jak: lepiej (!JŁy gorzej? 

Opierając się na opind.ach dy i pcr.elderistwa niosą się 
działaczy spók!zielczy~h i sa- głośnym echem po całym blo 
mych mieszkańców trzeba ku. - Można nie słuchać -
stwierdzić, że sporo osób n.ie odpowiada wt.edy zaczepnie 
ma się, niestety, czym p&- ten i ów. - Jestem u sieb:e 
chwalić... i robię oo IIU się podoba._ 

Stosowanie zasady „wol- Przykłady powyższe to jesz· 
noć Tomku 71 StWoim dom- cze niepełny obraz wszystkich 
kl.." sj:lrawia, ?..e stajemy gię konfliktów · wynikających z są
nieznośni dla sąsiadów na· siedzkiego współżycia. Punk· 
wet wtedy, Jtiedy porom.ie tów zapalnych jest znacznie 

· , żad 1 więcej. .Jedną z przyczyn lo· 
rue 1 amiemy · nyro przep.- katorskich sporów stanowią 
sów. Talk więc nie obchodzi psy i koty. szczególnie wte· 
nas np., że nasz adapter na- ~y, jezełi biegają samopas lub 
staWiony na cały regulator jeśli ich właściciele wyt>rowa· 
i grający przez okrągły dzio- d2'ają je na konieczny spacer 
nek, doprowa<lza do ro-zpa- w ostatniej chwili. 
cr;y chorą są9i.adkę. Preten- Dzieci. W sąsiedzkich za.tar-

gach i one mają s.wój nie 
sje? O en? i:>rzecież nie ma mały udział. Oto typowy obra 
jeszcre godziny 22... Nierzad· zek: rozbawiony br~ąc jeździ 
ko „intynme" awain:tury, btl!r- rowerem po wypielęgnowanym 

Okiem klienta 

Koszule adro cotton 
W sklepach „Wólczmnki'' 

uk.azaly się męskie białe ko· 
szule z tka.ni~ll adf'o-cotto-n 
uszyte z po-pel.iny niemnące) 

z usztywnionymi kJOłnierza· 
mi i mwnkietanni. Nowa. tka· 
nina. j~t dosta!'czania ptrzez 

Andrychows.kie Za.kłady Ba.
wemiane. N<YWOŚĆ „Wólczan
ki" spotkała się z dużym Z4· 
interesowaniem wśród klien
tów. Najlepszy.m teg-0 dow<>
dem jes•t fakt, że pier·wszrt 
model-Ową p'l'odwkcję sprze· 
da.no w bł1J1Sk<Zlt.vkznvm tem
pie. Wykupi-Ono już ponad 
4fJ tirs. sztwk tych koozul . 

trawniku. Siedzący przed do
mem emeryt nie wytrzymuje 
i karci pętaka. Wtedy do ak
cji wkracza wyglądająca ok
nem mamusia: „Ba.w się syn„ 
ku, baw - co tam będziesz 
starego słuchał .•• ". Na rachu
nek rozpieszczanycb przez ro 
dziców jedynaków można by 
dopisać jeszcze brudne ściany, 
powybijane szyby itd. 

Nie dzieje się ta.k we 
wszystkich osiedlach. Jest 
wiele tak.i.eh, gdzie mrówcza 
praca i dhligotrwałe starania 
Rady Osiedlowej pozwoliły 
wychować mieszkańców. 
Gdzie dzieci nie nudzą i;tę 
w czasie zab'3wy1 a dorośli 
nie paitrzą n.a siebie wiJ
kiem. Aile rlli!kt nie wynalazł 
jeszcze generalnej recepty na 
poiprawna lokatorskie współ
życie. Nie gwarantuje go aa 
wet wysoka pozycja społecz
na i wy:kształcenJ.e mieszk.an
ców. W ~ym spółdziel
czym domu, zamieszkałym 
w większości przez adwoka
tów, lekairzy i inżynierow. 
młoda lrobiella.; która ze 
względu na małe dlz:iecko p<>
śz:ła poprosdć o ciszę rozbry
kanych nad miarę sąsiadów, 
usłyszała w odpowiedzi: „Jak 
pani tle; to pros-z.ę się wy
nieść do hmego blolru._" 

, 

Horacy Sałrm 

Na peryferiach log.jki 
J

estem, być może, kiep· 
ski.m wychowawcą, a.le 
w rozmowach z moją 

dora:ńaja,cą córką nigdy 
nie przechwalałem się: „Ja. 
w twoim wieku .•• " Bo ja,k 
tu mówić z uznaniem o 
rrrzeszloścl, z lotórą mam 
wciąż jeszcze nie wyrów
nane 10bra.chnnki? A ;eśli 
chodzi o mlodzież i meto
d11 peda.g-0giczne owych lat, 
to natychmiast z nieodpa,r
tą wprost si11. narzuca.ją ml 
się konfrontacje z naszą 
teraźnie1szOścią. 

A więc, attention mada· 
mes et messieurs, oofni:Jmll 
się o tę pa:rę latek! Dziew
częta mają pi€'TwszeiWtwo •.• 
Było już ze mnie rosle 

pa·cholę, gdy plodczas fe-rii 
złożyłem wiz11tę zamieszka
łym w Kf'a:kowie wujostwu. 
Siedzieliśmy w czwórkę przy 
stole; ciocia. „Madaime" w 
ćwfkierze na n<>Sie, to czar
nej, długiej, wysoko pod szyję 
zarpięte j s:ukni i dwie uro
cze kuzyneczki, z kitór11ch 
jedna przekf'oczyla dwu
dziestkę, druga zaś Ucz11la. 
sobie osiemnaści" lat. 

Opi>sałem szczegółowo 
wszystko, co wydarzyło się 
na przest!'zeini o.st;c,tnich 
miesięcy w naszym domu. 

- A co pora,bia Zosień· 
ka? - spytala ciotka., c~ 
zamężna. siostro moj.a mfP.
szkala w tlJ'lnże samum 
Kra.kowiP. 

- Zosieńka. jest to ciąży 
- stwierdziłem neczowo. 

A 
tera.z kilika zdań o 
płci brzydkiej, bu 
ktMej jednak nie do 

pomyślenia. ;est ciągłość t'O

du ludzkiego. 
Cóż? B11la 10 naszym 

mieście garstk.4 szczęśliu> · 
ców, ktÓ!'zy przebf'n~li 
przez „hum,anistyczną" ma
turę i p-ra.cowa.li w charak
terze gryzi'pi6rków 714 nędz 
n11ch posad.kach. Buła ga.f'st
ka. absolwentów gimnazjal
n11ch, ślęczących pilnie nad 
skr1J'Ptanni. Ci w przeważ· 
nej mie.,.ze utrzym!fwa.li się 
z katrepetyc1i udzielanyclt 
za cztery guldeny miesięc1· 
nie. Rej jed"!aik wodziła. w 
mobrn rodzinnym grodzi" 
„z&>ta." mlcdzież - to jest 
lat<Yro§!e boga.tych rodzt· 
ców. Onl to, wys.t.,.o;eni Wf' 
WZ01'Zyste qaf'nitury i ta
bójcze „mws~ki", wymachu
jąc zamaszyście laseczk11-
mi o gaikach z kQści sł1» 
niOtWej, prześciga,ti się wzi1 
jeminie w 'Piciu sza.mpa.na, 
w nawiązywaniu f'omans6w 
z damam: wiadmnej kon· 
du~ty i... w oblewaniu egza 
min6w uniwersyteckich 
Oświadcza.jq.c się za.ś pa
nienkom z zamaźnych do 
mów - wyb!'anlwm swoich 
serc i pO'TtfeU · - przysię
gali na wsz'!f>Stkie świętoś
ci, że „za..kochu;ą się po ra.2 
pierwszy.„" 

Ojcowie ~pomniamych 

Na w1eczor loki KUenci proczą·tk-Owo otrzy· 
mvwali ankiety, w 1ot6rucli 
wypowia,d,a,li się co do ja,koa
ct porpeUny niemnącej. Po· 
nieważ ankiety nie otrzyma· 
lem, a koszulę kupiłem, chce 
więc podrielić się kilk.oma 
uwaga.mi z 'Oozycjt klienta 
Koszule z 1110Wej fik.ani.nv 
adro-cottcm są modnie tt.6Zy
te (dłu,gie kolnierzykt). łat
wo się pib1'q i co rni.jwa.ż· 
niejsze, nie tDvma.gają pra 
:;owania. Będą więc s.tanowi · 
ly poważną kvn.kurencję dla. 
kos2'fLl nrm-fr-m, tym bar
dziej, że cena iich joot bar· 
et.w przvwtępna (210 zł). Jed
nakże szybciej się brudzą 
aniżeli non-ircm i ;uż po Jed 
norazowym nos,zeniu wyma· 
gajq natyehm~ego pf'O
nla. Poza tvm były O'IW prz11 
widziane tl4 'kG'Mta.tllo-ł ł te, 
które się obecnie ma1<Jują to 
sp-rzedaży, poosiadają wybit
nie wieczMowy st11l (zCJkład
ki żabotów). W af'to więc, 
aby „ W 6lczan.ka" pomyślała 
o prod!Lkc;i z te; nowej tka
niny 1co=l popelinowych 
nie tylko b!a.lych, lecz ~k 
~e 1v !'óżnych kolorach ł na 

Czy naprawdę nie ma na ta 
kich ludzi rady? Jest na pew 
no. W niektórych osiedla.eh 
np. na Dołach-Wschód, Dąbro 
wie i Kozinach,· działaczom 
spółdzielczym najczęscieJ 
emerytom - z uporem walczą 
cym o spokój i ~ad w ooiedlu 
- pomagają w pracy samo
rządy dziecięce. Z dziećmi po 
noć łatwiej się dogadać niż z 
tatusiami. Małe szkraby pilnu 
ją więc z dumą porządku, 
zwracając grzecznie, ale sta
nowe-za uwagę dO<Coslym: „pa 
piery rzuca się do kosza, pro 
szę pana!" Zawstydzeni doro-1 
śli nie dają za wygraną i od 
wzajemnlają się dzieciom za 
nauki w odpowiedni sposób. 

W te; eh.wili poczułem na 
V-Oleach lewej nogi prz11-
gnia-tają.c11 cięża-r damskie
go bwta, a. c'.otka <X>!'zuc!la 
mnie piorunującym SIJJIOi· 
rzeniem. Rovmowa utknęła 
na maf'twym punkcie. 

mlodzieńców, zajęci robiP
niem ')>ieniędzy, nie wt.,.a
ca:li się do bruk<Yt.o11ch !'O· 
man86to s.w-oich pociech, ma 
ml.IJSie za,ś uważały, źP 
„d>zied p0it0imiy s:ię wy.szu
mieć". 

Mod111e fryr2lU· 
ry faworyzują 
fale, nioby i !o 
ki. Nawet na 
dzień można 
mieć całą gło
wę w lcx:zkach 
a la amorek lu'o 
laJ.eczka, a już 
na wieczór obo 
wiązuje boga
ctwo loków m. 
in. długich graj 
carków, przypo 
minających sto
larskie w1ory. 
Naturalnie lok i 
jeśli się nie ma 
swoich dłuższych 
włosów, mistrzo 
Wile - 1trzel:Hemia 
wyczarowują z 
dopinek. 

Na j<dj~lu: modna fryzura 
wieczorowa w wykonaniu naj 

W Filharmonii 

t§l B. Uribe 
(§] J. Pietrachowicż 

2.2 i 23 marca od'oędzie się 
- przed W'Yja.zdem na występ 
gościn.ny we Frankfurcie nad 
Odrą - koncert symfoniczny 
z udziałem orkiestry Filhar
monii Łó<lzkiej pod dy.rekcją 
s. Marczyka. 

W prog-ram.ie: serenada na 
orkiestrę smyczkową M. Kar
łowicza.. 

Solistą koncertu będzie Ju
liusz Pietr.achowicz, puzonista 
z FHharmoniC Narodowej, któ 
ry wykona Concerto eroice na 
puzon i OI1kiestrę - W. Frie
man.na. 

W koncercie weżmłe r6w
nież udział pianlstI<a kolumbij 
ska, Blanca Uriibe. Wykona 
ona z towarzyszeniem orkie
stry ko·ncert fortepia:nowy g
mol'l - F. Mendelssołma. (o) 

Szkolenie kobiet I 
na przewodników 

Nam artykuł postulujący 
przeszkolenie kobiet na prze
wodników państwowych w-zbu 
dził duże zainteresowanie. Wie 
le łodzianek dzwo>niło do re
dakcji 1 do PTT-K z prosbą o 
bliżs-ze szczegóły ha temat mo 
żliwośct zorgani:row~a szko
lenia. 

.Jak podaje nam od<l0ia? łódll: 
ki PTT-K, od 21 do 25 bm. 
wydlawane ~ą deklaracje u
działu w sz:koleniu i prowa
Ozlć się będzie zapisy chętnych 
na kurs. Kurs potrwa około 
półtora miesiąca a wykłady 
o<lbywać się będą 4 razy ty
go<lniowo. BHższę informacje 
w oddziale PTT-K (Piotrkow 
ska 70) w godz. od 9 do 16. 

Ck) 
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JESZCZE 
TYLKO DZIS I JUTRO 
MOZESZ ZASZCZEPI(' 

DZIECKO PRZECnv 
CHOROBIE 

BEliNEGO-MEDIN A! 
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7.dolniejszej uczenn!cy 
skiej H. Gałki. 

fryzjer 
Kas. 

W „BALATONIE"••• 
••. spotka>!iśmy wczoraj o gOO'Z. 
13... „koników". Naz.naczyli oni 
sobie tu spotkanie w czasie 
którego rozd7'ielali zakupione 
w przedsprzedaży bilety do 
kin. Przy kuflu piwa szef 
„koników" udzielał instrukcji 
w sprawie cen jakie obowią
zywały wczoraj na cieszące się 
powodzeniem filmy we „ Wtók 
nia.rzu" i „Battyku"-. Oczywi
ście były one o 56-100 proc. 
wyższe niż w kasaeh k>!n. 

W 7 SK.LEPACH.
.„branzy elektryc:onej poszuki
waliśmy wczo.raj drobiazgu bez 
którego bateryjna zapalniczka 
do gazu staje się 'oezużytec-z
na. Tym raizem chod„iło nie 
o okrągłe baterie, które na 
razie są, ale o tzw. żarniki. 
Nieste>ty. nigdzie nie moona 
było lc.h otreymać. W swoim 
czasie były w cenie 6 zł 
krajowe i 10 zł importowane. 
Spr-zedawcy nie wled"1:ą czy 
żarniki będą. Po co więc sprze 
daje się zapalniczki w cenie 
34,00 zł, do których brak nie
ibędnych ozęścl Zo!!.miennycb? 

OBSERWOWALISMY ••• 
... wc-zoraj międo:y godz. 15 a 
15.~ ruch uliczny na skrzy
żowaniu u:l. Narutowicza i Ki 
lińskiego. Trwają tu roboty 
rozbiórkowe I ·jedna strona 
chodnika jest ogrodzona. Mi
mo, że ws.zędzi.e umieszczono 
napisy .~Przejście na drugą 
st~O>llę", nikt · nie stbsował się 
do tego polecenia. Moż.na so
bie wyobraz•ć co s1ę działo na 
wąskiej jczdnl, g<lzie tramwa
je i samccn„c'y z trudem po
rusza\y •1ę y;Śr· ód tłumu prze
chodniów. 

PROBOWALISMY ••• 
•.. o godz. 15.45 docl>ZWonić się 
do jed.nego z siedmiu postojów 
taksówek, które pos-1.a<lają te-
!efO>lly. Daremny gud. Nikt 
nie podnosił słuchawki. Nie 
możemy uwierzyć, aby o tej 
godzinie na postojaeh tych m. 
in. na Dwoi:,cu ~llskim, Ba
łuckim Ryil'.lku, Pl. Komuny 
Paryskiej nie było anl jednej 
taksówki. 

OSTATNI DZIE!ił"' 
••. kalanda.rzowej zimy minął 
pod znakiem pięknej słonecz
nej pogody. Nic więc d-ziwne
go, że na ul"ic.ach było szcze
gólhie Uocmo, a wsród prze
chodniów wiele OISIÓ'b pa>rado
wało w wlmrennych plas-zezach. 

(j. kr.) 

z miasta 
Cl Koncert kameralny w wy 

konaniu artystów z Gdańska 
R. Sucheckiego (wiolonczela) i 
K. Sucheckiej (fortepian), o 
godz. 19, w saJń. PWSM (Gdań 
ska J2). -

o „Etiopia" - kraj królo
wej Saby i Lwa Judy" - pre 
lekcja ' dr O. Baniewicza o go 
dz;nie 18, w ŁDK (Traugut
ta 18). 

o „Nil!dyskrecje arabskie" -
odczyt L. Proroka, o godz. 18, 
w Bibliotece Public.znej (Gdań I 
ska 102), połączony z wystawą 
książeok, str.ojów, odznak, amu 
letów i·tp. 
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f'ÓŹne okazje. (j. kr.) 

W pewnym bloku na K<>
zimach dzieci z zapailem sa
dzą !!=ewy i pielęgnują 
trawniki, a 'iorośh z satys
fa:kcją ozdabiają je później 
wyrzucanymi przez okno 
śmieciami. żaden samorząd 
dziecięcy nic na takie skan
d<tllcrz;ne zaoh<Jl'Wanie nie ~ 
radzi. A samoraąd sąsiedz-
ki. .. ? Cóż, gęk W t~1 .że 
często praktycznie me tsm'le
je. Jest Rada 09iedl<>wa, gą 
loka'1:orl;y: jak!źle wJelu z nich 
wolt n\e do91Jr7,egać kłopotów 
staruszki. z ~vna. k!r'ZY
ków kobiety małtretowanel 
przez męża pi\j'alka., nie rea
gować na wyb<ryki dzieciar
T!Ji., odgarnąć erniecl pod m
<lze drzwi i mieć święty spo
kój. To sąsiedzkie wyobco
wame i lokatorSka samot
ność, właściwa. na>t>uraJnie nie 
tY'llro mieszk.ańoom spóldziel
czydl bloków; pogłębia si~ 
~ z roku na rok. Dla
czego? To już problem pod 
pióro socjologa... 

Z. SZCZEPANJ.AK 

Dopief'o w 'fJ'T'iZed.pok-oju, 
wykorzystując chwilowe 
sam na sam, szwa.gierka 
mojej '1'1liatki ra,czył.a się o
dezwać: 

- Henio, zaipa.mWęta; 7'113 
na za.wsze! W obecności 
dziewcząt nie używa sie 
UJ,k 11Jieyrzyzwobtych słów.-

A działo się to w okre
sie szczytJcnvego powodzenia 
„Panny Ma.liczewskiej" Ga
brieli Zapolskiej - dokład· 
nie w 1912 roku.-

W zwią2lkiu z tym utkwi· 
Ut. mi w pa;mięci pewna. za· 
bawna. hilttc-ryjka.: 

Bogota. wdowa zawiado
mił.a studiującego.o w Kf'a
kowie S1fll4 i:; mających się 
odbyć za.ręczy.na.eh s~f"Y. 

Syn odpowiedział telegr4-
;ficznie: „Nie mogę przyje
chać, leżę to łóżku z migi· 
ną". 

Na ta·kie „dictum aicer
bum" mamwia p<m01Winie 
wysłała depeszę: „Daj jej 
dziesięć guldenów, w11rzuć 
jq za dirzwi i P"'Zl/Jedź na.
tychm.iost!". 

Szkoła Muzyczna 
Już w prteyszlym roku roz

poczęta zostanie, u zbiegu u
lic Sosnowej i Milionowej, na 
zapleczu Park'll Reymonta. bu 
dowa gmachu dla Szkoły Mu
zycz,nej. Autorami projektu 
są mgr Inż. aroh. K. sooonow 
~a t mgr 'inż. J. Frey z .-Mia 
stoprojektu". Szkoła t.a prze
znaczona jest dla 400 uczniów 
szkoły podstawowej l 200 -
liceum. 
Niezależn.ie od pOmieszczeń 

właściwych ka:i;dej szkole (ga 

blnety naukowe, Jełal.rskie. sa 
la gimnastyczna itp.) nowa 
sekoła posiadać 'oęd.zie salę 
koncertową di.a 350 osób a 
obok Il!i.ej drugą mnfejs-zą ...o 
kameralną. Oble se.Ie P._()łączo
ne zostaną wspólnym foyer. 
Wewnątrz kompleksu gm.a• 
chó...; SZ>lroły przewidziano za
zieleDilone patio. 

Koszt budowy szkoły w:ynte 
sle 14 mll1'l zł. Kubatura - o
koło 20 tys. m sześc. 

(a) 
Wybery Zarządu 
łłNefskiego TRZZ 

Wczoraj w świetlicy NBP od 
było się ~branie sprawozdaw 
czo-wyborcze ZM TRZZ. Po 
sprawozdaniu z d<l:!alałn<JŚci ko 
misji koordynacyjnej za lata 
1965-67, n.astąpily wybory no
we~o Zarządu Miejskiego To
warzystwa. Wybrap.o również 
delegatów na wojewódzki 
Zja-zd Delegatów TRZZ, który 
o<lbęd.zie się w l:.odzi. 

* * 
Od dziś wydawanie wn•osków 
Wczasy w Jugosławii 

Pbdczas obrad wygłoszony 
został referat nt. „Rewizjoni
styc:ona polityka NRF". '(Lw) 

Dziś - w _,Orbisie';, „Sport
Touriścle" i PZMot - rozpo
czyna się wy<lawanie wnios
ków dla chętnych na lndywi
du.ałny wyjazd turystyczny d<> 
.Jugosławii. Wnioski wypełnio 
ne i poświadc-zoce przez rady 
zakładO<We ora-z dyrekcje za· 

23 27 marca 

Przeeląd filmów meksykańskich 
W związku ze zbliżającą się 

Olimpiadą w centrum powsze
chnej uwagi 7.;Uajduje się Mek 
syk - jego ludzie, gospodar
ka, kttliura, Wychodząc na 
przeciw tym zainteresowaniom 
Miejski Zarząd K.in i Rada Ar 
tystyczna Kin Studyjnych w 
Lodzi -urządza w dniach 2S-27 
bm. przegląd współc-zesnych 
filmów meksykańskich dostar 
czonYoch pnez Centralne Archi 
wum Filmowe. 

fo, jednego z czołowych pisa 
rzy Meksyku, wreszcie „Umi
łowani" reż. .J. Ibaneza i J. 
Gurrola. 

Jak się dowiadujemy, po 
świętach wielkanocnych odbę
dzie się w Lodzi przegląd fil 
mów japońskich. zaś w czerw 
cu podobna prezentacja po!· 
skich filmów międzywojen
nych m. in. „Trędowata", „Dr 
Murek", „Ułani ks. Józefa", 
„Ada to nie wypada", „Wrzos"! 
i inne. Ale o tym innym ra
zem. (jot) 

kładów pracy i insty.tuc.Ji., a 
ta·kże inne organizacje społecz 
ne należy skł,!ldać d ·o 30 mar 
ca br. B~dą one rozpatrzone 
przez spolec:mą komisję dzia
łającą przy Ł_KKFiT. Decyzja 
o -alatwieniu wniosków dotrze 
do zainteresowanych po io 
kwietn.ia br. 

Miesz,kańcy województwa za 
lat-<'<Tiają w.nioski nde tylko w 
Łod'lli a.le także w ekspozytu
rach teren<>Wych „Orbisu" w 
Kutnie, Tomaszowie Maz. i 
Piot-rkowle Tryb. 

o-,,.by, które wyjeżdżały luż 
ltndywid>Ualn.ie ia granicę w 
tyIII roku, nie mogą ubiegać 
się o wczasy w Jugosławii. 

W tym roiku Łódt i woje- Można natomiast wyjeżdżać 
wódz.two otr-zymały nieco więk niee>gr.anlczoną ilość razy do 
s:i.y przyd-zdał d""""2: do Jugo- Jugosławii 1 tnnych krajów z 
sławi! niż w roku ub. Wcza- wycieczkami grupowymi. (Kas.l 
sy te są nie tylko dla posia· r---------------
daczy a<Ut. Do tego k1"aju mo-
żna przecież pojechać także 

Innymi środkami lokomcx:Ji1 ~ 
Pl'ZY czym opłaty za przejazd ' J mJM Iii' 
pok<ywa się w złotów~ach. 1 . I r '(,,' rlE 
Turyści mogą korzystać' na f •• ., , • O /J 1 

przykład z przejazd<u w obie • . 
strony pociągieJ:ll do Zagrze· --oi:;:~-...... -::c-.:-
l:ria i z powrotem z Belg.radu 
(koszt ok. 1.SOO zł), samolotem 
z Warszawy do Spłittu (koorzt 
ok. 1.800 u) i au>tokairem z 
Katowdc do Rjeki (k<>SZt ok . 
2 tys. zł). 

Wyjeżdżający do Jugosławii 
mogą za 3.270 zł (w tym mieś 
ci się opłata turystyczna) za. 
kupić 750 dinarów. Dzieci do 
lat 16 otrzymują połowę przy 
działu dewi-z. 

Kinomani łódzcY pamiętają 
jeszcze zapewne doskonale za 
skakujące nas swą innością 
filmy „Paloma", ,.,Maclovia'' --------------------------------
c-zy „R 'o Escondido". Obeenie lllllllllllllllllllllłlllllllllllllłllllHlllłllłllllllllllllllllllllllllłlllllllllłllllllllllllllllllllllllłlllll' 

~?~i~;i~~~~:r~::~~~j Nowa świetlica w Sródmieściu 
seansach w kinie „Stylowy") 
„Pueblito" - refyserii E. Fer 
nandeza, „Łowcy rekinów" -
film wyróżniony nagrodą Fi
presci na - MFF w Locarno, 
11czarny '\l(iatr" - cieszący się 
największym powodzeniem na 
ekranach meksykańskich i wy 
różniony nagrodą publiczności, 
„Pedro Paramo", film nakrę-1 
eony wg powieści Juana Bul-

Nową świetlicę w śtódmie$
ciu zorganizował Terenowy Ko 
mitet FJN nr 11. Powstała o· 
na przy ul. Nawrot 28 w daw 
nym ma.gazynie, który został 
wyremontowany i urząd.zony 
siłami społecznymi. Tutaj bę
d-zie się mieścić siedziba TK 
FJN i odbywać się będą im-

prLzy o charakterze ku!tural 
nym rozrywkowym. 

Przy organizowaniu świetli· 
cy wyróżnili się: z. susik, M. 
Figiel i L. Nowak z ADM. 
Podczas uroczystości otwarcia 
świetlicy Odznakę Tysiąclecia 
wręczono niestrudzonej dzia
łaczce TK FJN - K. Zapę6ow 
skiej. (kł 

.__ ___ _,:B}t 
- Psia kr ew, co za au.

toma.t! Nie dość, że niQ 
1100żna rozmawiać, to jesz
cze i piw o n.ie leci! 



ŁK FJN Leonem Niteckim oraz 
w towarzy&twie przed.stawicie 
li władz mia.sta z przewodni
czącym Prezydium RN m. Ło 
dzi Edwardem Kaźmiercza
kiem. 
Wkraczających na trybunę 

wita. burza oklasków. Padają 
okrzyki wyM-:i:Ąjąee gorące 
poparcie ~gromadzonych na 
manife3tacji dla polit:vki p~r 
tii i rzadu, dla. I sekretarza 
kC PZPR Władvsława Go· 
mułki oraz dla kierownictwa. 
łódzkiej i.rganizac.ii parfyjnt'.i. 

Manif.esta.cje łódzkiego spo 
łeczeństwa otwiera przewodni 
eący WKZZ Zygmunt Krzy
wański i zapra.17.Q I sekreta-
1"74 KŁ PZPR J. Spy<'hahkie 
go do wygfo~zenia przemówie 
nia. Oto jego obszerne frag
menty: 

Na wstępie I sekretan: KL 
PZPR stw.ieirdził m. in . : łódz 
ki włókniarz. metałowiec i 
mUINlrz, nasza in.teligencja. 
my wszyscy tu zebrani i ci 
kltórzv p0zostali przy warszta 
tach pr~y udzielamy pelne
!!o nopa.r·cia oolityce na,zej 
Partii i skupiamy się wakól 
zadań jakie postawił przed 
narodem we wczorajszym 
Przemówieniu tow. Wiesław. 
Solida-ryzujemy się całym :;er 
cem z klasą robotnicza Wa1rsza 
wy i całego k.raju, która zde 
civdowanie wyS1taipiła przeciw 
ko dema.l!'ogiczmym grac:z:om 
P<>lirtycznym i dała odprawę 
burzycielom ładu i spokoju. 
Razem z warszawskimi -ro
b~ikami, -z robotnikami 
całego ikiraj-u bronimy naszych 

Manifestacja społeczeństwa Łodzi 
obe~ potwierdaił:v słę w 
czais1e osta:'bnich dni, kii~ 

·to rektor, senait i niemal ca
łe ci.aiło peda-gogiczne nie .J?O-. 
trafiło przeciwstawić się, jak 
to miało miejiSCe w innych u. 
czel!ll'.iacb Lodzi. demagogicz• 
nyim żą<iruniom określon_ycll 
grrup st.ude«ick;ich. W szikole 
tei procent młodzieży robot
niczo-chłopskiei jest minimal 
ny. In.stanci;i łódzka podda 
ana·lizie svtuacie w tej uczel
ni i wyci<!ll(nie odp0wiednie 
wnioski. 

zdobyczv osiągni~tych w cią 
gu 23 lat władzy ludowej. 
Właśnie łódzki robotnik, 

łód-zka łnteligeneja pracują
ca potrafi najlepiej ocenić to, 
czego d„kona.liśmy wspólnym 
wy~iłkiem w kraJu i naszym 
mieście. To właśnie w Łodzi 
różnice między tym, O'ZYm był 
kapitaliz.m, a. czym jest socja
lizm są najbardziej widocz
ne. Widać to n:a każdym kro 
ku w tysiącae:h nowych izb 
mieszka.lnych, w dziesiątkach 
nowych szkół. d'lliesi~tkach 
kilometrów skanalizowanych 
ulic, popraw.ie warunków pra 
cy i odt><>czynku łódzkiego ro 
botnika. 

W 1Jwórczei pracy próbuje 
nam obEcnie przes.zkodzić gru 
oa na ;zych zajadłych wrog&w 
nolitycznych. Spotkają .s'ę 
on; z należytą odprawą. N'e 
pozwolimy, by w umtYsly na
>zych dzieci zdrajcy różnej 
maści sączyli truciznę wro
gich socjalizmowi poglądów , 
aby stwarzali przegrody mię
dzv władzą ludową a naszą 

m!od.zież:ą _ To bzdura. że mię 
dzv tą młodzieża a sta;r:;zym 
społeczeń..."Jtwem istnieje jaikiś 
klin niezgody. Nie :ma go, a 
tvm którzy vrólnlją go mię
d'Zy nas wbijać - mówimy 
twa·rdO: wara od naszej mło 
dzieży! 

Olbrzymia większość kadry 
naukowej w innych łódzkich 
uczelniach nie za.wiodła na
szego zauf.ania. MieUśmy z 
jej strony nader liczne przy
kłady żarliwego zaangażowa
nia w sprawę wyjaśniania. 
studentom łódzkim tła i moty 
wów zajść w uczelniach war
szawskich. Sa to pr;acowniey 
naukowi zarówno partyjni jak 
i bezpartyjni, świadomi swej 
roli, wzorowi wychowa.wcy 
młodego pokolenia. 

Nikt tak, ja.k łódzki robot Równolectle z rozwojem nau w twardym przekoll13.lliU 
nik nie jest dumny z faktu, ki, kul.tury i gospc-ctarki sta- _ stwierdził .J. Spychałskł -
że jegc syn czy córka zdoby- wiamy sobie zadanie p-Oważne udzielamy pełileg-0 poparcia. 
wa. dzisiaj wi.edzę, której on go zwiększenia budownictwa Komitetowi Centr.ałnemu 
sam był kiedyś pozbawiony. mieszkaniowego. W bieżącej PZPR i jego I sekret-a.nrowi 

Nikt tak jak łódzki robotnik 5-lat.ce mieszkańcy Łodzi tow. Wiesła.wowi. Nasze po-
nie umie ocenić, że jego mia otrzymają 114 ty.s. nowych parci,e będzie towarzyszyć 
sto stało się także poważnym izb mie:;zkalnych, zaś w na- wszystkim poczynaniom partii 
ośrodkiem nauki i kultury. stępnym 5-leciu oddamy ich w dziele ja~ na.flepszego przy 

Pol1>wa młodych ludzi wy- do użytku społeczeń.s-twa ok. gotowania. V Zjazdu PZPR 
pełniających audytoria. łódz- 140 tys. Łódź jest zatem jed- we wszystkich d7'iedzin:ach 
kich uczelni - to dzieci ro- nym z największych zagłębi polityC7Jllej, ideologicznej i go 
botnik&w i chłopów. Uważa.- budowlanych w Polsce. spodarczej. 

my, że powinno być ich tam z tej trybuny - powiedział Nawiązując do wt.orkowego 
jeszcze więcej. Ze wszystkich .J. Spychalski stawiamy przemówienia W. Gomułki, 
sił będziemy dążyć do tego, d~isia.j pyta.nie pod adresem r sekreta!l"Z KŁ PZPR powie 
aby młodzieży robotniczo-chłop łódzkiej młodzieży akad.emic dział: Manny taikże i u :nas 

skl.e.i stwarzać ooraz lepS2;e kiej: czv możn.a. w Was wi- ludzi bez ojczyzmy, bądź ta
warunki równego startu pn:y dzieć pomocników i rea.li-za- kich, którzy jeszcze nie doko
egza.minach wstępnych i kie- torów naszych planów i m- nali jej wyboru. Uważamy, 

llllllRllJlllm1tnmnmnnnDRHlllRlmHHllllllllłlllllllllllllllllmnHMlftllDJUDmlmHllllllłJlllllllllllllDlllllRDllllłlllHIHDIHll• rowa.ć się jeszcze słuszniej- mierzeń przez wiecowanie i że powti<nni oni wreszcie się 

WAZNE TELEFONY „Sklep przy głównej sza polityką przy rozdziale -·iiby dezorganizowania źYcia 2Jdekfa;rować i Qkireślić, a póki 

lc>formacja telefi.n. 03 
Pogot. Ratunkowe 19 
Pogot. MO 07 400-00 500-00 
StrM< P<>żarna 08 
Informacja PKS !65-96 

nlicy" od lat 16 (cze- miejsc w domach akademie- w naszych uczelnia.eh, czy też teg-0 cr:iie zrobią - nJe mogą 
chosłowackil g. 20 kich i 6'iypendiów. przez intensywna naukę i za- i nie 'Powinni zajmować oid:po 

Kino- polskich filmów .Jeśli pewna część młodzieży angażowanie społeczne? Wczo wiedzialinych stanowisk w róż 
TATRY - Bajki: „Mlor- _ mówił .r. Spychalski rajszy dzień dowiódł, Ż1> 80 llfVCh dziedzinach :nasz~-o ży-

ska przygoda", ,,L ter omotana przez ""'nicznych i proc. młodzieżv akademickiej cia g~·podaircze-go i ku,1ttlll'al .ctrl !Jdzj,e? lilDY? 
ka „b". „Karnawał''. '"'' Łodzi· JU. ż właściwie odpowie- l!le"o. 
„Przygoda u Eskimo- beziwzględnych sza,lbierzy po- "' 

IE: 1 N A MUZA - „Ostatni Mo- sów", ,,Wierny jam- litycznych odwołuje się dzi- działo na to py!Gnie i nie an .T. SpychaJiski w imieniu 

BAhaŁnTd~'Kod-1a't'o1t1d CNSuRrFe: f~~a;;in;. 1':! 13~a;o M nik" g. 16, 17, „czte- siaj do uczuć robe1łmika łódz garowało sie w wiecach uczehl Komitetu Łódzkiego złożył Po 
Informacja PKP 581·11 

TEATRY 
rej pancerni i pies" ~del!'o to musi zrozumieć, że nianych. Dziś wielu z tyc d iękowani dl ł · lódz 

TEATR WI8L1U - n.te- i~'i,> 2:· 10, 12.30, lS. 0~1! Śmi~~~[,~~~~'t:i";'a~~ IV ~ęść „Rozstajne uc„uć tych nie zdobędzie wie studentów doszło już do nrze kizei ~lasy ~obot~ic~j i1a spon 

ezyn.ny POLONIA _ ,,Julia, An- lat 16 god.z. 15.30, 1'7.45 oddroglia"t• 7„Bgr.ze1~. m20
orza" oowaniem i dezorganizOWia- konania, że prowodyrzy nad tanicZl!le poparcie polityki par 

T~~1i!.15 ~~::~l!l~!:n~ na, Genowefa" od lat :W • " niem życia w uczelni, a ra- użyli ich zaangaż<rn'ania w t<ii i zajęcie zdecydowaITTego 

na„ 16 (pol.) godz. 10, 12.30. POLE!'HE - „:z;, zamknię DYŻURY APTEK czei mu;i zaka.sać rękawy, od sprawy ojczyzny, że wykorzy sta-n<JIW'iska w obrconie zdoby-

TEATR JARACZA (W sa 
1ł ul. Moniuszki 4-a) 
g. 15.30 „ W pustyni i 
w puszczy", god.z, 19 
„Apelu 

15 17 30 20 tymi oczyma <węg.) robić szkody ja1kie do tej po st.a.li d-0 niecnych celów ich czv naszego ustroju. 

WOLNOSC - nDo włdze od lat 16 g. l'l, 19 Ossowskiego 4, Gaga- rv wyrządziła i wziąć się so- pot.rzebe społecznego dziafania. Przem&wi·enie .J. Spycb'aa-
nia Charlie" od lat 14 POPULARNE „Czas rtna 6. Tuwima 19. Piotr Dziś i my ma.my całkowitą 

(us,A) godz, l•, 12•30• pogaństwa" (ang.) od kowska 25, Przybyszew lidnie do roboty. ł skiego przerywane było ok1a.-
ja.sn00ć eo do tego, kto usi o k · · k k · es" 

15 l7 30 20 lat 18 g. 15, 17, 19 skiego 86. Lima.nowskie s ami i o rzy ami na cz· c 

wt.OKŃIARZ _ „Praw- Plł~EDWIO~NIE. - „N!ij go 1, Karolewska 46. Przystą.piliśmy do za.krojo- wał pchnąć naszą młcdzie:i: Polskiej Zjednoczonej Partii 

TEATR NOWY godz. 
„Damy i huzary" 

17 da pneciw praw- większe w1dow1Sko św1a nej na. wielką skalę moderni na d~e awantur. których Robo-łllliozej. na cześć <;0cjalir.ll 

dzie" od lat li! (USA) ta" (USA) od lat 11 DYŻURY SZPITALI zacjl łódzkiego przemys!u i skutki nietrudno było prze- mu i przeciwk<> grupie ba:n-

&IAŁA SALA godz. 
,,żeglarz'' 

20 god~ 10. 12.30, 15. godz. 16. 19 . .„ Ul, Curie-Skłodowskiej przebudowv n:~~ego miast.a, widzieć. kr11tów i renegatów politycz-

17 .30, 20 PIONIER - „sa'f'1 s~i 15 _ pr.zyjmuje rodLące co wyma.ga od nas szczegół- Odczuwamy sami wielką po nych 
ADRIA - Pooegnanle z od l.at 14 wo ·> g z. - nych wysiłków w bież~„v. m t '-- · · e N • •~ · tr '-·- •-

TEA!R ?.15 ~.odz. 19.15 tytułem: „Złoto Ala· 16, 18, 20 • I ch?re gin~kolo~1cznle -.- rze..,., rozmawiania z rz czy- asi...,,_,rue na yi„....,,,ę wi.uo-

„Z1elony i:;ll ski" Od l8Jt 16 (USA) POKÓJ _ „Działa Na- z dz.1elnlcy Górna, ul. i przvszłvm 5-leciu. To wiei wi.s.tymi reprezentantami mło- czvła łódzka tkaczka Sa:bin-a 

OPEiu~:rJ'l<AI _ łfodz. 19 6
, JQ. a.30, 15, J1.81J. ze \·arony" od la-t 14 Sterlinga I~, - z rejonu kle -dzieło wymaga te.:i: 1 wy dzieźv akademickiej, to jest Florczak. Odczytała ona, Iht, 

„DsfękuJę cl, Bwo" CZA.TKA: _ nieczynne rang.) godz. 16,_ 19 \poradni „K - przy ul. ma~aó będzie wnitkn kwa.- ZMS, ZMW i ZSP oraz ka- ja,ki zgromadzeni na manife-

ARLEKIN - godz. 17.30 ENERGETYK - „Testa- REKORD - „Sciana cza Kopcińskiego 32 1 No- lff\t'kowamych i ideowo za- dra nat1!kową na temat za- stac.H pootanowiN wysłać do 

„Maski miłttta Pant'&· ment Inków" (bułg.) ro#nic" od la<t 14 (pol.) wotkl SO: ul. Pnyrodni- .a.nga.:i:owa.nych kadr z w:vz- ~adnień związanych z rozwo- I !Sekreta~za KC PZPR Wła-

skt" od lat 11 g 17 19 g. lO, 12·30• 15• 17 ·30• 20 cza 
7

-
9 

- z rejonu po- sz"m wvkształceniem, bez któ fom ł6dzkie"o ośrod!ka a.kade d". -'--·a Gomułki·. Zebrani· 
GDYNIA . Z~mtllzo ROMA - „Czterej pan r3dnl „K" przy ul. . • "' _,"1."QlW 

PINOKIO - god-z. 17.30 'oe hłysb•lte" od la~ cerni i pies" 1 seria Piotrkowskiej 10'7 I 269: rych nie moi.na sobie przeciez mickieeo oraz na temat wie- aprobuja treść listu burzą 

„Rubel samosiejek" 16 (NRD) g 10 13 lU. od la·t 7 (pol.) godz. ul. 1\~. 1'.ornalskie~ 3? - wyobrazić wszechstronnego lu pod:;tawawych problemów okla-';k6w i okrzykami na 

'.l'EATR ZIEMI ŁODZ- 19 • ' ' 10, 12.30, 15, l'l'.30, 20 z d:z1eln.icy Polesie: ul. rozwoju miast.a i całego regio politycznych i spOłecznych, cześć partii oraz jej r sek.re 

KIEJ g. 19 „Hedda Ga U<!.LKA _ „Dzlecl ka- SOJUSZ - „Dzieci D<>n t.a.g1ewmcka 34-36 - z nu łódzkiego. co <io kt.órych - jalk wtvka- tairza. 

bier" pitaoa Granta" od lat Kichota" od l.at 11 dz.elnicy Bałuty 1 Wł- Ca.lej naszej młodzieży stu zał„ ostatnie dni - Istnieje Z kolei z. Krzywański dz;ę 

Il (a.ng.) godz. le, 18, (racz.) g. 16.30, 19 dzew. diująceJ· stwarza.my_ więc o- w umysłach młodzieży wiele kuje przybv. łym na. manife•ta. 

llllUZEA „Szkoła grzeszników" STOKI „Pollyanna" l~forma~je 0 dy2:ur~ch gromne perspakt"""". rozwoJ0 U J0 eszcze nieJ'asnosc' ·1 lub wąt- j · · k k' d h 
MUZEUM HISTORII od lat 16 (czechosł.) od lat 11 (ang.) godz. szp1t.all mnych specJal- ~ , ·· -' c ę i wznosi o rzv i. po c wy 

WŁOKIENNJCTWA (Ul. godz. 20 15, 17.:ro, „Mętna wo- BOśc1 - tel. 03. je; uzdolnień i kwalifikac.ji, pliwośc!. Nie możemy dopuś- oone prze?: Zf?J"Oma.dzonych: 

Piotrkowska 282) aodz. 1 MAIA _ „Wojna 1 po da" od lat 11; (węg.) Nocna .Po~oc lekar- możliwości szerokiego awan- cić do ulicznych demonstra- „Niech żyje klasa robotnic:ga. 

lG-17. kój" (panor.am.a) II se godz. 20 ska, ul. S1enk1ewic:&a 13'7, su społecznego i zawodowe- cji, gdzie trudno o rzeczową Ozerwonej Łodzi". 

MUZEUM RUCHU RB· r!.a od lat 14 (radz.) STYLOWY - STUDYJNE tel, 444·'4 - zgłoszenia go. Rozbudowujemy intensyw dyskusję, a istnieje groźba „Niech żyje soojalh:m„. 

WOLUCYJNEGO (Gdań godz 16 18 20 ,.Smlerf nazywa się na wizyty domowe w nie na'iZe instytuty naukowo- wykorzystania sytuacji 'Przez ,,Niech żyje na.sza. umiłowa-

ska 13) CZ)'ftlle w g. ŁbK · - ' „:Na pomoc" Engetchen" od lat 16 godz. l9-S. Na miejscu bada.wcze a ta,kze wyższe n- elententy na,m obce. Powinni na ojczyzna.", 

10-18.30 <ana.) od lat li godz. Cczecłlosł.) •· te. tg przyjmowani są chorzy C?.elnie. Tylko w minionym 5- o tym wiedzieć omamieni 9tu ,,PZPR niech nam "'-J"e". 
MUZEUM SZTUKI (Wlec 15.30, 17.45, 20 S1'UD_~O - „Perły Iw. w godz. 16-7. 20 d . j . ś . hif 

kowskiego m U) aodz. l\tł.OIM GWAltDJA _ ł.ucJ1" od lat 1& (mek Nocna pomoc plełęg· l!P,()!llJ. wyda.~kowaliśmy 3- enci. a uz 7. cała pewno. cią „Niec:h żyje I sekretarz KC 

11-19. „Kto tldobędzie pu- sykański) g. 17.15 (19.30 niarska, Al. Kościuszki mln. zł na. lnw.estycje dl.a Wiedział o tvm na przvklacl se PZPR Wła13y-sła.w Gomułka". 

MUZEUM ARCBEOLO- char" od lat 7 (ang.) seans zamknięty) 48, teł. 324.09 - zgłosze- szkolnictwa wyi.szeito a w o- nat Wyżsżej Szkoły Filmowej Na. zakończenie manifestacji 

GJCZNE I ETNOGRA-, ;;od'Z. to, 12, tł, 16. ta SWIT - „Twarz zbie- nla telefoniczne na za- kresie do 1975 r. sumy te be i Teabralne:i, którego metody Zebra.ni odśpiewali Międzyna 

FICZNE (Pl. Wolno- „Jak się masz Wero" ga" od lat lł (USA) bieg! do domu w godz. dą odpowiiednio do za.d-a.ń pod wychowawcze niepokoiły nas rOdówkę. 

ści 14) godz. 11-17, od lat 18 (węg.) g. 20 g. tG, 12, lł, 16, 18, 19--4. wy7i:.zone. od dłuższego już czasu. Nasze (Wit.) 
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Wyjazdy w kwietniu 
i maju. 

Pobyt w uzdrowiskach: 

SŁONECZNY BRZEG 

ZŁOTE PIASKI 

DRUZBA 

Przejazd koleją 

- wag. syp. 

CENY od 3.950 1. 

do 4.330 zł. 

Szczegółowych infor

macJ1 udzielają oraz 

sprzedają miejsca 

w wycieczkach 
odd21ia.ly „ORBJS" 

na terenie kraju. 

Na spotkanie lata 
# 

Z „ORBISEM" DO 

-----------or MARKIEWICZ spe- SPÓŁDZIELNIA Pracy 
01!ł0SZ911i3 dfODne cj.alista chorób skó•nych, Lekarzy Specjalistów 

wenerycznych 19-18. „Zdrowie" wykonuje w 
Piotrkowska 109 48909 punkde usługowym przy 
-------- . --- Al. Kośclus2lkl 111 wsze! 

Dr SIENKO - specjalt
sta chorób skórnych, we 
nerycznyc"t 16-18. Killń 
skiego 132 49999 g 

GARAŻU w okolicy ul. SZKOŁA Cyrulskiego -
Roosevelta poszukuję. Łódź, Kiliflskiego 4S, 
Tel. 293-45, Adamsk.i tel. 335-42, wyucza no
TELEWIZOR, radioodbior woczesnych tańców oraz 
nik naprawi najszybciej oolon~. Z.apisy codzien 
Rymiszewski, Główna 39, n1e fn170 g 
tel. 226-99 41ll183 g NOWOSC dla Pań! Ma· 

nicure amerykańskim a
SAMOTNI Z11ajdą odpo paratem „Słoneczny Pro 
wie.dnie oferty małżeń- mień" wykonuje manl

PIANINO niemieckie, skie w prywatny_m Biu curzystka Marylka w 
krzyżowe, brązowe, stan rze ;':'1a-try!11<;>DL31':1ym ~rywatn~m zakładzie 

POI. domu 11.tb klliku
pok<>jowe mieszkanie 
własnościowe kupię. O
ferty 1150905" P·rasa, 
Piotrkowska 96 

idealny sprzedam. ce- „Swatka Łódz, Piotr- .ryzjersk1m ,,Witold", 
na •. ooo, Obywatelska 31 j ko-wska 133 49947 g P!otrkowska 56, telefon 
m. 6 50914 g . 26-0-30 50658 g 

PIANINO niemieckie - BIURO Matrymonialne UCZNIOW-zaniedbanych 
mahoń, koncertowe „SYRENKA", Warszawa. w n3'Uce I do ma~uiry 
sprzedam. Tel. 290_15, E.lektoralna 11 ·- pole- pr-zygotowuje magister, 

ca swoje usługi. Infor· Naw>rot 13-8, front, III 
~odz:..17 macje 10 :zł (znaczkami) pięt·ro 5()733 g 
OVERLOCK 3-nitkowy 
sprawny i kompletny 
kupię. Oferty kie 1ować: RO Z p RA Wy 
G.o.łkowski, Luboń k/Po DOKTORSKIE 
znania, Słowackiego 14 

3 -POKOJE,- kuclmię,-c. 
o„ kmnfort, ul. Uniwer 
sytecka, zamienię na 2 
duże pokoje, kuchn ię, 

c. o., śródmieści e w sta 
rym budownictwie. O
ferty „50069" Piotrkow
ska 96 

Srebro-złom 

Dziekan i Rada Wydziału Włókienniczego Poli
techniki ł.ódzkiej podają do wiadomości, że dnia 
29 marca 1968 r. w sali konferencyjnej Politech
nik! Łódzkiej, ul. żwirki 36 (gmach cłlemll, I pię
tro) odbędą się publiczne obrony prac doktorskich: 

Godz. 16: mgr inż. Andrzeja Millera pt.: „Bada
nia nad reakcją polimeryzacji i kopolimeryzacji 
trójchlorooctanu winylu". 

Promotor: prof. dr Eligia Turska -

Recenzenci: prof. dr 
syt et 

doc. dr 

Politechnika Łódzka. 
Antoni Basiński - Uniwer
im. M. Kopernika, Toruń, 
Tadeusz Skwarski -
Politechnika Łódzka. 

Godz. 1'7,30: mgr inż. Andrzeja Demsa pt.: „Ba
dania nad metodami otrzymywania poliwęglanów" • 

Promotor: prof. dr Eligia Turska -

Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Łodzi podają do wiadomości, że dn. 
30 mar~a 1968 r. w sali konferencyjnej Rektoratu, 
al, Kosciuszki 4, odbędą się publiczne dyskusje 
nad następującymi rozprawami doktorskimi: 

Godz. 10,30: lek. med. Kazimierza Kuydowicza 
pt.: ._zastosowanie w leczeniu eklampsji D,tubo
kuraryny i flaksedilu, pendlomidu, largaktilu 1 
fenerganu z podawaniem śródtchawiczym tlenu 
w oddechu wspomaganym i przewlekłym oddechu 
kontrolowanym". 

Promotor: prof. dr St. Krzysztoporski 
Recenzenci: prof. dr E. Laudańsl<a 

prof, dr P. Przytuła 
doc. dr M. Justyna. 

Godz. 11,15: lek. med. Krzysztofa Czubalskieg& 
pt.: „Rola czynników psychogennych w pokrzyw
ce przewlekłej oraz próba leczenia tego schorze
nia, psychoterapią i psychofarmakoterapią". 

Promotor: prof. dr St. Cwynar 
Recenzenci: doc. dr E. Rudzki 

doc. dr Z. Rydzyński. 

Go'!z• 12: lek. dent. Krystyny Budziarsklej pt.: 
„Postępow<:nle w połączeniach jamy ustnej z za
toką szczękową powstałych po zabiegach chirur
gicznych w obrębie wyrostka zębodołowego 
szczęk!". 

Promotor: prof. dr J. Bardach 
Recenzenci: prof, dr J. Borsuk 

prof. dr A. Radzimiński. 
~odz. 12,45:. le!t• dent. Bohdana Czarneckiego 

I?!„ . „Częstosć i rola zakażeń grzybami układu 
zołc1owego chorych na kamicę żółciową". 

Promotor: doc. dr A. Blichowski 
Recenzenci: prof. dr J. Pruszyński 

doc. dr A. Kurnatowski. 
Prace i ~ceny recenzentów wyłożono do wglądu 

osobom zainteresowanym w Bibliotece Akademii 
Medycznej w Łodzi, al. Kościuszki 4. Wstęp na 
rozprawy wolny. 2027-k 

PRACOWNICY POSZUKJW ANI KUPUJE 
..Ars Cbrlstla.oa ~ 

ł.6dt, Politechnika Łódzka. SPRZEDA WCóW na stragany warzywno-owocowe 

doc. d'r Tadeusz Skwarski - pokój nr 24. ' 422-k Dr .Jadwiga lł.NFORO
WICZ wenerycz.ne, sl<ór
tne 141.30-19, Próchnika 8 Dr ZIOMKOWSKI 

S>Pecja lista chorób we-
KORONSKA lekarz g!- nerycmych, skómych 

kle zabiegi ginekologicz 
ne oraz przeprowadui ! 
badania histopatologicz-
ne I „ytologlczne. Tele
fon 382~ 1612 k 

ut 1aracza or 1 
aL Lutomierska 

nr 17 
codziennie 

w godz. 9-18. 

Recenzenci: prof. dr Antoni Basiński - Unlwer- i do sprzedaży lodów przyjmie natychmiast PSS 
sytet fm. M. Kopernika, Torul1, J w Łodzi, Oddział Górna, ul. Hutora 71 n piętro 

Polltechnika Łódzka. 
_z rozI>rawaml doktorskimi i opiniami recenzen- KIEROWCOW z I, Il I III kat. prawa jazdy t 

tow mozna zapoznać się w czytelni Bibliotek! montt'rów samochodowych zatrudni niezwłocznie 
Głównej Politechniki Łódzkiej. 2040-k Wojew. Przeds, PKS III Oddział w Łodzi Gibał• 

tł lt * J skiego 2/4. Warunki pracy I płacy do om'ówlenia 
r.ekoloi; 17-18, Zlelooa 16 16-19, P1otrkOWSka li8 - - w samodzielnej sekcji kadr. 1242-k 
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Ochrona • powietrza Springerowscy spece 
od ••• Mickiewicza Przeczytaj 

KRADZIEŻ 

Bliższa a·naliza budżetu NRF 
za lata 1966--1967 wykazuje, ze 
wpływy bud:z.etowe pan;ytwa 
wzrosły o ponad 136 tys. - ma 
rek, pochodzących ze skonfis
kowanego II)ajątku Komuni
stycznej Partii Niemiee. Óbec 
nie toczy się w NRF szereg 
procesów sądowych, które ma 
ją na celu ustalenie... „zasad 
ności prawnej" różnych obło
żonych aresztem dóbr mająt
kowych KPN, 

„Majątek" komun·istów za-
chodnioniemieckich stanowią 
zwyczajne składki partyjne. 
W istocie są to zasoby bardzo 
nikle. Ale i one razą wład
ców z Bonn„. Wiadomo: po
rządek rzeą najważniejsza. 

ZYSKI SPOLEK AKCYJNYCH 
USA 

Amerykańki Departament 

·(Informacja własna) 
Dość niecodziennym dla 

S'Wej kierunkowej dzlala•ln~
ci :z.a.gadnieniern zajęła SJ!ę na 
ostatnim posiedzeniu Sejmo
wa Komisja Goopodarki Mor
skiej i żeglugi: problemem 
jak najbardziej lądowym, a 
mianowic'.e aktua.lnym st.a
nem oohr001y naszego powir
trza a.tmosferycmiego przed 
za.nieczysz.czeniami. 

Na co dzień czuwa nad 
tym Centralny Urząd Gospf>
darki Wodnej. Ustawa z 1966 
r. zobowiązała m. in. zakła
dy przemysło-Re, wprowadza-

300 sztucznych 
satelitów 

Niedh.!go lie"?:ba radzieckich 
satelitów Ziemi. Księżyca i 
Słońca wzrośnie do okrągłej 
liczby 300. Jak stwierdza 
uczony radziecki G. Pietr<r
wic-z: ł,ączna wa.ga tych sate-. 
litów przekroczy pól-tora ty
siąca ton. 

jące substancj<? zanieczyszcza 
jące do powietrza atmosfery
cz:nego - by sys>tematyczn1e 
prCYWadzily p<>miary &tężeń 
tych suootancji oraz by za
insta lowaly prawidłowe u
rządzenia <>CZ"i'S'ZCZllJące. Spra 
wowanie nadroru nad wyko
naniem tych obowiąz;kow 
zostalo powierzone wojewMz 
kim mspektorom w wydzia
łach goSpodarki wodnej. P<>
nadto w woj. łódzkim, kato
wickim, kra.k<>wskim t wroo
la.wskim utw{)l'wn.o pracow
nie fizylro-che'T11czne, których 
glównym zadaniem jest nad
zór nad dokonvwaniem pr.zez 
zakłady pomia:-ów stężeń s-i.:h 
stancji szkodl!wych, zarówno 
w miejscach ich wydzielania 
jak i w stref.ach ochronnych. 

Ale aktuaJny stan nie jest 
bynajmniej JUZ zadowalaia
cy. Mamy w kraju aż 53 rf'
,iony o dużym zagrożeniu za
nieczyszczeniem pcrwietrza 
atm-OS'feryczmego. Tymczase'Tl 
są trudności w opracowaniu 
dokumentacji i w oomej pro
dukcji urzad-ze!'I odpy!aja
cych, w związku z czym in-

s~uje siię je pl'l2'JElÓe W'SZY
stkim w zak!adach najbar
dziej zanieczy=a.jących po
wietne (w br. wyda się na 
te cele aż 416 mln zł!). 

POSll<YWie uznali za sruszne, 
że wys>iłki koncentruje 51\f? 
w p'erwszej kolejności na 
tych ośrodkach i regionach. 
w których stopień stężenia 
pyłów i gazów jest szczegol
nie szkodliwy. Jednocześni" 
też zwrócili uwagę na. n<>we 
ooraa; bard?Jiej za.-rysowuJąee 

się - bo l'OSl11'00 - niebez
piecrreństwo dla mieszkańców 
na.szych dużych miast: stęże
nie w pzywietrzu atmooferycz 
nym gazów spalinowych N 

wynikt.: sizy'bki.ego rozwoju 
motoryzacji. W tej sytuacji 
7,anieczyszczanie powietrza 
staje się istotnym prob!P
mem j'llŻ nie tylko prz.emy
sl'U. ale i gospodarki komu
nalnej. Szer~ posłów w 
!'owych wys>tąpieniach na po
siedzeniu komisji postulowa
ło, a.by ja.k naJsizyboiej za
btrać się do !>'>Ważnych ba.dań 
nad możliwo§c;a.m4 i środka
mł l)l'Zeciwdma.lania. temu tak 
S'l.kodliwemu dla. mieszkań
ców dużych miast stężeniu 
S:)a.lin. (l'J') 

Spokój na ulica.eh polskich 
mia.st przyprawia. o ból głowy 
zachodnioniemieckich speców 
od propaganay. Zapotrzebowa
nie na. sensacyjne -tytuły i nie 
mniej sensacyjne fakty jest 
oi;romne, a tymczasem z Pol-

..:i napływają wiadomości o 
wiecach i demonstracjach po
pierających politykę partii i 
rządu. Pozostała więc siara, 
wypróbowana ~etoda, którą 
zaprezentowała zachodnionie
miecka „Die Welt" (z dn. 15 
bm.). 

Springerowscy specjaliści od 
brudnej roboty oszołomili więc 
swoich czytelników wiadomo
ścią o tym, że w Polsce „po• 

tym. ff -anturująC)'DI lłę 
wyrostkom zatrzymanym w 
areszcie warszawska milicja ka 
zala m. in. czytać na głos 
utwory Mickiewicza. To byłb„ 
dopiero szlagier dla specfali• 
stów od preparowania wiado
mości w koncern.ie Springera. 
Wariantów dla zredagowania 
tej wiadomości jest bez tiku. 
Oczekujemy więc nowych se&
sacyjnych doniesień z Waraza
wy w rodzaju: „Nowe ograni
czenia wolności w Warszawie. 
Młodzież pols~a musi obowiąz 
kowo czytać utwory niejakie
go M.ickiewicza". 

(INTERIPRBSS) 

licja otworzyła ogień do de-,---------------

Caly kraj 
swoim dzieciom 

Han_dlu opublikował ostatnio 
informację na temat zysków 
towarzystw akcyjnych w Sta
nach Zjednoczonych. Zyski te 
wyniosły w 1967 r. 80,8 mld., 
dolarów. Szczegóinie „owoc
ny" by! czwarty kwa.rt.a! ub. 
roku. Nie ul~a w:ątpllwości, 
że wzrost zysków spółek ak
cyjnych związany jest z agre 
sją ameryką_ń_ską w Wietna
mie. 

Do wpTowadzenia r.a orbity 
ciężkich s>ateU.tów potrzebne 
są silniki, klóre .• rozmijają 
niewiarygodną moc wielu 
mi·lionów KM" . Silników ta
kich instaluje się na każdej 
rakiecie do dziesięciu. 
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monstrantów". Wytrawni gra
cze wiedzieli Jednak, że kłam 
stwo ma krótkie nogi. Wobec 
powyższego dodali przezornie, 
iż w Warszawie wiadomość ta 
nie została potwierdzona, a ca 
!ość tej sensacji podana jest 1 

z powołaniem się na warszaw'! 
skiego korespondenta „Daily 
Telegraph". Wszystko to jed
nak zredagowane jest tak, aby 
u czytelnika powstało - wraże
nie, że wiadomość jest praw
dziwa. Sprostowania w tych 
sprawach prawdomówna „Die 
Welt" oczywiście z reguły nie 
zamieszcza. Zwra.ca uwagę 
fakt, że redaktorzy notatki z 
„Die Welt 0 zastosowali tę sa~ 
mą technikę podżegania, którą 
zastosowali prowodyrzy zajść 
w Warszawie, kolportując wia 
domość o rzekomej śmlerci 

w tJll"2leCZY'Wi61tlllan1lilu pdę'k:· 
nej idei budowy ponmiJka -
Cen.Wuim Zdrowia lliieoka.; 
k>tóre upamiętnić ma walkę 
i ma.rtyil'ologię naszego naj• 
m?ooszego pokolenia w la
tach wojeninycti, bierze u
dZJi.a.t całe spolecrzeństwo. Na
ptyiwaj ąoe woląrż. nowe kwo
ty pii€lll i.ęrżme, dacy oraiz ze
społO'We i :iJ!ldywiduail.ne ze-. 
bowiązalilia 21Wiązane z; bu
dO'Wą, pomn iika - są 'W'7lro.._ 
szającym dowodem głębokie
go spolecrzm~ za.arr-igażowa
nia wazysttki.ch środowisk. 

.Jak to zwykle w ka<pit.aliz
mie - krew niewinnych lu
d•zi, mężczyzn, kobiet i dzieci, 
najszybciej wymienia się na„. 
złotą. 

PRZEMYSL MOTORYZACYJNY 
NA WĘGRZECH 

Produkcja i eksport węgier 
Skiego przemysłu motoryzacyj 
nego w okresie bieżącego pła 
nu 5-letniego poważnie wzroś 
nie. W pięcioleeiu 19&&-c'.-1970 
wyprodukow{!_nyoh zostanie o 
23-0 proc. więcej autobusów i o 
125 proc. więcej wyw·rotek 
a.niżeli w roku 1965, zaś eks
port przemysłu motoryzacyjne 
go wuośnie 3-krotnie. 

Plan roku bl~ącego przewi 
d_uje produkcję 4.2~ autobu
sow (z tego 3.300 na eksport). 
W k9ńcu obecnej 5-latk1 pTo
dukcja autobusów osiągnie 7 
tys. sztuk, a samochodow cię
zarowych - 6.300 SJ<tuk. 

Najpoważ.niejszymi odbiorca
mi autobusów węgierskich są 
Związek Radziecki, NRD, Cze 
choslowacja i Polska. Eksport 
samochodów cięza•rowych kie
rowany jest głownie do ZSRR, 
Czechosłowacji i Wietnamu. 

_, (ast,) 
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W NOWYM NUMERZE ( 

,,ODGLOSOW": 
+ Jedziemy na wczasy! 
+ Mecz śmierci 
+ Gidle + Jak meblować mietSzkanie 
• .,Przeprawa" - fragment 

powieści W. Bilińskiegn + Antologia znaczy „Zbiór 
kwiatów" + „Tkacze" w Teatrze No-
wym 

+ Głos przeciwko westernowi 
• Wizja pewnego morderstwa~ + Wiersze, film, TV, listy, 

recenzje. I ...................................................... 

Najstarsza Pol ka 
w USA 

W dniu 15 marca obchodziła 
swoje setll<! urodziny naistar 
sza Polka w USA. Jest nia u
rodzona w Polsce w 1868 rQku 
Józefina Ludwiczak, Do USA 
p3'lli Józefina przybyła w ro
ku 1884 zamieszkując w Buffa 
lo, gdzie mies:zJka też do chwi 
li obeenej. Jubilatka docho
wała się. B dzieci, 14 wnucząt 
i 24 prawnucząt. Miejscowa Po 
Jonia w Buf_falo setąlą roczni
cę jubilatki uc:zciła speejal
nym przyjęciem . 

Pnr,pnuft '-'vU --
Zachmurzenie umr.arkowane, 

okresami duże. z możliwmkią 
niewielkinh opadów deszczu. 
Temperatura minimalna około 
plus 3 st0<pni, maksymalna -
ploo IO stopni. Wiat-ry umia·r
kowane południowo-zachodnie. 

Jutro pogoda i temperatura 
bez większych zmian. 
Słońce dziś zajdzie o godzi

nie 17.56, a juti:_o wzejdzie o 
5.42. 

Cimieniny obchodzą dziś T „,_ 
bomi.r i Benedylćt.) <• 

----· 
Na p6łkach księgarni 

PROZA POLSKA I OBCA. 
T. Szewera O Szekspirze, 
lwie czarnym i wąsach Rey
monta. W. ŁódZlkie, str. J.QO, 

zł 13, G. K. Chesterton 
„Człowiek, który był Czwart
kiem. PIW, str. 190, zł 20, 

Radio i 
PROGRAM I 

8.00 Wi.ad. 8.15 Od melod-ii _do 
melodii. 8.44 Koncert życzeń. 
9.00 „Ambaje" - słuch. 9.2Q Mu 
zyka operowa. IO.OO ,,Lalka" -
odc. 'SI. JO.:W Spiewają chóry. 
10.50 „Myśl poprawnie". H.00 
„Hl.storia kołl81 w płocie" 
słuch. 11.30 (Ł) Koncert ork. 
LRPR. 11.50 Poradnia Rodzinna. 
12.06 Wiad, . 12.10 Koncert• z po
lonezem. lll.4-5 Rolniczy kwa
drans. 13.00 „Ciężarówka - nie
zdara". 13.20 Mel. ludowe. 13.4-0 
„Więcej, liwiej, tan iej". 14.00 
Wiersze J. Komonowicza. 14.10 
„W pierwszy drz:ień - wiosny". 
15.00 Wiad. 15.05 z- życia zw. 
Radz, 15.30 Popołudnie z młodo 
ścią. 16.05 Non stop Studia 
Rytm. 16.20 Radiostop śląski. 

16.50 Aud. „O krok od maszy-
ny". 17.00 Muzyka do tańca. 
17.20 Studiu PropozycJi. 17.4-0 
„Na cztery wiatry" - mag. 1'7.55 
Wiad. 18.00 Koncert. 18.40 Muz. 
i akt. 19.06 Z ksi ęgarskiej lady. 
19.2'0 „Osiem godzin na dQbę" . 
19.35 Felieton muzyczny. 20.00 
Dziem1ik. :W.26 Kronika sporto
wa. 20.40 Gra ork. tan. P.a. 21.20 
Rozmowy o wychowaniu. 21 .JO 
Zespół Dziewiątka. 2~.00 „Lu9zie 
i kontynenty". 22.20 Graj~ ork. 
rozryw!_rnwe. 23.00 U wyda-nie 
dziennika. 23.10 Wiad. sportowe. 
23.15 „Po raz pierwszy na an•te
nie". 24.00 Wiad. 

PROGRAM II 

8.3-0 Wiad. 8.35 „Chłopięce wi
zj"' świata" - rep. s.s.; Kon
cert rozrywkowy. 9.3C Wiad. 9.35 
Kroni'ka kultu-ralna. 9.50 Tańce 
lud-owe. !O.OO G. Faure - Suita 
„Dolly". l(l.20 „Liść kasztanu" 

fragm. 10.4-0 Fr. Liszt: 
„Faust". 12.05 Z kraju i ze świa 
ta. 12.25 (Ł) Komunikat. 12.3-0 
IŁ) „Echa dawnych melodii" -
a-ud. 12.45 (Ł) „Muzyka i litera
tura" - aud. 13.ló (Ł) Melodie 
taneczne. 13.25 „Dumania" 
opow. 13.~ Pieśni kompozyt. 

łfl.law izia 
polskich. ltł.05 Gra ork. L. 
Clintona. 14.15 Kalejdoskop kul
turalny. 14.45 Blęki>tna sztafeta. 
15.00 z d•z iejów mu-zyki chóral
nej. 15.20 Orkiestry i zesp. 15.50 
„W obiektywie nauki". 16.00 
Wia<l. 16.07 Muzyka polska, 16.46 
(Łf Akt. łódzkie. 17.00 (Ł) Male 
zespoły rozrywkowe. 17.15 „Po
glądy róż,ne na rzeczy rozmaite" 
- aud. 1'7.3C Tą_ńce różne. 17.50 
(Ł) „Dzień stu ro2lStrzelanych" 
- opow. Hl.IO (Ł) Przed koncer
tem w Filharmonii. 18.30 Uni
wersytet Radiowy. 18.4S Kurs 
jezyka franc. 19.00 Wiad. 19.06 
, .To co mamy najnowszego". 
19.30 Chwila p<>ezji. 19.3"5 Polscy 
soliści. 19.56 G. Verdi: „Rigo
letto". 21.00 Z kraju i ze $wia
ta. 21.27 Wiad. sportowe. 21.30 
D. c. opery. 22.37 Chwila pro-

jednej ze studentek. 
Na tym jednak nie kończą 

się ~ewelacje „Die Welt". Do 
wiadujemy się bowiem z tej 
samej notatki, że w Polsce 
nie można d~isiaj w księgar
niach znaleźć książek„. Mi
ckiewicza. żeby zaś wiadomo 
było o czyje utwory chodzi, 
springerowski organ informu
je_ że był to „pisarz XIX wie 
ku, który uchodzi za wielkie
go patriotę", U zachodnionie
mieckiego czytelnika straszo
nego codziennie ,„komunistycz 
ną dyktaturą" ma powstać 
wrażenie, że dzieła Mickiem~ 
cza zostały w Polsce zakazane 
i to dlatego, że był patriotą. 

Wielka s-,.'!toda, ze redakcja 
„Die Welt'' nie wiedziała o 

Lasery 
będq ostrzegać 

przed trzęsieniem 
ziemi? 

zy. 22.42 Slynni soliści. 23.15 1 ~•-••••••••••••mi!i. 
,.Prze~lądy i poglądy". 23.25 1: 

Czy bęctl;ie możlliiwe oSbrne
ganie !P'I'Zed W9brząsalllli :zib:
mi? Jest t.o w pełni m<Yi:li
we. Chodzi o to, że zasady 
pr:zew'idywain.ia trzęsfoń ziemi 
są, generalnie rzecz biorąc, 
:zJnane. Jeśl<iby jakn.ś prz,Yl!'ząd 
„nauczY'l się" wyczuwać na
prężenia telotaniczne, powsta
jące w głębi 2Jiemo. i poprre
d.llaj ąoe wstrząsy p.odziemne, 
problem byl!by OO'ZJWiąrLallly. 

qra ork. taneczna, 23.5() Wiad. 

TELEWIZJA 

9.56 Historia dla klas VIII 
„Tragiczny wrzesień" (W). 11.55 
Ję~yk polski dla klas XI 
„Tuwim - Broniewski - Maja 
kows1d" (W)„ 15.45 Geometria 
wykreślna I roku. .:Powierzch
nie walcowe i stożkowe" (z Wro 
cławia). 16.25 Wytrzymałość ma 
teriałów U roku. „Momenty be7 
władnosci figur płaskich" (z Ka 
towic). 16.55 Dziennik (W). 17.on 
„Czterej pancerni i pies" (W) 
17 55 „Ekran z bratkiem", w pro 
gramie m. in. film z serii 11 Ry
cerz Zawierucha 1

' pt. „Polityk.a 
księdza Mazarin" (W). 18.50 „Po 
ligon" - telewizyjny przegląd 
wojskowy (W). 19.20 DobranO<' 
(W). 19.3-0 Dzienn.ik (W). 20.05 
„Pod znakiem jakości" (z Po
zrania). 20.4-0 „Morderca ukry
wa twarz" - film fab. prod 
czechosl. (W). 22.10 „Prawdy Po 
laków" - rep. film (Z Ka.to
wic). 22.4ll Dziennik (W). 23.00 
Geometria wykreślna I roku 
(powt. z Wr<>cławia). 23.35 Wy
trzymałość materiałów Jl roku 
(powt. z Katowic) . 

Dnia 19 marca 1961 roku, po 
ciężkich cierpieniach, opatrzo
na św; sakramentami zasnęła 
w Bogu, przeżywszy lat 63 

S. t P. 

Teodozja 
Łącka 

z domu PRZYBYI., 
Pogrzeb odbędzie się llnia 

?? marca br., o godz. 15,30 z 
kaplicy cmentarza na Zarze
wie, o czym zawtadamia po
grj\Żona w żalu 

RODZINA 

PrzY!l'!Ząd taik.i próbu.ią skon 
skuować fizycy amerytkańscy. 
Główną jego 02lęS-ć stanowi 
las.er. Umieszicza. się go na 
skalacli ~ .ziernskleJ w 
reje>n'"-Cń ak1tywnych sejs>micz 
nie. PięcickHomet~ pro-
m \eń 1asera służy jako 
,,st.II'zal!ka" -przyirządu, która 
w zaUJWaiżailiny SopOSÓb odchy
la się oo swego poto2en-ia 
!P'l"LY przesnmięoiiu się grun
tu naiwet o tysięczną część 
m im . • 

Koledze WACLAWOWI JOZWIAKOWI c:zlonkowi Za.rządu 
I.OZ KolarskieJo :11 powodu limierłli 

Żony Wladirslawy 
serdeezne wYl'azy W$pólczueia •taela 

ZARZĄD LOZ KOLARSKIEGO 
KOLEGIUM SĘDZIOW I DZIALACZB 
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- Chodźmy, PaUil - rzekł Mason. A zwra
cając się do Del.li dodał: - Gdy tylko zja
wi się Jerry. Nelson, powiedz mu. żeby do 
nas przyjechał. ZnalSIZ adres. Ohoę, żeby Jen;Y 
przyj!I'Zat się tej dziewczyinie i porów.na! Ją 
z Minerwą. Być mOŻe, że zastaniemy ,.go
rącą," sytn;.acjoę. 

- ·„Gorąca" sytuacja w 
1ioncwej puli dolarowej 
ke. - Mój dhłopie, it;a pw1a 
łatwa do wygram.a. 

ll. 

p.ięćdzi es!eciom~
OO'Wiadczył Dra
nie OOdzie taKa 

Po zapa.rik:owandu samochodu pned budyn
kiem „.PartklhU!rSt Apartments" Paul Drake 
i adwolkat ositro:żnie wysiedli. 

- Czy widzi-sz kogoś obserw•1.rjacego bu~y-
IIlek lub miejisce, gd4ie zap&lkowano wóz. 
Paul? - ~ Mason. 

- Jeszcze nie - odpoWiedzial Drake. - Je
go żywe oczy .poruszały się <;'Zy'bko w jedną 
i druigą i;itn-onę. ...., Czy wliesz, j.ak!i ona ma 
tyip l\VIOZU? 

- Nie, nie wiem. Dziewczyina praouje za
robkowo. Praiwdopod.obnie ma model oomo
cilodu średniej warto.ści, wyprodukowany 
przed czterema lUJb pięcioma laty. 

- Tu je'Slt wiele takich woz'.:/w - zauwa:tyt 
Drake. - PrZY'Jl!USZCZa•lnie gorszego samocho
du u.żywa żona udając się po za~upy, nato
miast lepszym głowa domu jeidzi do pracy. 

- Chod~my na górę - powiedział Mason. 
- Lepiej ułóżmy jakiiś plan dzialama - za-

propon-O<Wał Drake. - Przypuś6my, 'że ten fa
cet jes>t w k()([')"taJrzu i będzie usiołowal 
cz;mychnąć nam z oczu„. 

- Wyciągniemy go z ikatżxl.ego sc:how:ka -
00-Wiadczył Mason. 

- Ale jeśli to jest i!)Qlicjaint. będ;zies'z m1al 
przy<kTOŚci. 

- Jeśli zaś nie jest ;po1icjair.Jte;n, w -tedy on 
będzie mia•l przykirości - odciął się Ma·son. 
- W każdym razie będzie zmus:rony udzie
Hć nam wyjaśnień. A więc, Paul, chodźmy. 

Pojecha·1i windą i wysiedli !i1a ÓSt!Ilym pię
br'ze. 

- Idź w lewQ, a ja pójdę w prawo, Paiul. 
Spenetrujemy cały koryt.a•z. 

Udali si.ę kamy w swoim kieruniku do 
końca korytarza., następnie zaWTóci.Ji i wol
nym k!I'okiem ruszyli z pow-rot.em. Spotkali 
się przed windą. 

- Jak u ciebie? - zapytał Drake. 
Maoon poklręcił przecząoo głOwą. 
- U mnie równiai: n ie ma nikogo. 
- W porządku. chodźmy zatem porozma-

wiać z nią.„ Ale pamiętaj. Paiul, wszystko, 
co dotyczy majątku, ma być całkowicie wy
ląC'ZJOne z programu. Tym xazem n ie bę
dziemy ,poruS!Ułli tego zagadnienia. Zlbada
my sytuację. Dotychcza•s mam na u.wadze 
tylko jeden zasadniczy cel. 

- Jaki? - S'Pyta:I: Drake. 

Maoon uśmiedhną~ się. 
- Nie chcę dopuścić, by zrobiono z niej 

kozła ofiarnego z pO>Wodu czynu, którego nie 
popełniła. Okay, Paul, chodźmy. 

Podesz:li do drz:wi oznaczonych nume
rem 907. 

Mason nacisnąt palcem g:uzfilt z masy per
łowej i natychmiast rozległ się gl:Os dzwonka 
w mieszkaniu. 
Wewnątrz panowała gl:t..'Cha cisza. 
Adwokat ponownie naci91lął guzik, po czym 

enen? cznie zakołatał, 
- Słyszy=, Perry? Jak;by odgłos wlecze

nia.„ 
Mason przyłożył ucho do drzwL 
- Rzeczyw i.ście! Jakieś szuranie, przesuwa

n ie po podłodze - zauważ}'l i .runął całym 
ciale:n na drzwi. 

W mieszkan'u coś upadło z głuchym S'tu
kiem i wstrząsnęło drzwiami. następnie dał 
się silyszeć k.rzyk kobiety. który natychmiast 
zamarł, jak gdyby ktoś przykr)"l: jej usta 
ręką. 

Mas.on pchnął z całej siły drzwi. Kfamka 
trzasnęła i drzvń otworzyly S'ię zaledwie na 
kilka centymetrów, do końca rygla mosięż
nego łańcucha. 

- Dalejże! - adwokat n3lpa!Tł ramieniem. 
Drz.ewo trzasnęło, mocno naprężony łań

cuch pękl, lecz drzwi w dalszym ciągu nie 
ustępowały. 

- Chodź tiuiaj! - krzY'k,nął Mason na Dra-
ke'a. - Spróbujmy obydwaj„. teraz. O„. 
raz! 

Dwóch mężczyzn na!Łarto jednocześnie. 
Sruby z zamka wertheim<YWSkiego nagle 
puścily i drzwi z trzas>kiem rozwarly się sze
!t'oko, u.derzyły o futrynę, zatrzęsły się w za
wiasiaoh. 

MaSIOn z Drake'em zatrzymaili się na ula· 
mek sekundy, zaskoczeni nieładem. 

Mieszkanie slcladalo się z pokoju mies"L
ikaąnego, syipia-lni, łazienki i ktUChni. Drzwi 
do syipiailni były obwarte. Toteż można by
ło łatwo dootrzec sz:uflady pOWYcią,gane z se
kretarzyka, komody i za:wart-Ość ich poroz• 
rzucaną po podłodze. 

W pokoju mieszka>l•nyirn leżał nieruchomo, 
na wznak mężczyzna. Mial otwarte usta. 
Jakieś odgłosy dochodziły spoza zamkniG'

tych drzwi., które widocznie pr-OWadzily do 
kuchnL 

Mason odsunął oo siebie Paufa Drake'a 
i rzucił s'.ę z róz:pędu na drz:wi. od kuchni. 
Uchyliły się zaledwie na dwa lub trzy cen
tymetry i zamknęły. Ma.son cofną! się na po
przednią pozycję w zamiarze ponownego za
atakowania. 

- Chodź no, Paul! - krzyknął adwakat. -
Trzeba otworzyć! 

Obaj mężczyźni razem :rzuciH się na dirz:wi 
i znowu to siamo: otworzyły się na dwa lw 
trzy centymetry i ponownie zamlknęły. 

- Coś napiera na drzwi z drugiej strony 
zauważył Drake. - U<waga! Oni mogą strze
lać! 

- Nie myśl o tym, Paul! Kobieta przecież: 
jest -w niebezpieczeńilltwie. 

Drake -Odciągnął go na bok. 
- Nie wygł'U.piaj się, Perry! Widziałem bar

dzo wiele podobnych wypadkc'w. W kuchni 
jesit morderca, który W'J'.)adl w puła.pkę. Za.
dzwOń po policję. Pomyśl .roz;iądnie, a prze
de wmystkim nie siój !>Od drzwiami. Gdy 
bandyta wie, że wpadł w p.ułaipkę, zaczyna 
strzelać, aiby wyjść cało z oprooji. 

(IDailszy ciąg nastąpi) 
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