
Wydanie A 

Brełniew 
odwiedzi łłRD 

W wyniku rozmów delega
cji NRD w Moskwie Komu
nistyczna Partia Związku Ra
dzieckiego i Niemiecka So· 
cjalistyczna Partia Jedności 
(SED) stwierdziły calkowi tą 
jedność poglądów we wszy
s tkich najważniejszych probie 
mach doby obecnej. 

Delegacja radziecka z se
kretarzem generalnym KC 
KPZR Leonidem Breżniewem 
na czele przyjęła zaproszenie 
i przybędzie na VII Zjaz.d 
SED, którego obrady' rozp•J
czy naj ą się w dniu 17 kWiet
nia br. w Berlinie. 

Spr a ozdenla 
I wyniki 

1 ł 

Cenn 50 111 

Piątek, 24 ma.rea 196'7 roku 
Rok XXII Nr 70 (6308) 

DZIENNIK 
tODZKI 

100 lys. osób 
z kraiów socialistycznych 

zwiedzi Polskę 
w Miediynarodowvm Roku Turystyki 
W tym roku przyjmujemy 

nie notowaną dotychczas 
liczbę turystów z krajów so
cjalistycznych. Już od kilku 
tygodni zwiedzają Polskę wy 
cieczki grupowe turystów ze 
Związku Radzieckiego i NRD. 
Węgrzy i Czechosłowacy od
poczywają w ośrodkach g1r
skich. 

chęmie1 wypoczywają w oŚTod 
kach n.admorslnch, np. w Mię 
dzyzdtoJach albo w górskich 
miejSC·J.WOŚc!ach takich, jak za 
kopane, Krynica, Karpacz. 
1ównre'i: Węgrzy wolą bardzie j 
osiadły "-POSÓb spędzania wa
kacji. Dla niell to wlasn1e wy 
dzierżaw,ono w Karpaczu 2 Wił 
le w p1eknym I wygoanym 
ośrodku Bytomskiego Zjedno
czenia Węglowego. Grupy cze
chosłowackie lączą wyc!eczki 
krajoznawcze np. na trasie 
Wrocław, P<YLnań, Toruń -
G<lansl< z k lll<u<:lniowym wyt>O 
czyn.klerr .. w Sopocie. 

Po raz piei-wszy ucze<stnlcy 
wycieczek z krajów socjalisty
cznych po kilkudniowym wypo 
czynku n.ad polskim wybrzeżem I 
wyruszą promem „Gryf" ze 
Swi.noujścia do szwecJl.. 

Zakończono budowę 
elektrowni „Adamów" 

Dobiegły końca prace przv 
budowie „Ada.mowa" - dru
giej w konińsko-tureck:im za
gł<:'biu węglowo-energetycz
nym elektrowni pracującej w 
oparciu o brunatne paliwo 
Po pomyślnym okresie ruchu 
próbnego, do wstępnej eks
ploatacji przekazany tu został 
w czwartek ostatni z piectu 
bloków ener!{etycznych. OS'iąg 
nął on maksymalną moc 
125 MW. 

„Adamów" jedna z naj
nowocześniejszych w kraJu 
siłowni, wyposażona jest w 
podstawowe agregaty ener
getycz~ ai:.tomatyke oraz in
ne masfyny i urządzenia wy 
łącznie produkcji polskiP.j 
Adamowska elektrownia dys
ponuje mocą 625 MW i wspol 
nie z pracującą w Koni.n:e 
siłownią stanowi ogniwo ener 
getyczne o łącznej mocy 1.250 
MW. Jeszcze w br. okręg ten 
wzbogaci się o następne 40(1 
megawatów mocy - z bud<r 
wanej elektrowni „Pątnów" . 

Pod koniec bieżącej 5-latkl 
rejon Konin - Turek stanie 
się największym i najbar
dziej korzystnym w krai\I 
(usytuowany w centrum Po;
ski. najkrótsze lime prze
syłowe) dysponentem mocy 
rzędu 1.450 MW. 

!Konq Le 
usunięty 
Generała Kong Le, dowodzą

cego „eutralistycznym.i wojska
mi Laosu. usunięto z tego sta 
nowiska decyzją rady wojsko
wej oficerów neutralistycznych. 
Dym'sję Kong Le uwata się 

za datsz~· krok prowadzący do 
zjednoczenia neutralistycznych 
sił zh!'ojnycb z wojskami pra
wicy. 

W tym roku z wycieczka
mi zbiorowymi przyjedzie do 
naszego kraju ponad 20 ty
sięcy obywateli NRD, okolo 
11 tys. mieszkańców ZwiązlGJ 
Radzieckiego, 6 tys. naszych 
południowych sąsiadów oraz 
ponad 1200 Węgrów. Spodzie 
wa.my się też około 1700 Bul
gar'ów i 1300 Rumunów. Po
nadto w ramach konwencji 
turystycznej odwiedzi Polst!:~ 
50 tys. o.sób z CSRS i 10 tys. 
z NRD. 

.. Pohtyk;i niemiecka 
Dla gości z krajów socja

Jis tycznych „Orbis" przygoLO 
wal wiele różnorodnych atrak 
cyjnych programów pobytów. 
TuryŚCi radzieccy najch~t

n iej spędzają czas zw1ed-z.ając 
interesujące ich fabryki. z.a
k!ady pracy, huty. kopalme, 
wyż$Le uczelnie. szkoły wszel 
kich typów. instytuty nauko
we. wytwarnie filmowe. a 
nawet zakłady . fryzjerskie. 
kosmetyczne czy spółdzieln~e 
usługowe. 
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I 
jowe zamiary staną się wia
rygodne... Również i Zachod 
odetchnie.„". 

r-JFr;~d;;;f;;.~ i 
~ świąteczny ,,Dziennik'' ! 
i • „Kto Jest uosobieniem KAMIENICY. pod kt6l'll "a 
.§ przekupstwa., zdrady I zła? płynie rzeka. Lódka.. a 
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S m „Ten dom wygląda święto jest okazją oo snu- S 
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- wych ba.rwa.eh LOSY MIE· „PAR'I.YZANCKA WIEL- § 

SZKAiq-co,w CZYNSZOWEJ KANOC''. ==~=-
Po za tąn1 u nun1er~e: 

a korespondencje z za.gra.
nicy 

a kolumna. humoru 

li rozrywki umysłowe a 
• 2 konkursy z atrakcyj- e 

nymj nagroda.mi I 
Już w sobotę 10 stron i 

1 świątecznego „Dziennika" I 
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Przerwa w obradach 
Komitetu Rozbrojeniowego 

lons ltaeJ1 z p1łstw1111i nieattlQOWJ I 
23 bm. delegat amerykań

ski William Foot.er zapropo
nował przerwę w . obrada.eh 
Komitetu Rozbrojeniowego 
Osiemnastu Państw na okres 
do 9 maja br. Jako uzasad
nienie swej propozycj i Foster 
podal k-0nieczność przeprowa 
dzenia ścisłych kO'l19Ultacji z 
innymi państwa.mi w sprawie 
układu o nierozprzestrzenia
niu, a zwłaszcza jego posta
nowien k0'11trolnych. 

Przedstawiciele państw neu 

tralnych; którzy wypowiada
li się w tej sprawie, wyra
zili nadzieję, że przerwa w 
obradach przyczyni się do 
przyśpieszenia rokowań naJ 
układem o nierozprzestrzenia 
niu broni jądrowej. 

Po przyjęciu przez Komi
tet Osiemnastu wniosku w 
sprawie przerwy w obradach, 
zabrał głos delegat Z.SRR 
amb. Roszriin. 

Nasi .sąsiedzi zza Odry nal-

Tygodnik chadecki „Rheini
scher Merkur" zamieści! arty 
kW, którego au'torem jest 
prof.· Meyer-Cording, znany 
ekspert boński do e>praw euro 
pejskich. W •swoim wywodzie 
pt. .,Polityka niermecka mu
si pozbyć się balastu" proL 
Meyer-Cording pisze m. in.: 

Morze . 1 ••• wczasowicze 

Delegat radziecki wyra.ził 
nadzieję, że obecna przel'
wa pozwoli na przyśpiesze
nie zawarcia układu o nie
rozprzestrzenianiu broni ją
drowej. Garrison wydał 

now1 nfł.kaz ares1to • an1a 
.Ja.I< donoszą z Nowego Orlea

nu, pr <> kurator okręgowy Jim 
Garr·ison polecił w czwartek 

Pónowna 
nucjonolizucja 
stalowni brytyjskich 

Rząd Partii Pracy przejął 
90 proc. brytyjskiego pne
mysh..: stalowego. Projekt 
ustawy w tej sprawie zos~ 
iz.at wierdzony. W ten sposób 
powrócono do sytuacji z 1951 
roku, kiedy to powojenny 
rząd labourzystowski przefor
sował ustawę o nacjonalizacji 
przemysłu stalowego. 

aresztować Gordo.na Novela, 
k tóry w srodę n ie stawił się 
w sądzie, choc iaz otrzymał o
ficjalne wezwanie. 
Nov~l. Z9-letn1 własciciel ba

ru w Nowym Orleanie, zezna
wał w zesZ>lym tygodruu przed 
la wą J>rzysięgiych prowadzącą I 
przes!t1chan;a w sprawie spi
sku na życie Johna Kenncdy 'e
go. 

Na wniosek Garriso.na ława 
przysi~g<ych wezwała swiadka 
ponowni"' w sr<Xię, ale Novel 
wyjechał z Nowe.go Orleanu 
do Cclumbus (Oh1-0). 

w ubiegłym tygodniu Novel 
powiedzrsl re;iorterom, że są
dzi, iż Garri.sonowi za.Jezy na 
ustale:tiu co mu wiadomo o 
nieja•kim Se-rg:o Arcacha Sml
thu, przywódcy antycastrow
skrej orgaruzacjl kontrrewolu
cyjnej w Nowym Orleanie, w 
roku 1961. 

„Stopniowo i u nas zaczy
na się u=awać, że odzyska
nie terytoriów wschodnich 
jest niemożliwe. Mimo t.o 
wielokrotnie odrzuca się re
zygnację z tych terytoriów. 
pod pretekstem, te obecme 
nic za to nie dostaniemy. 
Pragnie się od~kać i do
piero przy traktacie pokojo
wym ogłosić rezygnację". 

zagrażajq terenom nadmorskim 

Jak ochronić wydmy? 
(INFORM AC.JA WLASNA) 

Morze ciągle atakuje ląd. 
Niemało też Bałtyk przyspa
rza klopotów i kosztów, zw:.a 
zanych z zabezpieczeniem li
nii brzegowej naszego kraju. 
Obecnie mamy już w zasa
dzie uporządkowane najbar
dziej zal(rożone odcinki linii 
brzegowej oraz dobrze zago
spodarowany tzw. oas tech
niczny wybrzeża. Tym nie
mniej jednak w obecnej 5-
latce uznano za konieczne 
poważne zwiększenie nakl:l.
dów inwestycyjnych przezna
czonych na poszczególne ro
boty związane z zagospoda
rowaniem pasa przybrzeżne
go. Lącznie w latach 1966-57 
wydatki na ten cel wzrosna 
o 31,3 proc. w stosunku do 
lat 1961-Q5 

rz.a ma odpowiednie zabez
pieczenie nadmorskich wydm 
tj. prawidłowe zalesienie i 
zadrzewienie terenów przy
morskich. W okresie mini-r 
nej 5-latki zalesionych zosta
ło ogółem 289 ha, w planie 
na bieżącą 5-latkę przewi
dziano - aż 463 ha. Ze wz.gle 
du na bardzo tn:.'Clne - warun
ki rozwojowe roślin na ja· 
łowych piaskach wydmowych 
oraz niekorzyr1>1e warunki 

IA) Dalszy cia.E? na str. 2 

Układ taki jest nakazem 
chwili i niezawarcie go spo
woduje dalszy wyścig zbro
j eń. 

Czechosłowacia 

5 dzieci zginęło 
pod ciężarówką 

w Czechosłowacji w rejonie 
Kladno doszło w śrOdę do tra
gicznego wy;pa<1ku drogowego. 
Zjeżdżając ze spad.zistego zbo= k ; e~owca samochodu cjęża 
rowego z przyczepą wpadł na 
przyst:mek a\l!obusowy, gdzie 
stała grupa dzieci. 5 dzieci zgl 
nęlo na m iejscu, a sześcioro 
odniosło rany. 

Kiedy jesienią teg<YL rolc1 
do władzy doszedł rząd kon
serwatywny, decyzja o nacjo 
nalizacji została anulowan;i. 
a stalownie przeszły znów w 
ręce prywatne. 

Tym=sem Garrlson wezwał 
w czwartek następne dwie oso 
by do sta·w!enia s ię przed ła
wą przysięgłych. Są to dwaj 
miesu:anoy. Nowęg-0 OT!ea.nu, 

- DO<llald Dooty i Layto.n Mar
te..'ls. 

„Nawet życzliwi nam męfo 
wie stanu wśród naszych so
juszników, jak na przyklad 
prezydent de Gaulle i pre
mier Wilśon kontynuuje 
autor - daJi nam do zrozu
mienia, że nie zostanie nam 
zaoszczędzona rezygnacja z 
terytoriów wschodmch... Na
wet jeśli przy.z:nać należy, że 
w zamian za taką rezygna
cję nie uzyskamy ze strony 
państw bloku wschodnieg(' 
żadnych konkretnych ust~pstw. 
korzyść - moim zdaniem -
leży gdzie ilI"ldziej: w popra
wie naszej ogólnej politycz
nej sytuacji wyjściowej. 
Zrzucimy balast. Nasze poko-

Szczególnie istotne znacze
nie dla ochrony pasa przy
brzeżnego przed atakami mo-

Swiqleczne wo.jo że łodzian 
(8) Dalszy ciąg na str. 2 

Aut<xi: kolejnej wypowiedzi w na-
szym konkurs ie o samorządzie robot

niczym omawia czynniki, które jego 
zdaniem decydują o „dobrej robo
cie" samorządu. Warto zaznaczyć, iż 
fragment poniższej wypowiedzi je;;t 
swoistą polemiką z poprzednio za
mieszczonym listem pt. „Oko w oko 
z załngą i.„ zjednoczeniem". Współ
praca ze zjednoczeniem - d-0 której 
uprawnienie daje ustawa. o samorzą
dzie, jest według autora. listu, wai
nym aspektem „dobrej roboty". 
Trwająca na lamach ,.Dzienni ka 

Lódzktego" konkurs-dyskusja na temat 
pracy ! roli samorządi.:.: robotniczego 
w zakładach pracy, przyniosła jak do
tąd niewątpliwie wiele ciekawych ma
tffliałów, wniosków i spostrzeżeń, kt.)
re winny być wzięte pod uwagę przez 
odt><>wied:nie czynniki. w celu polep
szenia działalności samorządu. Jeilt 
bezsporny fakt, że w wielu przed
s iebio:r,; twa.ch d'ziałalność samorząrln 
robotniczego jest znikoma czegto 
formalna. Moim zdaniem, jako sekre
tarza POP - czytamy dalej w liście -

w tym w;;zystkim odgrywają decydu
jącą roli: dwa czynniki. 

B Pierwszy to c-LYnnik doboru 
właściwych ludzi do pracy w samo
rządzie robotniczym. Rzecz polega na 
tym, by w składzie rady robotniczej 
nie zn aleźli sie ludzie przypadkowi. 
lecz pracownicy cieszący się powsre
chnym szacunkiem i zaufaniem. Jed
nym słowem. chodzi o to, by członko
wie samorządu robotniczego byli fak
tycznymi reprezentanta.mi za.logi, by 
potrafili w swej działalności kojarzyć 
interesy załogi z ł'nteresami za.kła.du 
i państwa. Można w nieskończono-'tl 
pisać o słabej pracy samorządu -
w tedy. gdy jej członkowie nie kwapia· 
s·ią do pracy społecznej , nie wykazują l 
żadnej inicjatywy, nie realizują pod
stawoW)ch zasad ustawy o samorzą
dzie, nie żądają od administracji icn ~ 
przes tr7.egania. 
N iewątpliwie V' ka:ixlym za.kl.a<:lzie pa.nu 

je swois ta atmo sfero., która w te.n czy Lnn:v 
spooób wpływa dodatni.o lub ujemnie na ł 
działa lll"lość samorządu. Najważniejszym ł 
czynnikiem jest tu aktywna praca rady ł 
robotniczej, która winna na bieżąco re- ł 

(Dalszy ciąg na str. 2) ł 

Wczorajszy dzień b•1l 
szczytowym jeśli chodzi o 
świąteczne wyjazdy. Na 
dworcach kotejowych . i au
tobusowych od wczesn11r;·1 
r1odzin rannych · panou:n! 
niebywaly ruch. Przed k~
sami biletowymi gromadzi
ły się oibrzymie tlumy wy
jeżdżających. 

Jak nas poinformował za
wiadowca stacji Łódź-Fabry-

czna, w czwartek i piątek 
odjedzie z Łodzi okolo 200 
tysięcy pasażerów. 

„Szczytem" dla komuni
kacji samochodowe, był 
dzień wczoraj:;zy. Wszystkie 
au tobusy odjeżdżały z kom 
pletem pasażerów. Najwię
cej łodzian udaje się w 
kierunku: Warszawy, K:i
towic i Radomia. 

Tekst i foto: A. W ACH „_,„ ___ ,,,_, ___ , __ ,,.._ .... __ .... _.,.. _______ ........ _______ , ___ ,_, ________ " 1;:============================= 



·Poulnn rozmowa Mistrzostwa hokejowe świata Wzmol:enie 
nalotów 11. kongresmenów amerykańskich 

Rożmowy 

przedstawicieli NBP 

w Londynie Niespodzianki na lodowisku w Wied.niu 
na DRW 

Przywódca republikanów w 
Senacie USA, E. M. Dirksen, 
oświadczył w czwartek, ż.e 
przewiduje dalsze wzmożem~ 
nalotów amerykańskich na 
DRW. 

Dirksen, entuzjasta agre
syw·nej polityki Johnsona · w 
Wietnamie, dodał, że następ

nym celem bombardowań bę
dą prawdopodobnie lotniska 
w pobliżu Hanoi. 

w ub. tygodniu lotnicy ame
rykańscy dokoJ1ali 645 nalotów 
na DRVI;, podczas gdy o ty
dzień w~.ześniej liczba nalotów I 
wyni<»ła 499, R<>k temu w tym 
samym okre-sie przepr<>wadzo
n<> 263 naloty. 

z U Thantem 
22 marca 11 członków ko

m i.sj i spraw zagranicznych 
Senatu: USA z jej przewodm 
czącym senatorem Fulbrigh
tem na czele złożyło nie ma
jącą precedensu wizytę sekre 
tarzowi generalnemu ONZ, 
U Thantowi. Poufna rozmo
wa z U Thantem i jego do
radcami trwała dwie godziny. 
Senatorzy spotkali się rów
nież z kilkoma zagranicznymi 
ambasadorami w ONZ i na
stępnie z dziennikarzami na 
konferencji prasowej. W cza
sie konferencji senator Ful
bright ponownie stwierdził, 
że uważa wstrzymanie bom-

do 
owy satelita 
łączności międzykontynentalnej 

w środę późnym · wieczorem 
z Przylądka Kennedy'ego na 
Flory<lzie wystnzelomy został 
nowy satelita komunikacyjny 
„i1nte1lsait n, który przekazywać 
będzie sygna.ly radiOM·e, _tele
fonkzne i telewizyjne między 
Europą ; Afryką a kontynen
tem ameryik.ańskim. 

Sate1itc. umicszc.zD't1Y na szczy 
c ie potężnej rakiety typu 

Tho.r Delta" został umieszcza 
;{y na orbicie stacjonarnej przyj 
mująe po?iornie nieruchomą po 
zycję w stosu.r1k>u do Ziemi na 
Równiku ponad zachodnim wy 
brzeżem Afryki. Niewielka do
datka.wa rakieta. umieś:c.i. „In.-

Czyie dziecko? 
W !J'l)bie Dziee 

ka Komendy MO 
m. Łodzi przy 
ul. Skrzywana 14 
Przebywa chło
piec (niemowa). 
lat ok<>lo 7-9 o 
nie ustalonym na 
xwiBku. Chłopiec 
Lostał zatrzyma
ny na stacji w 
Koluszkach w po 
ciągu relacj' War 
sza wa Główna -
Zebrzydowice. 

Rysopis chłopca: włosy jasno 
blond, twarz pociągła, oczy 
meb1eskie, wzrost o.k. 1.20 cm , 
chłopi·'c ubrany był w palto 
(miś) kei. bezowego, fill gło
wie posiadał beret z wlóozki 
kol. 111ebjeskie,i;o, s.podnie szaro 
niebieskie tzw. „farmerki", na 
nogach długie cza·rne buty gu 
mowe. 

.S:tokolwiek mógłby udzielić 
bliższych informacji o chłop
cu lub wska"8.ć jego rodziców, 
bądź opiekunów - proszony 
jest o skonta·ktowan.ie się z 
Izbą Dzie cka Komendy MO ·m. 
Łodzi (m tel. 464--02 lub 292-22 
wewn. 725) lub o powiadomie
nie najt.;iższej jednostki MO. 

UWAGA! 

tel5at" w ost<itn.iej pozycj.i po 
nad W .).bpami Kanaryjskimi 
ale o;>e.racja ta zostanie prze
pr-owadzona dopiero w sobotę. 
Jeśli wszystkie manewry zo

staną prze.,rowadzone pomyśl
nie, to sa·telita należący do 
między;iarodo.wego konsorci<um 
satelitów komunLk.acyjnych 
(INTELSAT) umoż1iwi n ieprze<r 
wa111ą 24-godzil;n.ą lączn.ośc po
na.d Oceanem Atlanty•ckim. za 
jego po5reclmctwem będzie 
można również pro\vad'.'llć roz
mowy t<>lefoniczne i przesyłać 
programy telewizyjne do In<iii, 
n.a Bliski wschód i do ZWli.ą1<
ku Ra.dzieok.icgo. 

Sateli.ta waży 87 kg, je>'t więk 
szy i potę;:.n1ejszy od swego 
a.tlan~yc.kiego poprzednika „Ear
ly Bkd l", który został wy
strzelony przed dJwoma laty. 
Satel.!ta rozpocznie regularną 
pracę za 2 tygo<lnie. Pomad 
15 k.rajów atrykańskicll i po
łuclniowoameryikańskich zamie
rza wybudować: .stacje naziem
ne. by korzystać z satelity w 
lijcznosci m1ędz.ynarod<>'?{ej. 

Sledztwo 
Garri sona 

(B) Dokońc--renie ze słlr. 1 

Ł.aiwa przysięgłych w No.wym 
or:eanie postawiła w stan 
os;-a•l"'.Wnia 54-lctniego b. byz
ne$men.a Clay'a Shawa, które
mu Z"arzuca splskowanle w ce- I 
lu zamordowani.a prerz.y<ienta 
Kenne<!y'ego. 

W środę po raz pie.rwszy ła
wa przysięgłych "konkretyzowa 
la zanu•y pod adresem Sha
wa. O&k.arżenie stwierdza m. 
ill'l„ że między 1 wrześnfa i 10 
p.ażd<Zit-rnika 1963 r. Clay Shaw 
z Nowego Orleanu świ.adomie 
spiskował z Davidem Ferrie i 
Le<? O.<owaLdem oraz i.rmymi o
s<>bami w celu zamordowania 
John.a Kenedy'ego. 

UWAGA! 

UPOMINKI SWIĄTECZNE 

DLA GRACZY „KUKULECZKI„ 
biorących udział w grze na dzień 26 marca 1967 r.! 
W grze 518 na 26 bm. wylosowana zostanie cztero

cyfrowa końcówka banderoli, której posiadacze 
otrzymają upominki świąteczne w postaci 

RADIOODBIORNIKOW TRANZYSTOROWYCH 
„KOSMOS". 

W losowaniu tym brane będą· pod uwagę wyłącznie 
kupony pięciozakładowe. 

ZAPRASZAMY DO GRY I ŻYCZYMY SZCZĘSCIA. 
GŁOWNA WYGRANA PIBNIĘŻNA -

PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH. 

bardowań 
warunek 
kol wiek 
wych. 

DRW za wstępny 

nawiązania jakich
negocjacji pokojo-

Rzecznik U Thanta odczy
tał krótkie oświadczenie, z 
którego wynika, że S€natorzy 
odbyli z U Thantem szcze
rą i poufną rozmowę na róż 
ne tematy interesujące USA 
i ONZ. Poruszano m. in. 
kwestię wietnamską, problem 
rozprzes·trzeniania broni ją
drowej oraz rozbrojenia. Rzecz 
nik U Thanta oraz senator 
fulbright w nnieruu 'komisji 
odmówili • wyjaśnień, co do 
szczegółowej tematyki roz
mów. 

Dobrze potnf'ormowani 
obserwatorzy w ONZ pod
kreślają, że senatC!I'zy ame
rykańscy nie przywiez.ii z" 
sobą żadnych nowych propo
zycj i, co do rozwiązania 
kwestii wietnamskiej. len 
rozmowa miała wyłącznie na 
celu mimo dość niespotykanej 
for~y. zapoznamte się z 
punktem widzenia U Thant.a 
na różne problemy międzyna
rodowe. 

Sek:reta!I'Z stanu USA, Dean 
Rusk, oświadczy!, że decyzja 
rządu syjamS'kiego w spraw\e 
udostępnienia amerykańskim 
bombawCO'Ill „B-52" bazy w 
Tapao „zwiększy wielce ski..:
teczność" operacji lotniczych 
USA w Wietnamie. 

z 
We>dług oficjalnych publika

cji prasy <>hińs!tiej, od sierp
nia do listopada ub. r. odwie
dziło Pekin 11 mln czerw<>no
gwardzis~ów. Przypuszcza się, 
że ok<>ło 10 mln członków 
Gwardii wędrowało w tym sa 
mym czasie po prowincji, a 
od list<>pada do końca lutego 
do st<>licy przy był<> da.lsze 2-3 
mln. wędrówki te, jak wiado
mo, p<>łącz<>ne by!y z zaciekłą 
walką polityczną. 

Czi>rwonogwardyjskie wędr6w 
ki stały się przyczyną poważ
neg<> cba<>su w transporcie i 
gospodarce narodowej. Toteż I 
<>statnio ukazał<> się rGZp<>rzą

rządzenie KC KPCh z 19 mar
ca o „zmianach w program.ie 
akcji wymiany rewolucyjnych 
doświadczeń". 

w rozkazie tym czytamy: 
„Rewolucja kulturaJJna z.najdu
je się na nowym etapie. W 
szkolac.h. na wyższych u.czel
ni.ach, w fabryka.eh i urzę
dach przebiega wielka akcja 
jednocze;1ia sił i organizacji 
rew<>lucyJnYith. Na bazre so
ju~'lJU trzech sił (kierownictw<> 1 
rewolucy jnycb <>rgani7..acji, pneod I 
stawictele armii i kadra rewo- 1 
lucyjna) ustanawia się nowe ! 
organa władzy". ; 

D<>kument stwierdza, że w I 
imię zwycię&twa rewolucji I 
kulturalnej z.mienia się plany 
co do nowego podjęcia „r<>wo-1 
lucyjnycl1 doświadczeń". Mło- , 
dziei powinna pozostać na 
n1iejscu i uczestniczyć w rewo 
Jucji w swoich szkołach czy 
Mkładach pracy. Kierownicze 
organy terenowej administracji 
partyjne; i państwowej oraz 
przedst.awiciele armii mają o
bowiązek wytłumaczyć młodzie 
ży przyczyny wydani.a niniej-1 
szego rozporządzeni.a. 

w itniach od 18 d<> 23 bm, 
na 7.a·Pr<>Szenie gubernatora 
Banku ~lii L. O'Briena prze 
bywali - z wizytą w Londynie 
prezes Na.redowego Banku Pol 
skiego ł wicmninister t1nansów 
Stanisla.w MaJewski <>raz czło
nek urządu Narodowego Ban 
'ku Polsl<Jego i prezes Banku 
Handlowego H. Kisiel. 

St. Majewski i li. Kisiel 
przepr">wa<lzih rozmowy z przed 
stawicieJ.ami Banku Anglii oraz 
innych wanych banków bry
tyjskich takich, jak: „Barke
ley", uLloyd", „westminsrt.er" 
,,Midland.s". ' 

i» ZSRR - NRF 16:1 
· Kanada- USA 2:1 
Polska-Szwajcaria 7:1 

il Rumunia-Węgry 5:2 
Na lodowisk-u w Wiedniu 

doszło do największej, jak do
tychczas, :sensacji sportowej 
na miarę światową. Drużyna 
CSRS, która zaliczana była do 
faworytów i wchodziła do tak 
zwanej wielkiej trójki: ZSRR 

P t k St 
1 - Kanada - CSRS, uległa nie-

Q orne raussow OC-.lekiwanie ambitnie walczą-
cym reprezentantom Finlandii. 

nie wystarczyło to do uzysk.a,; 
nia przynajmniej wyniku r~ 
misowego, a co dopiero m~ 
wić o zwycięstwie„. 
Hokeiści Finlandii trenowanł 

przez trenera CSRS Gustawą 
Bubnika byli wyjątkowo do
brze nastawieni psychicznie i 
świetnie rozwiązywaJi wiele 
akcji podbramkowych. 

Trzeba obiektywnie stwi~ 
dzić, że zespól CSRS w drU• 
giej i trzeciej tercji wykazywal 
wiele inicjatywy, ale ataki by• 
ły mało skuteczne. 

C. CLA't' 
znokautował FOLLEYA F lh „ Naro"owe1· Zespól CSRS spotkanie to W I armąn11 u przegrał 1:3 co:3, 1:0, o:o>. o 

2 kwietnia za pulpitem dyry- zwycię&twie Finlan~ zadec~- Znakomity bokser amerykan 
genckLm na estradzie Filh.ar- dowala pierwsza te:rcia, w kto- ski CassiJus Clay, występują
monl~ Nsrodowej stanie austria rej zespól CSRS stracił trzy cy pod pseudonimem Mohamed 
cki mistrz batuty - Edward ' cenne bramki. Nie pomogły Ali, obronił tytuł mistrza ś":'la 
strnus~, . wywodzący się ":' pro żadne wysiłki w drugiej i ta wszechwag, wygrywaiąc 
stei lmic ze_ .,;Słynnej "."ledeń: ostatniej tercji. Czechosłowacy przez nokaut w siódmej run-

rygeni ten poprowadzi poranek potr .. 1 t co . p_raw a w .gteJ ie ze swym o eJnym • skiej „dynast11 , Stra.USbOW. D:> af'l' d dru · · 1 dz' k l · cha! 

rozryw.k0 wy radia 1 TV, terci1 zdobyc Jedną bramkę, ale lengerem, Zarą Folleyem. 

llllllllllllllllllllłllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllłllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,L 

I 8 Lodówka 8 2-tygodniowy pobyt nad morzem lub w górach i 
~ • Atrakcyjne materiały na garnitury i kostiumy • Rower ~ 
~ e Radioodbiornik z adapterem ~ ElektrycrLny sprzęt gosp. dom. ~ 

I tó niektóre tylko z 50 nagród wartości 20 tys. zł I 
I konkursu «Umiemy chodzić - umiemy jeździć« I 
§ o sz.czególach konkursu dowiedzą się :nasi Czytelnicy w jutrzejszym numerze ;,Dzien- ~ 
§ :ni\ka Lódzkiego". Dziś mażemy tylko zxlradzić, że warto przypomnieć przepisy ruchu ~ 
~ dr-0g0wego. ~ 
:liimiHHHIWIAM - UiMIAHlllMMQWlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllltllllff 

Jak ochronić wydmy? 
(A) Dokończenie ze str. l 

klimatyczne - dła zalesień 
stosuje sj,ę sadzonki uodpor
nione na surowe nadmorskie 
warrunki klimatyC2llle. 

NieS'tety, te k~ i 
!J)ra<X>Chlonne wysilki m"zę
dóW marskich po części o
bracają wniwecz oo bardziej 
niesforni turyści i wczasowi.
cze, nis=ząc nie.raz bez.myśl
n ie drzewostan i rośliny 
wydmowe. 

O sprawadl tych mówiono 
na ostatnim posiedzeniu sej
mQWej Komisji Gospodar1r.· 
Morskiej i żeglugi. Posłowie 
;postulowali m. in„ by w <>
ikresie letnim wzmocnić <>
chronę wydm, gdyrż tysiąo(:e 

osób, korzy.stając z tzw. dzi
kich plaż, dewastuje tereny 
obsiane kosztem wielkich na
.kładów. POOklreślano także, 

.ie w la~ narllmQl'Sk:ich nie 
można 5tosować tych samych 
morm wy;rębu oo w leśnictwie 
śródlądowym, gdyrż przynosi 
to wiellci.e szkody. A już w 
.żadnym wypadku nie można 
11;godzić się na ponadplanowe 
WYI'ąby. 

Stosunkowo j'Ulż niedługo 
nadejdzie sezon; jadąc nad 
morze - pamiętajcie, że te
renv nadmorskie zn.a,jdują się 
w sta.nie ciągłego za,groienia 
2e stromy mona. Nie zwięk
su.jcie teiro stanu za.grożenia, 
chodząc po w-ydmach i QPa
JaJąc się na nich. Nje negu
jąc słuszności i potrzeb roz
wijania turystyki, na sejmo
wej komisji za.powiedzi3ltl«>, 
że tegq rodzaju wykroczenia 
będą surowo kwraine. 

(grę!>.) 

z.adtmurzenie ztnlell!ne ' 

przel.ot.nymi opadami. 'l:elllJPe" 

rait.tml minimalna. pl'lll'!i 2 stoi>

niie, pl:alk!:yma.lna plus 8 sto~ 

ni c. Wjatry umiall'ikowane I 
dpść .s;t!lpe .zachodnie. 

... 

Dnia 23. III. 1967 roku, P<> 
dłu~ch i ciężkich cierpie
ni'1lch zmarł najukochańszy 
syn, przeżywszy 25 lat 

S. t P. 

JERZY SAWICKI 
student Politechniki Łódzkiej 
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Podziękowanie 

Nabożeństw<> żałobne odbę
dzie się dnia 25. III. br. w 
k<>ściele prawosławnym przy 
ul. Piramowicza 12, • godz. 
15, skąd nastąpi eksportacja 
zwłok na cmentarz przy ul. 
Ogrodowej. O smutnym tym 
obrzędzie zawiadamiają, po
grążeni w głęb<>kim smutku Kronika 

===wypadków 
• Na U!lrey Pa1biall'liclti€\l po

br ącony zoetał przez samochótl 
7-ietru. Janusz M. (Ciasna 8). z 
poważnymi o·brażendami ciała 
pr:=ew1ezioiltO g·o do SZp.iJtala 
im. Kor~:zaka. 

• J:'Ja rogu PiotrkCl'WSkiej i 
Mickiewi=a, na przejściu dl.a 
pieszy~h pobrącona zostc.ł.a 20-
letnia Sabi111a Bechtol<i (Oby
w.atelsl<a 69). Domała ona bar 
dzo cięzkich obrażeń dała i 
przeiwiezm1110 ją do S:zpiJtala 
im. PirogQWa, 

• Na ulicy Nairutowiicza wy
bieg>a jąc na jezdnię, potrącc
na zo:-:tala 7-letnia Jolanta W. 
(Na.rutowicz.a 56). Diziewczyn.kę 
z pow.,;iżnymi obrażeni.amii prze
w1eziouo do Szpitala im. :K<>r
c,zaka. 

• wczooraij około ~dziny lt.45 
na ul'cy krmid Cizerwonej w 
okcili<!:ich ulicy P:rzę.dlza•lJnianeJ 
potrąeo:my zostal prze.z samo
chód osobowy IW 03~ Jerzy 
Kacperski lait 9 (A'Mlli.i ~
wonej 29, m. 22). Swiadkowie 
tego wypad:)<,!! proszeni są o 
z.gł~ie się <io Wydziału Ru -
chu Drogowego MO w Łodzi, 
ul. Wla.dy Bytom.sklej 60 lub 
o zgłoszenie się relefOlllicz,ne 
:pod numer 516-62. (z) 

Wielebnym Księżom: dr w. 
Borowskiemu, M. Skarbkowi, 
Dyrekcji ZPR Inż. w Zgierzu, 
Dyrekcji i Pracownikom OZH 
w Łodzi, Dyrekcji Przedsię
bi<>rstwa Meli<>racyjnego w 
Łodzi. Radnemu S. Trzciń
skiemu, wszystkim Przyjacio
łom, Kolegom, Sąsiadom i 
Znaj<>mym, którzy wzięli u
dział w uroczystościach po
grzebowych ukochanego Mę- I 
ża 

&. ł P. 

MARIANA PICZA I 

RODZICE, BRAT 
i RODZINA 

W clniu 22 marca 1967 roku 
zmarł nagle, najukochańszy 
Mąż 

S. ł P. 

mgr LEONARD 
WACŁAWSKI 

(Dokończenie ze str. lł 

prezentować załogę. lnteresuwać llh: 
wszystkimi węzł<>wyml pr«>blern.ami za
'kladu, Właśnie rada robotni~za i jej ko
mi&je pr<>blemowe will1lily ,przest>rzegać, 

by WSZ1>1kie uwa.gi, wnio„ki, postula.ty I 
uchwały KSR były w o.kreś!C>IJ.ym termo 
nie re.alirzowa.ne w przedsiębiorstwie. 

!!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllfil rządu robotnic-ze~ nie poi;ra.fią pra
cowac lub wykazują brak j.adtiejkol
w:iek inicjatywy - tMll powlinna. inge
rować orga.nizacja. partyjna.. Tam, 
gd'Zie administracja ut.rudnia działal
ność samorządu, gdzie nie wykonuje 
wszys<tkich pootulatów, cr:y uchwał 
KS!R - tam też musi :z.xiecydowanie 
wkracza~ organizacja partyj:nai! 

serdeczne p<>dziękowanła I 
składa ,, 

ŻONA 

Wyprowadzenie drogich 
zwłok odbędzie się dnia 25 
marca br„ o godz. 15,30 z ka
plicy cmentarza Zarzew, o 
czym zawiadamiają, pogrążo
ne w głębokim smutku 

ŻONA i RODZINA 

A teraz problem samorząd - zjedlno
czenie. Dobrze pracujący samorząd ro• 
botniczy winien nie tylko ściśle współ
pracować z administracją zakłatlu, ale 
często w spornych sprawach dotyCLą

cycb przedsiębiorstwa kontaktować się 

ze zjednoczeniem, żądać pomocy, czy 
wYjaśn.ień. Ustawa o samorządzie daje 
szerokie upra.wnieuia również i w tym 
względzie chod'Zi tylk<> o to, by z 
nieb w pełni korzystać. Witedy, posie
dzenia rady robotnkzej, cn.y konferencje 
s.amorząidu robotniczego nie będą nud
ne, nie będą a·ktem fo~malnyun, a. me
czywlstyan foru.'ll dJla ak.tywnego wlą

C'Zenfa się załogi ja•ko współgospoda.rza 

współocLpo0wiecl,zia1nego za działalność 

przedsiębiorstwa. 

a Drugi czynnik - ro orola orga.ni
za.c,i!i partyjnej jaJm kiemwn:ika poll
tyC'Zlilego zaikładu. Sądzę, że jeśli w 
tym czy innym przedsiębiorstwJe sa-

~ § 

I ~I 
i ~llk i 

t~.;~c~;!.~u.I 
morząd źle pracuije - to częścio0wą wj
mę ponocszą tu czynniki polityczni.!. 
Mówil zres21tą o tym dość jasno Wła
dysław G<l'mul:ka na VII Plenum KC 
PZPR. Tam, gdzie ~onkowie samo-

Trzeba tu od razu wyjaśnić, że nie 
chodzi tu o prowadzenie „za rączkę" 
saimorządu, P{)P nie ;może kirę:pować 
i:ni.cjatywy rady robotn:i=ej i nie mo
że decydować lub występować w :imie
niu samonz:ąOO. Chodzi o to, by stwo
rzyć odpowaednią atmosferę w :mkła
cWie, by wsrelkie f.akty hamujące dzia
ła.Iność sarnQrZ;ą.dU były w porę usu
wwne. Tr!Leba. Zll(peW<lltić talki klimat, by 
administracja i samorząd wza,jemnie 
się szanowały i potrrebowały w r-0r&
W>iązywamu wca.le niełatwych proble· 
mów w pracy przedsiębiorstwa.. 

Nie jest to ?atwe, ale przecież praca 
spoleczna i politycma nigdy nie jest 
łatwa i niM ;nikogo do niej nie 7.mU-

=..„ 

(Sekretarz POP 
w zakładach dziewiarski-eh) 

W dniu 22 marca 1967 roku :&marła 

HELEłłA MARIA GROl'OWSKA 
ur. SCIPIO DEL CAMPO 

długolł_ltni pracownik Ministerstwa Oświaty w okresie mJę
dzywoJennym, wdowa po profesorze Marianie Grotowskim, 
kier<>wnlku Katedry Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu 
Łódzkiego, odznaczona Krzyżem Niepodległości, Złotym 

i Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
P<>grzeb odbędzie się dnia 25 bm„ o godzinie 14 z kapli

cy cmentarza na Ogr<>d<>wej. 
DAWNI WSPOŁPRACOWNICY 

PROF. MARIANA GROTOWSKIEGO 
przy KATEDRZE FIZYKI DOSWIADCZALNEJ 

. UNIWERSYTETU ŁODZKIEGO 

Dnia 22 marca 1967 roku zmarła w Łodzi 

HELENA GROTOWSKA 
wdowa p<> prof. dr MARIANIE GROTOWSKIM, 

kier<>wniku katedry Fizyki Doświadczalnej 

i Pr<>rektorze Uniwersytetu Łódzkiego. 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 25 bm„ o godz. u 

z kaplicy na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej. 

UNIWERSYTET ŁODZKI 



• 

Jak pracują w święta Konferencja 
reymontowska -

* Handel * Poczta * PKO 
* Komunikacja miejska 

Dziś o godz. 11 odbęd7.Ie 
się w Warszawie ;r;wołana 
przez ministra kultury t 

W sobotę 25 marca -
wszystkie sklepy koń cną 
sprzedaż o godz. 17, z wy
jątkiem sklepów prowadzą
cych ciągłą sprzedaż pieczy
wa, które otwarte będą óo 
godz. 18, kioski „Ruchu" 
otwarte do godz. 19; restau
racje ka<t. „S" i I - do godz. 
24, powstałe - do godz. 20. 
a bary mleczne - do godz.. 
19. 

W pierwszy dzień świą,t -
26 marca dyżuru:ją: 4 kWia
ciarnie - w godz. 11-14 -
przy ul. Piotrkowskiej 20, 
136, 277 i Tuwima 12; 5 ka
wiarni - od godz. 12 - przy 
ul. Obr. Stalingradu 16, A. 
Struga 10, Pl. Niepodległoś
ci 4, Piotrkowskiej 105 i Na
rutowicza 31 oraz 16 restau
racji rozmieszczonych w roż
nych punktach miasta. „Ruch" 
ustali! w tym dniu dyżury 
13 kiooków - m. in. na obu 
dworcach kolejowych. 

W drugi dzień świąt - 27 
marca sklepy nieczynne, 
z wyjątkiem owocarni (czyn 
ne jak w każdą ruedzielę) i 
dyżurujących 4 kwiaciarni.. 
Pozostałe placówki handlowo
usługowe czynne jak w każ
dą niedzielę. 

Poczta - 25 marca - i.:.:

rzędy jednozmianowe czynne 
normalnie, dwuzmianowe 
do godz.. 19; 26 marca - czyn 
na tylko Poczta Główna (Tu
Wima 38); 27 marca - Poc'Z-

sztuki Lucjana Motykę 
ta Główna oraz w godz. od l konferencja poświęcona ob-
9 do 11 urzędy przy: ul. ul. chodom 100-lecia urodzin 
Armii Czerwonej 34. Piotrkow- Wł. Reymonta. 
skiej 311/313, Zgierskiej 2, Z Lodzi na konferencję 
Pabianickiej 204, Rzgowskiej tę wyje'ldża.ją członkow;e 
155 i Lan~j 111. 

Komunikacja _ 25 marca komitetu honorowego tych 
tramwaje i autobusy kursiują i obchodów - przewod~zą-
do godz. 23; 26 i 27 marca cy Pre-z. RN m. Lodzi mgr 
- kursują wg rozkładu nie- E. Kaźmiercza.k, przewod-
d · 1 · tk' nfozący Prez. WRN F. Gro-zie nego, z wyią iem au- ł h 1 kl prez Za.rządu 

tobusów _„57",. któr~ w Pim:"· i ~~-s Lódzkiego esZwiązku LI· 
szy dzien świąt rue kursuia teratów Polskich M. Pi~ 

PKO - 25 marca czyn.na li h 1 . rof UL dr z. 
do godz. 14, 26 marca - me- ~k~va.~~ki: M. 
czynna, 27 marca czynna 

W godz. 10-13. (O) -------------

Konkurencja dla Teatru Wielkiego? 

·-i 

Realizacja planu i budżetu w szkolnictwie 
Kilka miesięcy temu donosi 

llśmy o przeprowadza0ne] obec 
nie gruntownej przebUdowie 
gmachu Tea.tru tm. Jaracza. w 
wyniku modernlza.eji, korzyst
nej z:miatnie ulegnie funkcja 
ha.Uu, l<!atek &-chodowych 1 

,,, 
?i' 70 tys. dzieci i młodzieży wyjedzie na kolonle 

Na wczorajszym posiedzeniu 
Kotn:isJa Oświaty I Nauki przy 
jęła do wiadomości wykonan1e 
planu i budżetu za rok 1966. 
Zda'?lier.i komisj i, kuratorium 
realizowało ubiegłoroczne zada 
nia w stopniu zadowalającym. 
Również przyjęto informację o 
ruliza-::jl planów inwestycyj
nych, podkreślając prawidło
wość polityki kuratorium w 
tej diz1eclzi.nie. 

Radni za-p02na0U się następ
n ie z załatwianiem skarg oby 
w ate:i zgłoszonych do kurato
r ium. W roku ubiegłym wply 
nęlo ?i s.kacrg (28 a-nonimów). 
Prawie połowa dotyc2yła nie-

właściW'!-'Ch metod nauezania i 
wycho'łl'arua. za slu.sz.ne uzna· 
no 14 skarg I załatwiono i" foyer. T<:a.tr otrzyma zu.oe!nle 
pozytywnie. W stosunku do nowy wystrój. 
k iL'<u winnych wyciągnięto kon 
sekwencje służbowe. Opracowanie projektu no-

wych teatralnych wnętrz po-Reat:zacja postulatów wybor 
ców, zgłoszonych do kurato-
rium oyła na:.tępnym tematem wierzono wy;.-pecja.Jizowanemu 
obrad. Spośród 46 pootulatów w architekturze wnętrz artyś 
w 1ększośc zaw ierała prośby o cle plastykowi Wiesławowi Gla 
buoowi: nowych sZlkól, prze<l.- żewsk\emu. Głównym akcen-
szkoli C'ZY tynkowanie budyn
ków szkolnych. Dotychczas z.re tero dekoracyjnym jest w hallu 
ali :mwano 9 postulatów, m. !n. na parterze i na pierwszym 
W-.Ybudowano przectsz.kole I · d ż 
s-zi<ołę na Dąbrowie, otynkowa piętrze u e panneau. 
Il<> szkolę 125, uruchomiono Na piętrze „wygospodarowa-
Technikum · Ekonomiczne dla no" ma~a widownię dla nie-
pracujących w sródmie5clu. spelna 100 osób. Można będzie 

Komi.sJa dokonała także oc-e- w n ie: urządzać &pe<ktakle rów 

I ny przygotowań do kolonii Jet nolegle C:o przedstawień n.a du 
DUR BRZUSZNY JEST GRO:l- nioh. z kolo.nit i obozów sko- żej w ?Jdowni 

rzysta 1117 tym roku prawie 71l (AP) 
NĄ CHOROBĄ ZAKAZNĄ tvs. dZieci i mlodZieży, (Kas.i r:vs. w. Głarewski 
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D 
zialo się to p1'zed la- nianym TZucila ;akbv od - Nie wyt1'zymam ner- ; 
ty w krynickim pen- niechcenia: wowo! - zalkala opuszcza- E 
sjonacie. Sa.siaclowa· - Wiesz, byłam wczoTaj jąc się na fotel. § 

lem przy stole z fertyczną u Lali... - Co się staw'! = 
hrunetkq w wieku przed- - No i co? - Wyobraź sobie, dozor- i§ 
balzakowskim. Nasza zna· - No i nic„. powiedzia- czyni od pewnego czasu na- 5== 

Temida sqsiedzkich konfliktóco 
Jest wieczór, kilka minlllf; po 

19. Gmach jednej z łódzkich 
lns!ytucji pogrążony w ciem. 
no~ciacb - odpoczywa, Tylko 
na partene, po lewej stronie 
od wejścia jarzą się światłem 
dwa okna. Zebrali się tu na 
kolejnt posied'l'.enie członkowie 
Społecznej Komisji Pojednaw· 
czeJ. 

Rozpatrywana jest skarga Ja
niny s. na małżo11ków N. 
Przedmiot kontliktu - wspól· 
ne mieszkanie, Janina s. to 
kobieta starsza I samotna. Mal 
żonko·.vie N. dzielą z nią miesz 
kanie od niedawna. ona zaj. 
muje jeden pokój, oni dwa. 
PrŹed;>okój, kuchnia i łazien• 
'ka w~potne. Zaczęło się od 
Wlajemnycb uwag, potem przy 
szła kolej na spory, kłótnie, 
a nawet awantury ł szykany. 
Janina S. mówi: boję się, są 
młodsi ode mnie I jest ich 
dwoje. Małżonkowie N., mimo 
iż doręczono im wezwanie, nie 
stawili się przed komisją. W 
teJ sytuacji, w oparciu o ze
znania jednej tylko strony, 
trudno wydać jakiekolwiek o
rzeczenie, Członkowie komisji 
na;:ad7~ją się, ra.z jeszcze pro 
szą Janivę s„. 

Spraw podobnych do tej 
jest najwięcej. Spory na tle 
korzystania ze wspólnych . po-

kali przeznaczonych na po
siedzenia komisji. W trzech 
tylko dzielnicach - na Wi
dzewie, Polesiu i w Górnej 
- brakuje ich osiemnastu. 
Zdarza się więc, że posie
dzenia jednej komisji odby
wają się kolejno w różnycn 
miejscach. a czasem i w pry 
watnych mieszkaniach, co me 
podnosi autorytetu komisji. 
Powc;żriejszy problem stano

wi ukształtowanie wlaściwych 
form współdziałania SKP z za 
interesowanymi organjzacjami 
I Instytucjami. z prezydiami 
rad narodowych, sądami. pro
kuraturą , MO i koleg:aml ka·r 
no-admlnistracyjnyml. Koordy· 
nacja dz1alania rysuje "'ię tu 
do;:iiero I czas pokaże czy bę
dzie ona przebiegać prawidło
w·o. p,)żądane byłoby np„ a-by 
w ka'"dej komisji zasiadał je
den pi-:iwnik, który służyć bę 
dzie fachową informacją i ra
dą. Do pomocy komisjom po
wołane zostały też za.rządze
niem Generalnej Prokuratury 
-urzęny prokuratorskie, lecz 
o wynilrnch mówić tu jeszcze 
za wczeSnie. 

W działalności samych kó
misji dostrzega się również 

pewne uchybienia. Choćby 
nie systematyczne prowadze
nie rejestrów spraw, jak i 
niedokładna kontrola trwało
ści pojednań i egzekwowa
nia kar. Z ustawy o sądach 
społecznych wynika też, że 
komisje upoważnione są do 
wszczynania postępowania z 
własnej inicjatywy, lecz ta
kich wypadków było dotąd 
niewiele. 

Mimo trudności i t:.:chybl.eń1 
o k t órych wspominaliśmy -
bowiem są one typowe dlą 
okresu kształtowania się każ 
dego nowego organizmu 
działalność komisji jest ze 
wszech miar potrzebna i pó
żyteczna. Swiadczy o tym 
rosnąca ilość rozpatrywanych 
spraw, a zwłaszcza tych za
kończonych pojednaniem. Wy 
mowne są tu słowa wdzięcz
ności ludzi, którzy znaleźli w 
komisji oparcie, pomoc i ra
dę. Dobrze się stało, że spra
wa. właściwego spoloozne~o 
współżycia. na.brała niebaga
telnej rangi. 

L. WANDER 
mieszczeń stanowią 34 proc . .------------------------------
rozpat:rzonych przez komisje 
spraw. Początkowo w roku 
1962, kiedy utworzono komi
sje, przeważały problemy za
kłócania spokoju i porządki..: 
publicznego: obelgi, zniesła
wienia. I dziś zajmują one 
dosyć poczesne miejsce - 12 
proc. Z innych spraw roz
strzyganych p=ez SKP do
m inują awantury rodzinne -
21 proc., sprawy sanitarne -
15 proc. oraz spory sąsied?:
kie, sprawy o czynsz i śWia
tlo, niewłaściwe . zachowame 
dzieci itd. Dane te pochodzą 
z ub. roku - pierwszego u
s-ta wowego roku działania 
komisji. 6 lipca 1965 r. we
szła w życie ustawa sejm~ 
wa o sądach społecznych, a 
jednym z jej punktów był 
wzarcowy regulamin dla 
SKP. W końcu tegoż rok u 
przeprowadzono wybory do 
społecznych komisji pojednaw 
czych w całym kraju i dzia
łalność ich ruszyła pełną pa-
rą„. 

Zaufanie już jeet. 220 ko
misji istniejących w naszym 
mieście rozpatrzyło w minio
nym roku 1342 spra.wy, z 
których 1137 za.końcizylo sic; 
pojedna.niem. Liczby te są 
dowodem, że określone w na 
zwie działanie komisji ukie
runkowane jest prawidłowo 
że kryje się za nim spo1·y 
dorobek wychowawczy :zrrnie
rzaj ący do ustalenia popraw
nych stosunków sąsiedzkich 
i właściwych zasad współży
cia społecznego. 

Trudności? Jest ich jeszx:ze 
sporo. Do obiektywnych, . za
liczyć należy te czysto admi
nistracyjne. Przede wszys t.
kim brak samodzielnych lo-

==Wczoraj w Łodzi== 
NOGI NA WYSTAWIE 

Niemn łą sensację w zbud'Zily 
wczor a~ nogi m odele k n.a wy
sta•wie Domu Obuwia (Pio tr· 
ko.wska 98). Pre zen towano tn 
w ten :,posól> - po rao: pierw 
szy w Ło<lzi - w iosenne i lt-t 
nie o buwie. Impreza ta trwa
ła po·Dac godzlnę. Do nóg za
strzeżeń :1ie mamy. O obuwiu 
natomi<:sL już pisaliśmy: odhie 

KIERMASZ OBRAZOw.~ 

„ .zorganizowano ponownie w 
księgami Domu Książki przy 
ul. PiotrkOIWskiej 147. Na brak 
klientow nie narzeka się tu. 
Kil.ka minut po 15 zastaliśmy 
wśród innych Marię Ka.linow
ską, która kupiła właśnie dwie 
reprodukcje: portret Modiglia
rlego i małe ".lzJ!ełko szkoły ho 
lenderskiej. P . Maria pochwa
lił.a wybór momentu na kier
masz - okres. przedświąteczny.. 
Uważa, że w tym czasie wiele 
osób, podobnie jaik ona, z 
okazji generalnycb świątecz
nych porządków, odnawia i 
zdobi sv..-oje mieszkania. 

PRZED ŚWlĘTAMI„. 

„.obserwujemy także 1;2czyt 
kooperacji handlu uspołecznio
nego z prywatnym. Na ut. 
Piot rk·">wskiej aż roiło się 
WC'Zorai od ulicznych sprze
dawców wioozczyzny, szczypio r 
ku. k->pru , bukieciików k>wia-

' t ó·N. zielonych gałązek itd. 
" O :>tka li~my nawet dwie osoby 
z kos;:y!ta m; mikroskopijnych 
o~cype-k . które pl'Zywędrowały 
do na~zef!o miasta, aż z okolic 
Nowe 110 Targu. Szczególne zgru 
powanie utworzyło się przed 
„Del ik atesami" . Sympatyczny 
to obrazek fclklol'u wielkiego 
m iasta. 

(LW.) 
ga ono daleko od tego, ja.k !e - ------------
fa brY'kl przedstawiają na tar· 

ga:Ł: p;;:·::~~:~KĘ.„ , i li n1Jf\RKlfM ll!tr. 
i~:fa;%~~kana~lit~~i1"~d w~~~~ i ~/~Lf 
raj. skiep „Elasticana" otrzy. lJ ___.......~~-
mał e><stra pr.zydział 300 sztu.il I · 
bluzc.k i męskich koozul „po' 
Io" z modylenu. Atra.kcyjnoi.ć 

jomość ograniczała się w la mi, że b1't1.netki sta1'zejq zywa mnie 1'Udzielcem, a 
gruncie rzeczy do u.przej- się przed czasem. Za dwa- wczo1'aj w parku,_ Wczornj -
mych pytań i odpowiedzi. dzieścia lat będę wygląda- w pa1'ku jakiś chuligan E 
Pod stolem natomiast mniej la jak czarownica z „Pi- krzyknąl do siedzącego o- 5! 
p1'zestrzegaliśmy p1'zyjętych nokio". bok mnie kumpla: „Te, Jó- SI 
w „dobrym towarzvstwie" - Za dwadzieścia lat - zek, odsuń się od tego po- §_I 9 lód z ka 
konwenansów. wtrąciłem - dawno prze- żaru bo t1'zeba będzie we-

Pewnego wieCZOTll, po ko- k1'a<:Zy&Z wiek balzakow- zwać calą „fajerwerę".- Ei w· p t , 

ciągle jeszcze poszukiwanego 
towaru poonosily p iękne kolo
ry: beż, granat, różowy, błękit 
oraz modne wykońC"Zenie blu
zek - tzw. golfy. Nic więc 
d'Zi!wnego. że o godz. 14,25 tłum 
kobiet oblegał ladę z modyle
nem. :"rzydaloby się takich nie 
spodzie.nek więcej. I ekspedient 
ki nie mlalyby urwania głowy 
i n ie byłoby zawiedzionych 

Zacji, sąsiadka ocierając się ski„. Na szczęście.- ~ I 1osna oe ow 
zgrabną nóżką o moje pra· Jesteś niedelikatny! =--1 

- Co na szczęście? - spy we kolano, zagadnęła: ==i talem blednąc. 
to~~st pan z zawodu ak· HoraC'l} Safrin - „.zyskuje sobie te'l"tz ;;==-I 

_ Słusznif!, p1'awo obywatelstwa taki 
nowy kolor - platynowa- · 

- I 1'eżyse1'em'! cz~·-u. 7\.Ta niebieski... Powiadam ci, §===--
- Od czasu do ~ .11' i p1'ześliczny! · 
- P1'oszę pana, r.zy j!l 

nadaję się na acenę? peryferiach - Kosztuje? - zagadną- §=-
- Nie. lem rzeczowo. 
- Dlaczego'! ł • k • Wyob1'aŹ sobie! -
-- Bo pani s!ę bardzo Ogl l stwierdziła z 1'adością. -=~-

El kiepsko szminkuje_. Ceny farbowania wlosóto 
=: Na.za;utrz, przy śniad(I,· pozostały nie zmienione! = 
ii niu, wymieniliśmy kilka Poza tvm, czytałam kiedyś Uplynąl tydzień. W siu-_=== B zdawkowych uwag na te- taką książkę „Pimowie· wo- chawce telefonicznej urze-

l=
E! mat pogody, a.le nasze ko- lą blondynki"... Dziubek. kający gl08 mojej przyja· E 

Zana nie spotkalu się 3uż wiesz co? ciółki: ==_;; 
pod stolem.„ - Co? powtórzyłem - To już przekmcza wszel 

Lódzk,i Oddział Stowarzy
szenia „Pax" oraz l'!1.Stytut 
Wydawniczy .,Pax" ogłaszają 
,po raz 9 konkurs otwarty na 
u.twór poetycki o dowolmej 
tematyce i formie, Mogą w 
nim uczestniczyć poeci, któ
rzy nie wydali jeszcze tomi
k.u wierszy. Prace nie prze
kraczające 10 stron maszyno
pisu należy nadsyłać w trzech 
egzemplarzach, w zalakowa
nej kopercie opatrzonej go
dłem autora, do 1 maja br. 
na adres: Oddział Stowarzy
szenia „Pax" w Lodzi (Piotr-
kowiska 49). (o) 

klientów. 

W ZAKŁADACH 
KOSMETYCZNYCH .• , 

„.ruch w !Jcl•ni. Nas.ze panie 
od rana zamawiają kolejki, 
a.by mieć gwarancję, że 
choć przaz: okres świąt będą 
za·dbane I wytworne. Nawet w 
świecących zazwyczaj pustka
mi zakładach na przedmie
ściach wyjątkCYWO tłoczno. 
Wczora.j o godz. 16 odwiedzi
liśmy jeden z nich u zbiega 
ulic A..mil Czerwonej i Kon
btytucyjnej. zastalismy dzie
więć ;:a.ń C"Zeka.jących na hen
nę i Odświeżające masecUi, 

Poszediem z kolegami 
wypić za zdrowie naszych 
żon. Na ciebie wypadlo 
pół litra i dwie setki! 

Ta niewielka porażka mi- jak echo chmurzqc czoło. kie granice!!! 5 
łosna przyszla mi na myśl. - Daj mi dwieście zlo· _ Co? Znowu w pa1'ku? § lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDlllllmlmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDlllllDllllllllllllllllllllllllllllllllllUllD 
gdy czekając w kolejce na tych, a utlenię sobie wlo- _ Nie, tym 1'azem w -
manicu1'zystkę przygląda- ski. Będą idealnie pasowa- tramwaju. Jakaś sma1'kuln -_!fi_ 
łem się męczeńskim zabie- ły do moich niebieskicl~ chciala mi koniecznie od-
gom, jakim poddają oię oczu„. stopić mie,sce, wolając E 
przed świętami sta1'sze i Minęły dwa tygodnie. głÓśno: „P1'oszę babcię spo· §i 
mlodsze niewiasty. , Znowu siedzimy w kawiar- czać!". Wzięła mnie omyl- =-

5
5 

Na fotelu siedziała dziew ni. kowo za siwa sta1'uszkę! 
czyna o gęstych b1'wiach i Wiesz, spotkałam wczo _ No i co? 
prześlicznych chab1'owych raj Freda„. - No i ntc. Postanowi-
oczach podcieniowanych ii· N o i co? lam„. 5 
notrupią fa1'bą i wydłuża· - No i nic. Powiedział, w ten sposób moja przy- Ea 
nych niezda1'nymi kreska- że zrobili ze mnie słomia- jaciółka Ziuta W1'Ócila , do __ =§ 
mi jakich powstydziłoby nq blondynkę, że kolor mo- pierwotnego koloru wlosow. 
się' najdysk1'etniejsze świa- ich wlosótv jest po p1'ostu Jest znowuż urodziwą bru- = 
tlo rampowe w tea~rze z mdly„. Teraz lansuje się netką za jedyne osiemset = 
p1'awdziwego zdarzenia. A foką nową barwę tycjano- złotych. ~ 

§ stojąca p'!"zed ślicznotkq_ wo-zlotą. Byl kiedyś OO.ki Nie ukrywa zresztą swe- ·-
fryzjerka wyskubywała. 3e1 mala1'Z, nieprawda? go zadowolenia: i 
„luk brwiowy", nakladając - Był, a jakże„. - Dziubek, wiesz co? W = 
nań czarną maź.„ - D ziubek, wiesz co? lecie dasz mi pieniążki, wy -

Jeśli zaś chodzi o farbo· - Wiem - westchnąłem jadę do Międzyzdrojów i ii 
wanie wlosów, to doświad- ciężko, wydobywając z port opalę sobie cialko na cze- !5ii 
czylem jego fatalnych . skut felu dwa czerwone bankno- koladowo„. z moimi n o- a 

· ków na własnej osobie„. ty„. w y mi wlosami będę wy-

GOSPODARSTWO rolne 'UCZENNICA lat 17 do 
dfl : ha w · Łodzi lub o- O GŁOSZENI A DROBNE z<:I;Ładru fryzjers kiego po 
.Jtollcy kupię. Oferty trzebna. Łódź, Wólozai'i 
•.•35379" Plrasa, Piot.rkow PUDELKI sprzedam. wa MIESZKANIE wydzlelo- sk~.-7~2 35362 ~ 
~ka 96 . . :pienna 26 35300 g ne spod kwaterunku ku FRYZJER dat!11Ski „Ju-
SAD - % morgi k. Łodz! pii;. Oferty „3538S" · Plra rek" z Piotrkows kiej 59 
sp~zooam. Pawladt, WJes STRAGAN owoco·wo-wa- s.a, P iotrkowska 96 praouje Piotrkows ka 110 
An i~e 12, gmina N!e- rzywny odstqpię z po- PRAWNIK - poozUkujena r-RYZJER~ i;;;;~ 
SJ:Łk ------~.~gj w,oo:i chor<?bY. Upraw- rok nlekrE)pującego P"- bik i Zdzisława .ra.nik za 
DOMEK murow3'!1.y 2-ro n.em.a. posuida'!l· .Tan koju sublokato rs kiego z n as . j 1. t 
dzinny (5 izb zaraz _woJ Rezaikieiw1cz, Okolna 133-a osobnym wejśc iem. Ofer .k~ :; ~~~~o~':n ~.ien 
nych) . sprzedam. Łodż, MZ-250„ pl , „ h .. t.)' „353:3.1" P•rasa, Piotr- P iotrkowska 59 t!,1~~~~ Antonie1WSka 6-b m. I " • anmo „~c ro kuwSka 96 316 88 ' 

3
s
001 (WidZeW) 35337 g der", skrzypce sprze- - - - . _ - . _ _J:'. 

-- -- ---- - „ dam. Tel. 273-32 2 ,POKOJE kuchnia, 38 DNIA 19. ]II, pozostawio 
RAMĘ motocykla „Iż-49 m- . _w blokach przy ul. no w taJtsówce (nr bocz 
ku~ę. Tel._ 288_:55 ___ „WARTBURG-Ca·mping" Felmskieg~ ~n:ien:ę na ny 1:144) paczkę zawiera 
KOLO (wolne) d<> „Wart sprzedam. Łódź, KiJ.iń- w1ęk.sze rowmez W blo- jącą materiał. Wysoka 46 
burg.a" 312 lub 1000 p>l- skiego 140-.1, tel. 347-73 kach .. Oferty „35338" Pira m. 27 Stańczyik 
ni< ktą>ię. Ul, Lemia 15 MOTOCYKL „MZ~ES'; , ~". P~otrk~s:ka _ 96.--- FRANCISZEK _ _ K_r_a_sk_a. 
m. U 35397 g 250/.1 kupię, tel. 256-79 2 POKOJE, kuchinaa z wy Zielna l zgubił kartę 
"' ł OSY k j . --- - - ------ godami (bez c. o.) za- -c'r01W;a I --·· I . „ . upu ę. 22 L i.p- MOTOCYKL WSK" wy . . 3 ik .A k ~ . ~~wo enie na 
ca IO, fryzjer 35007 g losowa.ny w •PKO ""rze mieruę na ?.,";,~!"'· zau ·.v:<"fób I sprzedaż cu:kro __ __ _ _ - - -... cnma ~ wyg""""'ui, - wcj waty 35346 g 
SZ/.FĘ 2-d·rzwiO!Wą ku- dam. Nowo.tkii 73--7, tel. kątma :fl m. 11 godz. - _ --- . . 
pię. Oferty „3S015" Pra- 286..()! 35352 g 17-2'0 35364 g DZIEKANAT Wydziału 
sa Piotrkowska 96 -- -------:---- - - - Aktorskiego Pańb<twowej 

Moja przyjaciółka, której Pośrodku lata Ziuta jak glądała jak stuprocentowa . d k ' ;g KREDENS, 6 krzeseł, na imię Ziuta, sie ząc . ie- wiche1' we1'wala się do me- Mulatka!... iii stół - orzech. tapC"Z.a n 

POKOJ, kuch11ua, slo- POMO<: dom~a do l Wyższej 5'2lkoły Tea.tral
n eczne w blc;>ka~h (du'i.:y os~b;: potrzebna 7_.a,raz. nej i Filmowej i.m. L . 
me tr-:z> zamienię na 2 M.ckiew:cza - 27 m. - 8 - O:chH!e ra unieważnia za 
pokoie_. kuchrua z wy- UCZEN do zakładu ka- gubi<llllą legit. s.tudencką 
i:odami, Tel. 575-98 gOdz. l<: tniczego pot rzebny - nr 450165 Jerzego Grał.ka 

dyś p-rzy stoliku kawiar- 110 gabinetu. El I s::irzedam. Łódź, Piotr-
i!ilł kowska 177 m. 56 I p. 
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • 

Hokei owe mistrzostwa świata 
HOHE.1 
Hokeiści Włókniarza zgierskie

go, jako p ierws za drużyna w ta 
be li grupy północnej przystępu 

j ą do -:-ocgrywek o wejście do 

• Wielka sensacja w Wiedniu Pięć biegów przełajowych 
o puchar „Dziennika Lódzkleg " • CSRS - Finlandia 1:3 

I ligi. Na lodowis ka.eh w Wiedn:u 
doszło wczoraj do kilku nie-

Cykl spotkań . zgierzanie roc- spodzianek. Największego ka-
poc zną w n 1e<1z 1elę, 26 bn:1· w l ibru sensacją sportową na 

nam, :re stracili szanse odegra 
nia poważniejszej roli w wal· 
ce o pierwsze, względnie dru· 
gie miejsce. Pa łacu Spurto wym, a w pierw- . . ' . 1 •zym meczu zmierzą się z za- miarę światową,_ była porazKa Szwecja wysokocyfrowo poko 
r.ala NRD 8:2. wiszą (Bycgoszcz1. Mecz rozpocz I CSRS z Finlandią. Gracze Pra 

nie się o godz. 11. (b) gi przegrali 1:3 i wydaje się Hokeiści ZSRR wygrali, ro 
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WAZNE TELEFONY 

Pogot. Ratunkowe 09 
Pt.got. MO 117 400·00 500·0V 
Kom. MO m. Łodzi 292-22 
Straż Pożarna 08 
Pogot. Energet. 334-28 
Inform. telefoniczna 03 
lnf,rmacja PKS 265-96 
Informacja PKP 581-11 
l'ogot. Oświetl. Ulic 220-ss 
Pogot. PZM<>t. 533-00 

TEATRY 
<Plac fF.t TR WIELKI 

Dąbrow,;klego) nieczyn 
!l.Y 

fF.ATR POWSZECHN'I 
CObr. Stalingradu 21> 
nieczynny 

rr:A TR JARACZA CMo
:i iuszki 4-a) nieczynny 

rr. A TR 7.15 {Traugutta !J 

CO?!ldzie?Kif DY? 
86-88). Jubileuszowa wy 
stawa ry.>unków „Ka
:-uzeli n czynna codz1en 
ni'.> 1~18. 

LÓDZKJE TOWARZY· 
'iTWO FOTOGRAFJCZ· 
NE (Piotrkoowska 102) 
Wlcx:hy - Zbiorowa wy 
:-t·.wa członków ZPAF. 
Czynna od 11-19 prócz 
poniedziałków. 

Łl>K (Traugutta nr !Bi 
,,Japonia i miecz" (ja 
po·ńs.ki) oo lat 1.2 godz . 
I 4.45, 16, Hl, (20 seans 
zamkn'.ę t y) 

:11LODA GWARDIA (Zie
lona 2l „101 Dalmatyń 
czyków" od lat 7 
(l'SA) godz. 10, 12, 14, 
!6ł 13, „Niewierność" 
od lat 18 {Wł,) g. 20 

DY2.URY "APTEK 

Pl. Kosdelny 8, Piotr
kowska 67, Piotrkowska 
3(• 1, Plae Wolnosci 2, 
.\rmii czerwonej 8, Pl. 
P""•k<>ju 3. 

DYZliRY SZPITALI 

I Kłi01ka Poł.·Gi.n. Im. 
c urrn-SklodowskieJ - ul. 
.:u:1e·!>Klo-ctowsJue; 15 -
:>rL ·imuje rodzące I cho 
re 7 dzielnicy Górna 
<.>>2z z dz«>lnlcy Sród
-n:escle z Rejonowe) P<>
radr.i .,K" przy Ul. 
Piotrkowskiej 269. Szpl· 
t.a.l Im. Mad urowlcza -

zoo Cui. Konsta.n.tynow
<ka 6-10) czynne w g 
-18 Cka~ czynna do 
godz, 17). 

r ' 'LESIE CFornalsktej 37) u' M. Fornalskiej 37 

n ieczynny 
fł>A·TR NOWY 

kowSkiego 15) 
ny 

rt.LMIARNIA - otwarn 
rw;ęc- w i:ooz. 10-12. 

nieeo:yn 

„w kręgu podejrzeń" przyjmuje rodzące I cb<i 
(rado:.) od la.t 12 g. 15.30 re z dziełniey Polesie 
17, „Zołnlerz krołowej oraz z dziel.nicy Sród
Madagaskaru" (poi.) C>d m:eścle z Rejonowej Po 
la~ 16 godz. 19 ~ad.11 „K" przy ul. Piotr 

kowsk ieJ 107. szpital im. 

V.ALA SALA (Zachodnia 
93) nieczynna 

r)PERETKA (Ul. Pólnoe
na 47/51) n ieczyrrma 

rEATF ARLEKIN '. Wól
czańska 5) nieczynny 

fF ATR PINOKIO (Ko
~rnika 16) nieczynny 

KINA 

POLONIA - „zamieflmy 
~:c: mężami" od łat 16 
fl"SAJ godz. IO, 12.30. 
15, 17.30. 20 

WISŁA - „Grek Zer· 
ba" (USA-grecki) od 
1a t 16 g. 1-0, 13, 16, 19 

POPULARNE (Ogrodowa dr e. Wolf - ul, Ł.a-
18) „Strzelby Apaczów" g;~-wnicka 34·36 _ pr~! 
(U!',A) od lat 11 godz . muje rod.zące t chore z 
15.JO, 17 .. 30, 19.30 dzóelnlcy Bałuty t Wl· 

PRZEDWIO$NIE (żerom d~ew. Szpital · lm. dr 
skiego 74-76) „Trzy kłu H. J<>rdana - Przyrod
cze" (jug.) od łat 16 nicza 7-9 - przyjmuje 
godz. 16, 18, 20 ror'..zące I chore z dziel 

. . nic" Sr6d.m1esc1e z Re-
Pl.ONIER (_Franc~k~nSk~ j1;lJOWych Poradni „K" 

"I) „WoJna troJanska o•zy ul. K<>ocińskiego Z2 
l\"OLNOSC - ' Kruk" (pan-0rama) o<l łait 14 i Nowotki 60. 

&lUZEA {panorama) od "1at 1~ (wł.·franc.) goc1,z. 15.45, 
1'1"UZEUM HISTOR)J RU· !USA) godz. 10, 12.30, ,.Barwy wałki" (pano Cblruri:la Południe -

Szpi.tal im. J<>nschera, 

prawda z NRF 16:1; ale stra· 
cili jedną bramkę. W każdym 
bądź razie zwyciestwo 16:1 z 
silnym zespołem NRF ma swe>
ją wymowę i ZSRR nadal p<>
zostaje jednym z głównych fa· 
worytów te~orocznych mi· 
strzostw §wiata 

W ~upie B Polska pokonaln 
aż 7:1 zespół SzwajcariL Wv· 
nik ten powinien zdopingować 
naszych reprezentantów przed 
sobotnim spotkaniem z drużv· 
na Rumunii. Wynik tego me
<"Ztl zadecyduje ostatecznie o 
kolejności drużyn w tej gru· 
pie. Warto nadmienić. źe Ru· 
munia nie przegraJa dotychcza> 
żadnego meczi;·, wówczas gdy 
my. straciliśmy jeden punkt 
remisując z Jugosławią 3:3. 

W grupie tej Jt:.:gosławia po 
konała WG;_~.. 4:2. a Rumunia 
wygrała z Wl:·-.__..._i 5:2. 

W grupie C Dania po\rnna!a 
Francję 5:2. 

Dzisiaj dzień przerwy. 

LKS przeqral 
z Haprzode m 3:6 

z kridym dniem WZTasta co raz bardz:lej zainteresowanie bie 
gami przełajowymi o puchar „Dz1enn\k.. ł.6<17.klego". Przypo• 
minamy . że biegi odbędą się ł kwietnia o godz. 12 (zbiórka 
zgtosz<>n)•ct lekkoatletów o go dz.inie iO) w domku IUubowym 
MKT w Parko P<>nlatowskiego. 

Program tej ogólnopolskle1 Im· 
orezy przewiduje następujące bi• 
g!: senJorzy - 3.000 m., juniorzv 
- 1.500 m. młodzicy - I.OOO m. 
seniorki I 1unlork! - 800 m o
ra2 młO<'zlczkl - 500 m. Ogó
łem miec będziemy 5 biegów. 

P\lcha:- •. Ozfennika" Cna wła~
ność) otrzyma ten klub. który 
uzygka we wszystk ich blegaeh 
na Jwi";"ksza Ilość punktów. Punk 
towanych będzie IO pierwszych 
mle1•c. 
Zg~osz„n ia do biegów pnyjmu

je redakc)a „Dziennika Łódzkie 
go", ut. f ·lotrkowska '!6, III "Pie 
tro rtelefcm 2()8-95 od godz. D 
do 12) . 

W następną niedzielę (9. 4.) 
rozegra~~ ~ostaną w Tomaszo-

W Kaliszu 
i w Pobionicoch 
~raią ligo\\·cy 

wie mlstr7.ostwa okręgu lódrzkle 
go. Bieg1 odbędą slę n.a teren ie 
Ośrodha Szkolnego związku 
Sportowego pny ul. Scteglenne 
go (2. Zgłos-zen!.a do biegów o 
mistr-zostwo pr-zyjmuje t.OZLA 
w Łodzi. PL Komuny Parysklel 5. 

Seniorzy startować będa na 
dy.>tansach a. 5 t 3 km, senior
ki na I km, a młod21czkl I 1u
n lorzy n;; dystansach: 1.500 m. 
I.OOO m, 800 m I 600 m. <n> 

Turniej 
„HetaloUJca 0 

z okazji Dnia Metalowca, ZKS 
Metałowle<· organizuje turn iej 
tenisa stołowego. Weźmie w nim 
udział n>:jleps= ósemka tenisi
stek I sze<>nastk.a tenisistów sto· 
!owych ok~ęgu łó<lzkiego. Ponie 
waż Łó<~z posiada pierwsze m iel 
sce w kra'.u w tej dyscyplinie 
spoTtu. zobaczymy m. in. wśród 
kobiet czołowe polskie zawod· 
niczki: Ailcję t Grażynę La.so
tównv. Bieniaszkównę, Guzików 

Łódzcy ligowey spędzą pierw· nę. zaś wśród mężczyzn: Gar-
Hokeiści ŁKS przegrali kolo?i szy dzie:': świąt poza domem. czyńsklego, Czerwińskiego, Der-

ny swój mecz z Nap-rz.odem Ja t,K$ wybiera się do Kalisza donia. J. Domicza. 
nów 3:6 (0:1. 2:2, 1:3) i tym sa na mecz z tamtejszą Cał!slą. a Łódzcy pingpong lści walC"ZYć 
mym odpadli z dalszych roz· Wlól<niarz oabrnnicki. wykony- będą o puehary przeehodnle u· 
grywek 0 puchar PKOl. stu1ąe ost:itnl już termin pn~ rundowane pi-zez pr-zewodnlcza· 

Szkoci ż 0 tym spotkaniu or1v:;:tąu•er>lem do rozgrywek m ; cego I sekretarza ZO zw. za.w. 
a. e. . odn' str-z•:>wsklch. podejmować będzie Metalowców w Łodzi. Tun11e1 

mało kto w1edzial z zaw .- u siebie piłkarzy II-ligowego rcnegranv zostanie w sali ZKS 
ków. W ostatniej chwili ścti;12· 1 ;;tar~u. I Metalow;ec, ul. Przybyszewski<"-
nięto ich z domu dopiero na Mecz w Pab'.ankach rozPQCZ· eo 99-a. Początek tumlelu 25 
drugą tercję spotkania. nie slę o godz. 11.30 (b) bm. godz. 17, a 26 bm. gooz. 10. 

• CHU REWOLUCYJNE- !5, 17.30. 20 rama) od Ja.t 12 (pot.) 
GO (Gdańska 13) czyn- godz. 18, 20 
ne g qdz. 10-l7. ZACHĘTA „Synowie 

u!. Milionowa 14. ,l"!'!'~:iiiii:iiiii:iiiii~ Ra.di o L 
ll..ZEUM ARCHEOLOGI. 

Wlielkiej Niedźwiedzi· POKOJ <Kazimierza 6) Chirurgia PółlU>e 
cy" (panorama) od lat „Operacja Y" od łat S..-pital Im. Jordana, ul. 
14 (NRD) g. 10, 12.30. L Cradi:.) g, 15.45, 18, Przyrodr..ic-za 7-9. 
15, 17.3G, 20 „Kto jest bez winy" L 1 1 Im 

PIĄTEK, lł MARCA 
PROGRAM 1 

,,portowe. 23.1% Chwila muzyki. 
24.00 Wiad. o.os Kalendarz radio 
wy. 

CZNE i ETNOGRAFI
CZNE {Pl. Wolncrsci 14) 
czy1me od ll~lf1. 

."1UZEUM HISTORII WŁO 
KIENNICTWA :Piotr
l<ows ka 282). Wystawa 
„ Włókiennictwo wczo
raj", „Tkanina pol· 
ska" czynne 10-17. 

Od lat 16 {czechosl.) arYngo <>g a: Szp. . 
ADRIA (Piotrkowska J 50) godz. 20•15 Pirogowa, ul. Wólozań- 8.00 O?iennik. 8.15 Koncert <>rk. 

P rogram kró tkome t ra - ska 195. MantovanJego. 8.49 „Dr żabińsk i PROGRAM Il 

Ent:izjastów Nowoczesności. 19.00 
Wta<l. 19.05 Mu.z. I akt. 19.30 Od 
tworzenie ko.nc. symfonicznego. 
20.17 Dyskusja literacka. 20.:fl D. 
c. 1<01J1~rtu. 21.32 z kraju I ze 
świata. %1.5~ Wi.ad. sporfuwe. 
22.()5 "OtWieranie snów" - słuch. 
22.45 K !'.>łysanki. 23.30 M"lo<lie 
na dobranoc. 23.50 Wiadomości. 

żowy : „Starszy ~ier· REKORD ~Rzgowska 21 prze<! rnikrofonem". 9.00 Muzy-
7.ant z Kadzi<lła" wieś „o carski tr<>n" od Okuilstyka: Szpital Im. ka ~lasyczna. 9.4<1 „Pisanki" aud. 8.30 Wl.ad. 8.35 Pod rozwagę 
na pod„aórz.u", ',,Na J·c łat 14 (bułg.) godz. 10, lonschera, uL Milion<>- !O.OO Kalejdoskop kulturalny . opmH nublicznej. 8.55 Nastrojn-
ziorach" godz. w-22 12, Ił, 16, 18, 20 wa lł. 10.3() 3Xl-O min. ork. smyczko- we me.?d• . 9.40 Z życia zw. 
n on stop • Chirurgia laryugoln- wych. a.o~ Muzyka ht„zp.ańska R.adz. 10.00 Wiad. LO.~ Polskie TELEWIZJA VJUZEUM KATEDRY E· 

WOLUCJONIZMU UŁ 
ROM_A <Rz.gov:ska. 8~> gla dzittięca: $zp Im. l l.49 Rodz.lee a dz iecko. 12.06 .,, ,..1.-.11e. ltl.20 Koncert ock. PR. rzAJKA (1{ h ó k „Nie przysyłaJ mi kw1a . 1 - ''li Gol b " " od 11 IO ' ~ an w a tów" od la·t 14 (US ·\) Konopnickie). uL spor- Wiad. 11.Hl Muzyka lud. 12.25 o.oo „ .... ca ę 1a c, . Aleks.androwska nr 1621 · n.a 36-50 Rolniczy kwadrans. 12.40 Wiece) . .. Nasz "eporter done>s1. .. ". 11.25 15.55 Dl.a dziec\ Kino ptyś: 1. CPark Sienk :ew1cza) 

czynne 1-0-17. n ieczynne g. JO, 12, 14, 16, 18, 2Q . lepiej . !.anóej. 13.00 MelOdie li· Transkr\."t>Cj '> orkiestrowe ari i Kronika, 2. Film z serti Disney 
SOJUSZ ł Chirurgia suzękowo- ryczne. 13.20 Koncert popołudnie operowych. 12.06 z kraju t ze land (W). 16.45 Na półkach k.> 1 ę HUZEUM SZTUKI (Więc 

ko wskiego 36) czynne 
od ,1-19. 

ENF.RGETYK (Al. Pol!- K" ' fP a~owcodwa 61 rwarzowa. szpital tm . W!f.r» H.DO ?uł>nc~"iltyka · mlędzyna <wia ta. li .25 Chwila muZJO)<;,l. (rarski~)"\ !\~}„ 16..5a Dziennik CW). te<!tm ik ' 17l „Winne· " ?~';' pa.n J"5t, r Sor R~ rr ' tk iego, ul. K<>pciń· rodowa. 14.15 (ŁJ Gra ork.:estrs · 2.30 Kultura pilnie ooszuk iwa- 17.00 Dla dzieci: „Miś z <>kien
t<>u" r ~ria (j_q~- 'f:~ 16 fir~~o~a rr;~! Hf~:\t Sk!eg<> 12' t-RPR. ' ł~.tto W!ad. " "15.05 Gra la ńl!. 13'.Q< (Ł) Komun\lrnty; 1'!l .Q5 \<a" (W). · l'l,łQ Ola młO<lych wi-,, 

WYSTAWY fR:Fl od lat li godz. . ToksYk<>logla: I Cen- orkiestr/ 15.30 5-glosowe Madr-y <Ł) „Filmowa na\eta" aud. 13.35 dzów: ,;zdobycz Piotra w Gdań 7• 19 S~".~~\\Y - STUDYJNE tralny Szpital Kliniczny gały. 16 05 „Kontrowers)a I kon (Ł) C"!"lw1la muzyki. \3.45 (t..~ sku" (Gdańsk). 17.35 „Radar" -P ·\LAC MŁODZIEŻY im. GDYNIA (Tuwima nr 2) ,K1lmsk1ego nr 123) - WAM Żeromskiego 113_ trasty". JS .3-0 Radiostopem po .. t-óclzkle Silva-Rerum" - mag. filmowy magazyn wojskowy (W). TUWIMA (Ul. Ml)n iu >z ,,Bokser" od lat 14 „Gładka Skóra" o<! ' kraju i świecie. 16.50 Radiostop historyczny. 14.00 Muzyka poi· 17.45 Wszechnica TV: „Tytoń -k i 4-a). Wystawa po- {poi.) go<lz. IO, 12.30, lat 16 Cfrane.) gC>dz. Nocna pom<>C pielęg- z melod ia. 17.00 Moje wyobraże- ska. 14 .llC „List ze Sląska'". 14.45 współczesna d'tuma" (W). 18.15 konk u rsowa „t-ódź !5, 17.30, 20 15, 17.30, 20 niarska, Sienkiewicza 137 nia 0 nowocze snoiici. 17.:Ml Po· .. Bł~kitna sztafeta". aud. 15.00 „Przygody Robin.sona Cruzoe" -moje m ia.>to" - prace " . <cl, 441·44 przyjmuje zgJo ra<lnik Językowy nr 631. 17.55 Reri tal harfowy 15.20 Melodie seryjny tilm dla młodzieży (W). wyrńżn ;one w konkur HALKA (Krawiecka 3/5) '~~I CZŁ>?cze J> ,„"J~ szenia telefoniczne n:; Wiad. Ja.oo Koneert &tud ia Rytm roz•ywkcrwe 15.3-0 „Prosze stoma" 18.45 Czwarta z.miana {W). 19.20 sic piastycznym I fo- Program krót.kometra- 1 em wieczor w wizyty domowe lekarzv pt. „Ry~my mlo<lych''. 18.45 - odc. IS.SS Chwila mnzyki. Dobrane<' (W). 19.30 Dziennik tograf1cznym ogloSZ>O- żowy : „Spotkanie z Lat H Cczechosł.) godz. w go<Iz. 19--S. W ambu:. Kurs jęi. ros. 19.rn Ze ws! I o 16.00 Wla<l . 16.05 „Prze<l1.tawide- CW). 211.00 Wiadomości dnia CŁ). n ym przez TPL. warsza.wą" (pol.) godi:. 16• 18• 20 latorium Internistycznym wsi. 19.25 Pięć minut o wycho le ezy Jednostki" - tel. 16.17 20 .15 WidoWisko bałetowe pt. o~RODEK PROPAGAN- 16-22 non stop S'.'."UDTO <Lumumby '7-9) :;nyjmowa·ni są na miel wa'!l!U. 19.30 Koncert tyczeń. Artyści z&gratn ieznl w Studio „Orfeusz l EurydY'ka" (Wrocław). 
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AKIAMnHI 
PAZURKI 
Poszedł za jej wzrokiem dostrzegł pi-

stolet leżący na podlodze w cieniu biurka, 
tak że nie rzucał się od razu w oczy. 

- Nie - odparł - te dla nas szczęśliwa 
okoliczność. Policja zrekonstruuje jego hi
storię i będzie wiedziała, do kogo należy. 
Zmarszczyła br\\-i. 
- To dziwne, żeby ktoś strzelal, po czym 

zostawiał rewolwer na podłodze . .. Nie wie
my, czyj to rewolwer. Czy nie uważa pan, 
że jednak lepiej byłoby coś z · nim zrobić? 

- Co, jeśli można wiedzieć? 
- SchCYwać go gdzieś. 
- Niech paini sprobuje, będzie się pani 

miała z czego tłumaczyć. Nie, lepiej, żeby 
policja znalazła pist:iiet. 

- Ufam ci be'Zgranicznie, Perry. Ale wo
lałabym to załatwić inaczej; żeby zostało tyl
ko ciało. 

- Nie! - uciął i podniósł słuchawkę tele
fonu. 

- Z Komenelą Polkji - powiedział. 

9. 

Bill Hoffman, który stał na czele "grupy 
operacyjnej Wydziału Kryminalnego, był 

wielkim, cierpliwym mężczyzną o powolnych 
· świdrujących oczach i nawyku wielokrotne
go obracania wszystkiego w myśli. zanim 
sformułował wnioski. Siedział w salonie na 
parterze willi Belterów i przez kł0b" dymu 
papierosowego obserwował Perry'ego Ma
sona. 

- Znaleźliśmy papiery świadczące. źe Bel
ter by! właścicielem „Pikantnych Wiadomo
ści" - poinformował. - Wie pan, tego szma
tławego pisma, które ~zantażuje wszystkich 
od pięciu czy sześciu lat. 

- WiedzialPm o tym sierżancie - odparł 
Mason wolno i ostrożnie. 

- Od jak dawna? - za-pytal Hoffman. 
- Od nied?.wna. 
- Jak pan się tego dowiedzial? 
- To moja tajemnica zawodowa. 
- W jaki sposób znalazł się pan tutaj 

przed p.olicj ą? 
- Słyszal pan, co zeznała pani Belter. Za

dzwoniła po mnie. Skłonna była przyµusz
czać . że jej mąż stracił głowę i strzelil d? 
tegQ mężczyzny. który byl u niego. PowiP
działa mi, że nie wie, co właściwie zas1lo 
i boi się iść sama na i:tórę. 

- Dlaczego si.ę bala? - zapytał Hoffma."t. 
Perry Masor. wzruszył ramionamL 
- Wie pari dobrze. jaikiego pokroju czlo· 

wiekiem trze'>a być, żeby wydawać pismo w 
rodzaju „Pikantnych Wiadomości". Można 
chyba śmiało przypu9ZCzać, że nie miał lek
kiej ręki. Nie zdziwiłbym się również. gdv
by nie był zbyt rycerski w stosunku do 
dam. 

Bill Hoffman rozważal to przez chwile w 
myśli. 

- Będziemy macznie więcej wiedzieli, ja.Jr 
zrekoni;trutjemy historię tego pis·toletu -
stwierd'zit 

- Sądzi pan. że wam się uda? - zapytał 
Mason. 

- Mam nadzieję. Numer nie jest zatarty. 
- Tak - potwierdzi! Mason. - Widziałem, 

jak pańscy ludzie go zapisywali. Colt, cali
ber 8. prawda? 

- Zgadza s ie - odrzeild Hoffman. 
Chwilę pan:iwala ci!l'Za. Hoffman palil w 

milczeniu. PcrrTy Mason s!edzial nieruchom'>, 
w pozycji cz.łowieka. . który jest albo calko
wicie swobodny albo też boi się zrobić naj
lżejszy ruch, żeby się nie zdradzić. ·Raz 
i clrJgi Bill Hoffman zmierzył Masona spoj
rzeniem. W końcu powiedzial: 

- Jest coś dziwnego w tej całej spra.wie. 
· Mason. Nie wiem. ja:k to panu wytłuma
czyć. 

- To już pańskie zmartWienie· - odparl 
Mason. - Ta zwykle stykam się z morde.-
stwami w dh1gi czas po zakończeniu śledz
twa przez poEcj.ę. To dla mnie coś ~e 
nowego. 

Hoffman łypnął na niego okiem. 
- Tak, to raczej niecodzienny wypadek. 

żeby adwokat był na miej5'CU zbrodni przed 
policją, pra 1vda? 

- OczywiściP. - przyznal Mason dyploma
tycznie .- Myślę, że mogę się zgodzić na to 
określenie: „n ie codzienny wypadek". 

Hoffman palił przez chwilę w milczeniu. 
- Znaleźliście już tego siostrzeńca? 

za.pyta! Maron 
- Jeszcze me. Sprawdzaliśmy w miej-

scach, gdzie zwykle przesiaduje. Wiemy, co . 
robil wcze.;niej wieczorem. Był z jedną taką 
w nocnym lokal1'". Znaleźliśmy ją bez trudtL 
Mówi, że po±egnał się z nią przed pólnoca. 
Przypuszcza, że musialo był lroło wpól do 
dwu.nastej. 

Nagle dał się słyszeć warkot samochodu 

na podjeździe. Deszcz już ustał, przez chmu
ry zaczynaJ przezierać księżyc. Poprzez war
kot motoru przebijał miarowy łoskot 
stuk„. stule .. stuk. Wóz stanął i rozległ sie 
dźwi~k trąbki. 

- Có~ to, u diabła? - Bill Hoffmim wstał 
powoli z miejsca. 

Perry Mason prz.ekrzywil głowę nasłuch 'J
. jąc. 

- Chyba kt~ jedzie z pękniętą dętką -
zauważył. 

Bill Hoffman ruszył w stronę wyjścia. 
Perry Mason za nim. Sierżant otworzył drzwi 
na ganek. Na podjeździe stalo pięć woz'!iw 
policyjnych. Samochód, który zajechał. u
trzyma! się po zewnętrznej stronie zapar
kowanych w półkole aut. Był to otwarty 
dwuosobowy wóz sportowy z podniesionymi 
bocznymi szybami i opusz.czonym dacheni. 
Niewyrażna postać za kierownicą 9iedz.iala 
zwrócona przodem w stronę domu. przez 
boczne szyby widać było bialą plamę twa
rzy. Postać trzymała rękę na trąbce, z któ
rej płynął nieprzerwany, oglt:;szający jazgot. 
Sierżant Hoffman wysz.ed? na oświetlony 

ganek i dźwięk trą.bkil natychmiast ucichł. 
Drzwiczki W-:>:Z.U otworzyły się i pi.jacki głog 
zaseplenił: 

- Z-złapałem kichę, Digley._ N-nie dam 
s-sam rady.„ Nie mogę się schylić„. Nie 
bar-rdzo się <.'Ztl.ję„. Chodź zr-reperować .•. 

- To pew:iie ten siostrzeniec. Carl Grit
fin - rzucił Perry Mason od niechcenia. -
Zobaczymy, co będzie mial do powiedzenia 

- Jeśli można wyrokować na tę odległość 
- odburknal Bill Hoffman - to niewiele 
będzie w stanie powiedzieć. 

(25) (Dalszy ciąg nastąpi) 
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