Cena 50 ur

Wydanie l·

Ohrudy Komilelu

Wizyta przedstawiciel.i

== Wykonawczego RWPG

lrancuskiego parlamenlu
W Polsce

Ocena prac i perspektywy w dziedzinie
koordynacji planów
Specjalizacja i kooperacja

We wtorek
rozpoczęło slię
w Moskwie XXII posiedzenie
Komi<f:etu Wykonawczeg-0 Rad\Y Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, które rozpatrzy szer e g ważnych pr-0blemów współ
pracy go.spodarczej i OOJUkowo-technicmęj.

Pierwszemu
pclliedzenliu
przewodniczy
przedstawic:bel
Pol;.ki wicepremier Piotr JQ
raszP.wi.cz.
Wtorkowy dzńeń obrad poświęcony był omawianiu ref e ratu o koordynacji planów
rozwoju gospodarki w latach
1966---70 oraz wyniik&w konferencji zorgamizowanej półbo
ra miesiąca temu przez sekretairiait RWPG poświęconej
specjalizacji i kooperacji produkcji.
W dyskusji zabmł gł-OS zastę,pca przewOOruiczącego Komisji Planowa.ni.a przy Radzie

J. Cyrankiewicz
prezesa

Czerwonego Krzyża
Przebywający
Wi zytą w
Polsce

oficjalną

z
P.

Samuel

A. Gonard, prezes Międzyna
rodowego Komitetu Czerwonego Krzyża
został
przyjęty
18 bm. przez prerzesa Rady
Ministrów, Józefa Cyrankiewicza.
19 bm. P. G<mard złożył wizytę ministrowi spraw zagran icznych, Adamowi Rapackie-I
mu.
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Wymiana towarowa
ZSRR-Chiny
rok.

R&zdział VII Karty NZ, prze
widuje m. .in., że Rada Bezpie

czeństwa

Delega~

Radziecka.
kosmonautka
Walentyna Tieres~kowa.
została
dzisiaj przyjęta
przez
króla
Gu.stawa.
Adolfa w pałacu królew
skitu
w
Sztokholmie.
Król Gustaw Adolf trzyma w ręku podarunek od
pierwszej kobiety-kosmonautki.
CAF Ph<llliOO:ax

Dezyderaty poselskie
pod adresem

gospodarki mieszkaniowej

zarządów

państw żqda

energicznej akcji ORZ
przeciID Rodezn

szwedzkiego

budynków miesz;kalnych O!'az
o podniesienie poziomu zawodowego pracowników tych zarządów. Należy także przygotować
kadry fachowe ila
prwdsiębiocstw i elUp remontowych.

da.

11

króla

odpowie<lzialnośd

qospodarcza i polityczna

Komisja postuluje podjęcie
decyzji zmierzających do poprawy zaopatrzenia materiało
wego przedsiębiorstw wykonujących remonty budynków.
Minjsterstwo Gospodarki Komunalnej powinno jak najszybciej
wydać
przepisy,
umożliwiające
przejmowame
- w uzasadnionych przypadkach - państwowych budynków mieszkalnych w administrację spółdzielni mieszkaruowych.
Posłowie stwierdzają następ

że należy szerzej organizować sam<nząd mieszkańców
i tym samym pogłębiać współ
odpowiedzialność lokatorów za

nie,

stan
utrzymania
budy'i11!ków
miesz;kalnych. z drugiej st-.:ony celowe wydaje się uregulowanie odpowiednimi przep\sami sprawy odpowiedzialnoś
ci za niszczenie i dewastacj
lokali mieszkalnych.

Afganistanu. Etiopia, Indid, Iranu, Iraku, Mali, SielT'a Lem:e. Syrii, Tanzanii, Tunezj·i i Jugosławii
wystąpili we wtorek z żąda
niem podjęcia
przez
Radę
Bezpieczeństwa
energicznej
akcjd
łączni.e z użyciem
przemocy w i:elu usunię
cia rasistowskiego rządu Smtt
ha w Rodezji.
Delegacje 11 państw przekaizały specjalnemu komlLtetow.i
Zgromadzenia
Ogólnego
NZ do spraw
kolonializmu
projekt rezolucji, w którym
podkreślają,

że

kiroki

dotychczas przez
ski w sbosu.nku
:&ina Smitha w
niewystarczające.

brytyjdo re:iJimu
Rodezji są
-

ZGINĘŁO Z

===wypadków
W Radziechowi.each, pow. Ra_domsko podczas nabierania wody, w.padł do studn.i ponosząc
śmierć Marian Pożeozyński.

W pon.iedzialek wiec%0rem w
górach Szkocji dwóah a.llpiJnistów poniosŁo śmierć, staczając się do 80-metrowej przepa-

ści.

* * *

A11ldrzej M. zam. w
przy ul. Obywatel5kiej
uderzony ka.mieni.em w
z raną ciętą czaszki i
wstrząsem ' mózg.u zabrano go
do szpitala.
12-letn.l.

Łodzi,
został
głowę.

And~

B. *lat *
16
*uderzony

(Kozielska
matkę kijem od szczotki w głowę.
Chłopca
z
raną
głowy
i
wstrząsem mó~·u przewieziono
do szpitala.
5)

został

pr~

* * *

W Radomsku, pod samochód,
przez własną ndeuwa,gę, do.stał
się Tadeusz Slęzak, który doznał obtażeń ciała I przebywa
w s:apit&lu w Radomsku.
.łkl)

XQP'ALMI

15 gómtków poniosło śmierć
we wtorek w wyniku wybuchu metanu w kopalni ostrawsldej „Zarubek".
SAMOCHOI> W

KANALE

le robottl.ików utonęło w wy
n~ku
runięcia
samochodu cię
żarowego do kanału w pobliżu
miejscowości. Men.ia
Gór.nym

Egipcie.

radzie-

syryjską delegacją

Paryż i

w

P01:A.R N A WŁOSKIM
STATKU FLAGOWYM

Na włoslclm statik:Ju pasażer
skim
Michel Angelo, 'który
przebywa obecnie w porcie nowojorskim, wybuchł w poniedziałek poUl·r.
Dzięki
szybkiej
akcji
amerykańskiej
straży
przybrzeżnej I poli<:ji, a ta.kże
helikopterów, ogień został szyb
ko ugaszony.
Jak przypuszcza się, przycz:v
ną wypadku
było zwarC'ie w
Instalacji elektrycznej, wywoła
ne przez nie zabezpieczone narzędzia, które pozostały w la-

pewnił, ze Związek Radziecki
będ7iie nadal
udzielać pomocy
w umacnianiu niezależności po
litycznej i gospodarczej krajów
arabskich, będzie bronić sprawy pokoju na Bliskim wscho•
dzie.
Oce<ni.ł on
wysoko poparcie,
jakiego rząd Syrii udziela siłom
patriotycznym walczącym
przeciwko
agresji amerykań·
skiej w Wietnamie.
w odpowiedzi zuajen oświad
czył,
że spotkanie t>O nabiera
szczególnie ważnego znaczenia
w obliczu
natarcia reakcji
i imperializmu w wielu )<l'ajach
Azji, Afryki i Ameryki Łaciń
skiej.

Bonn pozostały

przy swych slanowiskach
Francuski minister spraw
zagranicznych Couve de Murville, któzy zakończy! rozmowy z ministrem spraw zagranicmych Schroederem, odlecial we wtorek z Bonn do
Paryża. Oficjalnie oznajmion-0,
że w.izyta Couve de Murville'a
w stolicy NRF miała „cha~·a.IDter roboczy", a jej celem
były
konsultacje w sprawie
wi-elu problemów międzynaro
dowych.
Na temat rozmów w Bonn
zachoW11.1je &i.ę ścisłą tajemnicę.
Dzienniki
zachodni<YI'liemieckie
wyrażają
zgodną
opinię, że spotkanie Schroeder

- C.ouve de Murville me doprowaidztlo do zbliżenia stanowisk obu stolic w spraWie
stacjonowania oddziałów francuskich w Niemczech zachod~
nich po 1 lipca br.
Pazyż,

uważa,

że

podstawę

dla
pozostawania
jednostek
francuskich w NRF stanowi
układ o stacjonowa;n,iu wojsk
moca>rstw zachodnich z 1954
;roku, bez "żadnych warunków '
dodatkowych. Botnn natomiast
chce „nowego porozumienia",
które przew:i,dywaloby powiąza
nie jednostek francuskich z
NATO oraz pewien nadzór
!!lad nimi ze &trony NRF.

Premier Danii pośrednikiem
'°iędzy de Gaulle'em i Johnsonem
Bretnie.r Dan;i,i, Kr.ag przybywa drziś do stanów Zjednoczonych. Oficjat!Jnym powodem wiz.y.ty jest wygt.oszenie odooytu
na uniwersytecie w stanie Nebraska, jednakże w toku 10dniowego pobytu ;premier duń
ski odbędzie w dm.iu 27 bm. roz
mowę z \Prezydentem Johinson.em oraz sp<Yt;ka się z selG-etar.zem stalll.u Ruskiem, podsek.retarzem stanu Ballem,
sek.reta.rzem obrony McNama·rą,
ambasadorem Harrimainem., doradcą do spraw wspólnego ryn
ku
Herterem,
ambasadwem
G<>ldbelrgiei:n i sekretarzem generalnym ONZ
u Thantem.
Kirag zwiedzi róWIO.ież iJ!llstalacje
NATO w Kolorado i Omaha.
RO'ZJlllowy Krruga, który w po
ndedziałek spotkał się z prezyde!lJtem de Gaulle'em dotyczyć
będą iprzede wszystki.m sposobo
bów kompromisowego roz-wiąza
nia wszystkich trzech aspektów kryzysu NATO - miUtarnego, politycznego i ekonomicz
nego, a.le zwłaszcza militarnego. W obecnym konflikcie Dania za}muje poz:yoję bard:z.iej
zbliżon·ą
do stanowiska Francji.
Kopenhaski korespondent fiń
skiego dzien'llłka „Huvudstadsbladet" Alenius twierdz.i, 2e w
duńs!dm
Ministerstwie Spra:-v

klęski żywiołowe

ALPINISTÓW,

X>ATAS'l'ltOFA W

Kronika

zastosować

Katastrofy -

podjęte

rząd

może

wobec kraju. kt.órego poJ.ityka zag,raża pokojowi i bezpieczeństwu oprócz sankcji gospodarczych także bloka
dę
oraz może „przeprowadzić
siłami . powietrznymi,
morskimi i lądowymi
tatką
akcię jaką uzna 7.a karuiecz:r:ą
dla utrzymania lub przyWU"Ó
cenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeńsbwa".

przywódcami

Ze strony radzieckiej •. uczestniczy w nich
przewodniczący
Rady Ministrów ZSRR KoSY•
gin,
jego zastępca Nowikow,
minister
spraw za.granicznych
Gr<>myko, a ze stro.ą.y syryjskiej - premier Syrii zuajen,
wicepremier i minister spraw
zagra.niC'llnYch Machus.
· W czasie przyjęcia wydanego
19 bm. na Kremlu na cześć
premiera SYrii,
Kosygin za·

slole
.

* * *

Tiereszkowa

Sejmowa Komisja Budow~
nictwa i Gospodarki Wodnej,
uchwalila na kolejnym posiedzeniu dezyderaty w sprawie
gospodarki mieszkaniowej.
W związku z przeprowadzoną w ub. roku reformą czynszów - stwierdza komisja konieczne
jest
stworzenie
przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, zainteresowane resorty i rady narodowe odpowiednich warunków, umożliwiających szybką poprawę eksploatacji. konserwacji i
remontów budymków mieszkalnych. Chodzi tu przede wszystkim o wzmoonienie roli i

między

:ą~.:!wą~

n f r O n t a C ")

Uroczysty koncert wWarszawie

tJ

iż członkowie mJ-

Współpraca

Co-r a Z

ukła du polsko-radziecldeqo

21 bm. przypada irccz,nica zawarcia
układu o pn:yjażr...d,
współpracy i wzajemnej porno
cy między Polską a Związ
kiem Rad2.ieclcim.
W przeddzień ~cy dziś w środę w sałi Filhaa:mOD!ii
NaT'Odowej
odbędzie
się o godz. 17 uroczysty koncert organdzawany przez Ogól
nopolski i Stołeczny Komitet
Frontu Jedl!lośc.i Narodu. W

oświadczył,

Poważne straty Ameryka-nów; Rdzmowy delegacji syryjskiej
w wojnie wietnamski·ej ~~!!=-~~~~!owy
p '"' D k

Premier
przyjął

Roman
Fidel.siki.
on, że Polska pozy
tywnie ocentla dokonaną koor
dynację pia.nów.
Podpisane
w wyniku przeprowadzonych
prac umowy handlowe mają
zasadnicze znaczeruie d1a rozwoju gospodarkd narodowej.
Ponadto w toku prac koordy
nacyjnych zgromadzono obLódź, śrOOa 20 kwietnia. 1966 roku
szerny materiał ir,.formacyjny
o programach rozwoju najwai: Rok XXI
NT 93,(611~
niej,s zych
gałęzi
gospodarki
n.ar-Odowej krajów RWPG i
dokona•no
cennej
wymiany
poglądów na temat
szeregu
ważnych problemów.
~ie udalo się jednak osiąg
nąc koordynacji planów budowy
szczególnie
ważnych
obiektów inwestycyjnych. Zbyt
wo1no osiągamy również poczęstsze głosy
stęp w dziedzinie specjalizacji produkcj.i,
zwlaszcza w
e
przemyśle
maszynowym,
za
~ą
małe rozmiary przybrała dotychczas także międzynarocto
wa kooperacja produkcji maszynowej.
rą
Polska nie zdołała zapewnić
-·
a
pełnego pokrycia naszego zaWśr6d polityków
ameh'kań
Amerykańskie
myśliwce
potrzebowania
na · niektóre bombairdujące dokonały w po- skich coraz częściej p<>jawiają
się
głosy
krytyki
wobec amesurowce oraz gotowe produk- niedziałek ponownego bombarrykańskiej polityki w Wietnaty przemysłowe, pochodzące z
dowania elektrowni w Uong mi~. stanowisko takie wyraził
krajów Rady. Pozostało wiec
Bi leżącej 23 km na północny m. in. w poniedziałek przeszereg problemów. które mo- zachód od Ha.ifongu. Bombar- wodniczący senackiej komisji
gą znaleźć rozWiązanie w radowano t.eż
i d:rogi lro- ·s praw zagranicznych Fulbright
mach dalszej współpracy kra- munilmcyjne most
w rozmowie z koresponden.t em
w odległości nie- dziennika
jów RWPG.
„Washington Post".
spełna 50 km od grai!llcy DRW
Nawiązując do referatu mln .
i ChRL.. W ciągu ostatniej doPrzYWódca
frakcji demokmR. Fide.lski podkreślił m . m.
by samoloty amerykań·skie do- łów
w senacie USA, senator z
· iż uzasadnione jest odnotowakonały łącznie 47 nalotów.
Montany
Mike
Mansfield 'WY·
nie w nim zróżnicowanych
powiedział się w
poniedziałek
punktów widzenia poszczególza zwołaniem azjatyckiej konnych krajów odnośnie oceny
ferencji, kt6ra miałaby na ceNa przestrzeni tr7.ech pierw- lu pokoi<>we ur1!gUlowa.nie kon
ruektórych problemów współ
szych miesięcy br. oddziały fiiktu wietnamskiego. P~a·
pracy ekonomicznej.
wiająe w
senacie USA Manspołudniowowietnamskiej armii
Mówca wskazal na celowość
field· wypowiedział się ·za bezwyzwoleńcz.ej
zabiły,
raniły
podjęcia
prac
koordynacyjpośrednią konfrontacją przy olub wzięły do niewoli w tym krągłym st.ole
nych, obejmujących okres naprztldstawieieli
okresie 52.068 nieprzyjaciel- USA, DRW,
stępnych 10-15 lat,
ChRL i „tych
skich żołnierzy, a więc nie- przedstawiei!Af Wietnamu połnd
mal dwukrotnie więcej ll!iż w niowego, kt6rych obecność byodpowiednim okresie ub. ro- łaby istotna dla osiągni~ i
ku. z tej liczby J)('awie 28 respekt.owania pokojowego uretys. stanowią Amerykanie. Ze- gulowaoia sytuacji w tym kra
senator
z:lł>ropooował,
strzelono 940 samolotów 1 he- ju".
aby
konferencja taka odi,yła
likopte'rów nieprzyjacielsk~ch; się w Japonii lub Birmie.
zniszczono ponad 600 pojazdów
Sekretarz stanu USA, l)ean
wojskowych, 30 okrętów wo- Rusk, na posiedzeniu senackiej
komisji
spraw
zagT:lftieznl'\'h.
jennych
oraz
li
wiellti('.h
zbior
uroczystości
wezmą
udział
stwierdZJ'ł1 ii USA nie są prJ!e
ników paliw3.
przedBta:w.Lctlele najwy2lszych
ciwne
neut:ralno&ci
wtecnamu
władz partyjnych i państwo
południowego.
wych.
~opozycję
Mansfielda omawiał we wtorek . z Johnsonem
Z okazji rocznicy zawaircia
stalY
repre:z~
Stanów
układu k't>n.certy 1 akade
Zjed'IMIC7JOlll~h w ONZ A. Gold·
berg.
mie przewid.zdane są taikże w
Goldberg oświadczył, :łe p;reinnych miastach i miejscawoś
~dent
Johnson zgadza się z
ciach kraju.
We wtorek podp,isainy zoOrganizowa!lle
są~ ·senatora Mansfield.a..
s.tal w Pekdnie między rząda
będą też odczyty i prelekcje
u Thant na razie me ma żad
mi ZSRR I ChRL. protokół o
oraz imprezy artystyczne.
nYch komimtarzy w związku z
wymianie towarowej na 1956
1>ropozye,ją senatora Mansfiel-

We wtorek przybyła do Polski z 10-dniową wizytą misja
informacyjna komisji produkcji i wymiany Zgromadzenia
Narodowego Republiki Francji. &-osobowej grupie deput.owanych przewodniczy sekretarz Zgromadzenia Narodowego - Paul Thillard.
Bezpośrednio po przyjeździe
do
Warszawy
P.
Thilla1·d

sji :in,teresują się problemami
rozwoju gospodarczego Polski.
a na tym tle sprawa.mi wYmia
ny handlowej między Polską
i Fraillcją.
Program pobytu parlamentarzystów francuskich w Polsce przewiduje serię rozmów.
Goście odwiedzić mają Kraków, Gdańsk, Wrocław, Opvo
le i inne miasta.
(Na str. 2 zamie.szczamy
przegląd
aktualnych problemów współpracy gospodarczej
z Francją).

dowmlach

po reperacji USZlko.dzeń wynikłych
podczas niadawnego sztoNnu.
Włoski
linipwiec przybył do
Nowes:o
Jorku w sobotę po
przejściu gwałtownego sztormu.
Zginęły
wówczas 3 os0by, a
wiele innych płynących tym
statkiem odniosło obrażenia.

SMIERC
W

POD, LAWINĄ

miejscowości Ren.go, w od
120 km od stolicy Chiulewy spowodowały obsu-

ległości

le,

nięcie

LaJWina

się zwałów
zasypała 4

12 OSÓB

W

PŁONĄCYM

śnieżnych.

osoby.

ZGLNĘŁO

SAMOCHODZIE

~ osób zginęło,
ciężko
poparzone

a 22 zostały
podczas kasamochodowej,
jaka
wydarzyła
się w
poniedziałek
wieczorem w pobllźu
miasta
Nasiik - 320 km na północn'y
wschód od Bofnbaju. Ludzie cl
jechali ciężarówką na wesele,
ale w pewn'ej
chwil.i lampa
naftowa na platformie przewró
tastrofy

ciła

się,

zapalając
przewo±oną
jutę.

w samochodzie
EKSPLOZJA

NA

TANKOWCU

W wyniku eksplorzji w maszynowni norweskiego ta,nkowca „Benstream" zginął 1 czło
nek załogi a 6 itnnych odniosło
oparzerua.

tra.ktuje się wipremiera Kra.ga w Pa.rya "bE?'Zpośrednio po ty.m w
waszyirugtonie, ja.k o próbę zła
godzenia napięcia w stosunkach
między Pa.ryżem
i Wa·szyngtonem. w kołach duńskiego MSZ
twlerd?Ji się, że premier Krag
będ2lie czynił wszystko co możliwe, a.by doprowadzić do kom
promisu, który uwzględniałby
zarówno
francuskie
ż-ądan.ia
większej
nieza.wislości w ramach NATO, jak również a.roe
rykańskie
pragnienie u.trzyma_n.ia
spoistości i integralności
sojuszu zaehod.niego.
Korespondent
podkreśla, że
C>d początku konfiLktu ParyŻ Waszyngton. Dania,
podob<nie
;fa•k i Norwegia, byla 2l!1acmie
mniej
krytycznie 111astawio1D.a
wobec Francji., niż in'lli se>juszn-ky ~ATO.
Za~ranicznych

zytę

żu,

Rząd

Pompidou

pod

obstrzałem

opozycji centrum
i socjalistów
We wtorek
po południu w
Zgromadzeniu Narodowym rozsię debata nad WlD.lO•
skiem o v<>tum nieufności dla
rządu w związku z jego polityką w sprawie NATO.
Debatę
rozpoczął z
ramienia
opozycji przywódca SFIO Guy
Mollet. Zaatakował on gwał
townie
politykę
zainicjowaną
przez de Gaulle'a.
Twierdził,
:i:e jest on.a sprzeczna z traktatem brukselskim z 1948 roku, z paktem atlantyckim z
1949 i z u.kładem o unil za·
chodnioeuropejskiej z 1954.
W dalszym ciągu przemawiał
m. in. Maurice Faure (radykał). Insynuował on, :i:e istotnym celem de Gaune•a jest nie
tylko
reforma N A TO, lecz
wręcz „zniszczeoie" tej orgaui
zacji, a by uzYskać dla Francji
zupełną
swobod.ę
działania
w
polityce światowej. Mówca uważa, że niezbędna jest dalsza
„fizyczna
obecność"
wojsk
amerykańskich
na kontynencie
eurO'Jlejskim dla „odstraszenia"
domniemanego przeciwnika.
Debata trwa. Jej zakol'.lczenie
przewidywane
jest w środę.
Dyskutantom odpowie premier
Pompidou. Zarówno zwolennicy
rządu, jak i pnedstawiciele opozycji :i:Ywią przekonanie, że
wniosek nie uzyska wymaganej absolutnej większości.
Najwa:i:niejszym wydarzeniem
tego dnia stało się oświadcze
nie
sekretarza
generalnego
FPlt Waldeck Rocheta, stwierdzające, że FPK nie potępi wy
s•:inienia Francji z NATO i nie
będ,..ie głosowała przeciw rzą
dowi.
poczęła

Nowe zasady ustalania cen
drobnei wytwórczości

Zachęta do rozwijania
lepszej produkcji i . usług
zasługuje in.a mian>0 nowości i

Tema/tern plet:.a'l'!!lego posie-

wyższ.ą ~n~ decydować będą

dzenia Kamliitetu Drobnej Wy
<tlwórczości w dllliu 19 bm. by
ła sprawa zmiam w metodach
UJS!:alanrla cen na actykuły i

org3.JllllUlcJe 1 ilm;;itytucje fachowe, nie xwiąza'l:e z producentem.
Na Plenum podijęllo także uchwa~ę o zmialilach w SY'Stemie ustalania cen uslug.
zasadę
po<lstawową
Jak-0
przyjęto, że ceny usług powinny kształtovv;ać się w zależn,oooi <>d podaży i popytu,
przy jednOC?..es:nym =bezpieludności.
ilnter-esów
C?:enfuu
Proponuje się, że wojewódz~
kie !komisje cen będą ustalac
c€'1lly tylko podstawowych ,r.owykaz
Ich
dzajów usług.
KDW przedsta'w i Państwowej
Komhji Cem.. NartJormiaSit cer_y
usług drobnych, trudno wymiernych, o charakterze luk
susowym !i ~!Mle wykonywane
na indywi<lualne zamówienia
- będą mogły być ustalane
umowruie z klienrtem. Nie ozna

usług!i.

Jialk stwierdrono na posiedzeniu, dotychcza90Wy system
CE!ll w drobnej wytwórczości,
elaistyczin.y, nde
ja.ko mało
zachęty
lllllwa·rza materialnej
dla zakła<lów do roz.wijianfa
zwliama
rynkowej.
produkcji
cza wprowadzania now~h,
bardziej aibrakcyjnych, pracoW
aJrlty.lrułów.
tym, zaipadła w
tych dniach decyzja r:z.ą<lu, u!Jll"Wdisiębiorstwa
pr.awnia,jąca
państworw>ego pr.zemysłu tereIllDWeg>o li spóq<lz.ielc:zo.śoi pracy
chłor.ll'lych
z
zwfuązlru

clio stoooW1alllJia (podobnie jak
w kluC7lowym przemyśle lek
kim) trzech rodzajów cen, tj.
norwości. ceny podstawo
ł ceny wyprzedaży. Jednocześruie zezwala się 51]?Ółd7Jiel

ceny
wej

C7.a

llliom pnacy na tworzenie fun
duszu przecen i ryzyka produkcji (dotychczas zasada ta
jedynie przed
przysługtitwała

<to

dowolności

w ustalaJ!lli,u

cen.
Komitet

Drobnej Wy'1lw6rczości w porozmmier-iu z Pań
Cen wyda
Komi.soją
stwową
wytyczne w sprawie zasad kal
ktil•acji cen usług odll'ębnJie dla

pańsbwowym).
nowości jak podkireśbilł przewodr.iczący
miiJi. Włodzimierz
KDW

siębior~

Stosawande cen

uspołecznio
prredsiębiorsbw
ny;ch i dla rzemiosła, Jednirns;t-

· nlie może w
Lech<>Wlic:z
żadnym wypadku wpłynąć w
szerszym stopniu nia podwyż
kę cen. artykułów rynkowych.
Uzy!ikalllJie ceny ll'IOWOŚC!i nie
będzie bowiem łaltwe. O tym
czy da.ny artykuł rzeczywtiśaie

ki ruaidirzędr.e dI'obinej wytwór
oraiz iziby rzemieślnicze
będą zobowiązane do pl"OWadzenda stałej konltt'o1j prawicennistooowaruia
dłowości
ków w podległych zaikładJach.

czośoi

-------

W

nagle

dniu H. W. 1966

Zenon
Wasilewski
mowY

zmarł

Zenon Wasilewski

S. f P.

artysta plastyk i

W dnia 17. IV. 1966 r.

zmarł

r.etyser ffi·

Pogrzeb odbędzie się 20. :rv.
br. o godz. U z kaplicy omen
taTZa przy ut. Ogrodowej, o
czym zawiadamia~
SIOSTRA, BRAT I RODZI
NA

ll!rtysta malarz
Kawalerskim
od-inaczony
Orderu Odrodzenia
Krzyżem
Polski.
W ZmaTłym straciliśmy cenionego i szanowanego artysmalarza, członka naszego
tę
.i. nieodtałowaneg<1
związku
kolegę.

POLSKICH
ZWIĄZEK
ARTYSTOW PLASTYKOW
Pogrzeb odbędzie się w dniu
IV. 66 r. o godz. 13
20.
z kaplicy Starego Cmentarza.

Zenon Wasilewski
~

-zysta i

reżyser

n lat

Roman
Kubik

Dnia 18 kwietnia 1966 r.
prze:iywszy lat 80 najSiostra,
żona.
Matka 1 Babunia
zmarła,

ukochańsza

S.t P.

Lucyna
Urban

11=eowntk Zakla·
długołetm
dów Mięsnych w Łodzi
Wyprowadzenie drogich nam
dnia 20. IV. 1966
r. o godz. 15 z kaplicy cmen·
tarza przy ul. Ogrodowej o czym powiadamiają pogrą
zwłok nastąpi

żone

w

głębokim

żaki

ZONA I

RODZINA

z domu Sukiennicka
Pnewiezienie drogich zwłok
z Grotnik do grobu rodzinnego w ·wartkowicach odbę
dzie się dnia 22 kwietnia
br. o godz, 11, o czym powia·
damla stroskana
RODZINA

Kierownikowi kontroli teKol. BARBARZE
chnicznej
serSĄSIADEK-JARECKIEJ
deczne wyrazy W!p6łczucia z

Z powodu śmierci mgr farm.

Czesława

~odu śmierci

OJCA
składają

ORAZ
ZARZĄD
RADA
KOLEZANKI I KOLEDZY
ZE SP-NI PRACY „RE·
NOMA" W LODZI

Rytla

austriackiego
Utworzony w poniiedziałek
wiec2'JO'l'em nowy rząd austriaic
kii :rostał we Wlbo.rek zaprzyprezydenfa;
przez
si ęż.any
FraD7'a J<anasa. Nowy minister spraw ziaigranicznych ·dr
Lujro Toncic-Sortlnj, oświia<l
da!&ym
czył, że Austria w
prowadzić będ>zje p~li
Oczekuje
neuitiralnośoi.
tykę
polliity
.się pewnych zmian w
szczególnie
ce wewm.ętrzinej,

ciągu

dziedzin.ie organizacji prze
mysłu upańlSlbwowiO!llego oraa:
kolei. Rządząca pa·rtia OeVP
(AU!Sltria.cka Pa1rtia Lud{)IWa),
pragnie możlilWlie j>atk najści
w

powiązairuia

ślejszego

Au~trii

wspólnym

euI'OpejskJrm
z
rynkiem.

XXI rocznica uldadu
polsko - radzieckieqo

Uroczvstq IDieczór
w Klubie TPP-ft

Wczoraj, odbyła się w Klubie TPP-R uroczysta ak·ademiia z okazji 21 roozniky pod
l:llkładu o przyjaźnJi,
pisallliia
współpracy i pomocy wzajem
nej między PolSlką a Związ
ktlem Radziecldm. Akademię
zorganizował ZŁ TPP-R oraz
ZW LOK, W uroczY'stości udział wziął ookire1la1rz ambaWial!'lS2lawie
w
ZSRR
sady
W akaJ1wain Łu.kownliikow,
d.emi uczestniczyli także: sekretairz KŁ PZPR H. Rejllliak,
z-ca przewodr.iczącego Prezydium RN m. Łodzi B. Wąso
w.icz, rekltsor UŁ pl'of. dr J.
oraz wiceprzew.
Piątowski
ZW LOK Wiadaw Mador.
okollicznośCJiQWy
Referait
mjir mg.r A. PieleprzypomThiał
Mówrca
szek.
narodcwl
tradycje przyjaźni
polskiego i rad'Zlieckiego, podogromne znaczenie
kreślając
dla narodu polskiego - ukła
du podpisanego przed 21 laty.
Następruie za.brał głos Iwan
Łukownikow, k:Jtóry stwierdził,
że przyjaźń :mdędzy naszymi,
narodami jest poważ·nym elementem wzmocnienia sit obo
zu rocja1i;Jtyoznego. Mórwca
tradycje
też
przypomnliał
wspólr.ych wiaJik: Polaków i
Rosjain w da1W1I1.ej i najnJOwSZ€1i hdstol'!ii naszych narodów.
Akademię zakończyła bogallla ozęść airtystycma.
wygJ!osił

długoletniego

kierownika

ZMARŁ

I

Zenon Wasilewski

dary"

wyr<}7Alli0111'Y 7..ositaJJ na

vn

Mię<lzyrui'1'odowym Festl-wailu Hl
mów Dokumentalnych i Krótw
Wenecji
koonetrażowych w
r. 1957. Jego latkową twórczość
d<>wci'p,
cechowały fHm.<YWą
cz.:sto nie po7Jbaiwiony osbry'Ch
misatyry-cZ'Ilyeh,
a!Jreentów
SJtrzqwskie opanowanie rec:hni1kl
wf,eloletammaie,ji i 'J)Olp<a.r ta

nim

doświ•»dez101Driem

znajomość

specyfiki filmu la.1,koweg·o,
Za swe osill'g'D'ęcia artyll'ty-czod7111ane Zenon Wasile'WlSlko
:t.ostał

Knyżem

itp-

Kaiwal.,,r-

teki oraz działacza związko
serdecznego
wyrazy
wego,
RODZINIE akia·
współczucia

preMini!M;r6w PR'L z.a
dla dzieci i nagrodą
kultuey i 9l!tUlld n

oraz

'WYt'óż.n·lony

zesa

llady

twórczość

min.lis.tra

SlliOpnła

w

ro.kru

n~

1965,

dają

KOLEŻANKI

Z

APTEK
APTEK

I

I
M.

KOLEDZY

ZARZĄDU

ŁOD'ZI

Feliksa Jaszewskiego
składają

RADA NADZORCZA l ZARZĄD WZGS
W ŁODZI

2 DmENNJliK LÓDZKl nr 93 (6020)

Polskq i Fruncjq

Red. Irenie Stankiewi~z wyrazy współczucia z powodu
zgonu

·O JCA
składa

ZARZĄD ŁODZKIEGO OD
DZIAŁU STOWARZYSZE-

NIA DZIENNIKARZY POL
SKICH
---111!!11!1!„i.IllAll!l.1111111111!411114•.1!1!1„Qm\Mfi.

jemnycll korrtak1tach handlowych zaczyna być kooperacja

Dwa wydarzenia z ostatnich
miesięcy warunkują tegoroczne, a w większym jeszcze
stopniu - przyszłe stosunki
i
Polską
między
handlowe
Francją. Pierw6zym było podpisanie :nowego 5-letniego ukla
du handlowego, drugim - pofrancuskiego
rządu
sunięcia
obroty towaroliberalizujące
we z krajami socjalistycznyDwa te elemeillty, przy
mi.
tra<lycyjnej wzajemnej przyzairut.eresowaniach
i
jaźni
wzmocnionych wizytą premiera Józefa Cyrankiewicza w
Paryżu,

stwarzają

Bezpośrednie

przemysłowa.

nawiązane
kontakty zostały
przez przedstawicieli pr:zemyW
slu elektr-0maszynoweg-0.
ostatnim czasie przebywa! we
przemyslu
m:inis.ter
Francji
chemicznego Antoni Radliń
ski; zapowiadana jest w.izyta
przedstawicieli p.rzemyslu cięż
kiego.
nru;zego
poczynaniach
W
F!rancji
terenie
handlu na
szczególna rola przypada spra
tu
Chodzi
reklamy.
wom
„p:rzestrojenie"
o
głównie
wielu
umyśle
w
jaki
obrazu,
przeciętnych Francuzów kojarzy się ze słowem Polska, aby
nie byl to w.izeru:nek „placzitcych wierzb" i Chopina, ale
obraz nowoczesnych zakładów
wysokowyprzemysł.owych,
dajnych maszyn, wykwalifikotechnicznych.
kadr
wanych
Dlatego też polskie centrale
handlu zagranicznego uczestniczyć będą w br. we Francji w wielu targach i salonach międzynarodowych; ukazują się i ukazywać się będą
nadal liczne nasze publikacje
we francuskiej pra'Sie.

pomyślny

klimat dla rozwoju kontaktów
również handlowych, tym bai~
dziej, 7.e w tej dziedzinie są
pewne zaległości do odrobienia Według danych za ub.
rok, kiedy to wzajemne obroty osiągnęły wartość 261 mln
zł dew., Francja była na 6
miejscu, jako dostawca towarów na polski rynek, zaś na 7 - jako nasz klient wŚTńd
zachodnich pa'I'tnerów handlo
wych. Zarówno w handlu fTan
cuskim - PoJ.ska, jak i w polskim - Francja uczestniczą w
jeszcze
małym
stosunkowo
procencie.
Decyzje w zaltiresie liberalizacji handlu Francji z krajami socjalistycznymi są nie;wątpliwie jednym z aspektów
francuskiej poli.tyki zagranicznej w -Odniesieniu do naszych
zakrajów oraz elementem
kontaktów między
cieśniania
Wsch<>dem i Zachodem. Francja występuje tu w roli pi·onie;rskiej, głównie jako jeden
z krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ii to w sposób samodzielny. Decyzja o
hberalizacji obrotów ze Wscho
dem uzyskała aprobatę komi'5ji
EWG, ale byla to 'I'aczej konsultacja formalna, przeprowad:mna bezpośrednio przed opupostanowienia.
blikowaniem
Nie bez znaczenia jest przy
tym nadanie inicjatywie Franktóry
cji pewnego rozgłosu,
przyczynia się do przelamywa
protekcjoninastawień
nia
stycznych:
Podkreślając wszystkie te po
zytywne elementy, trzeba jednak pamiętać, że lista towarów, objętych liberalizacją nie
jest zbyt obszerna. Obejml!ie
ona ok. 700 pozycji towar'>. wych, na blisko 10 tyg. artykułów znajdujących się we
francuskich taryfach celnych.
Nie wyklucza się jednak moż
liwości ro?-szerzenia listy towarrów ,.zliberalizowanych".
Zainteresowanie Francji rynkami zbytu w krajach socjalisitycznych tłumaczy się też
tym, że są one najlepszymj oo
biorcami eksportowanych przez
nią dóbr lnwestycyjnych.
Dla naszych central handlu
zagranicznego sprzyjająca obec
nie aura powdnna być okazją
do zwjększenia eksP<>'!"bu do
Francji. Opierając się na roz-

I

Dma 17 '.!<>Metoda br. zmarł
WasUewski - . a.rit.Ysta
Zen.o.n
s.cemi.arrz;ysta i re:!:yser
.mal.an:,
~ filmów ilralkowych.
zna:ny w ok.re&le mriędzywojen
nym postęP<l'W'y kacy•katurzysta,
.bY'I pioo:Lierem l n~em i()()landmowaine,g o.
fUmu
&kiego
l'lr:zed woj•ną nn:po.czyna l'eap.ols:kiego
pierwszego
ldz;a.cję
filmu Ja.llkioweigo pt. „Za króprzerwamą na
K.rakusa"
la
wo,jny. Po
i!lk.utek wy'buc,hu
real'iZllJj e
w.>j.Jlie (w r. 194 7)
tillmu, nad.-ugą wersję ~go
g;ro<iU>ną na Festiwalu Fillmów
Banta
Krótkometrarowych w
(Brazytlia) w 'l'OkU 1951 t Wyl'ÓŻ
nion.ą w konkursie na najlepszy
film dła dzi·ed w Pa.ryżu w r.
;1.954. Jlego film „Czarodziejskie

czony

PODZIĘKOWANIE

podziękowania

między

rządu

Skim Orderu Odrodze,nta Polski!

Orga:nizacjom; i'llstY'tucjom, przedsiębiorstwom O'ł'U wszy.
!Jtkim l!;t6rzy udzielili p<>mocy i wzieli udział w pogrzebie
Zmarłego prezesa Z.Tządu Wojewódzkiego Związku Gmin·
nych Spółdzielni ,.Samopomoc Chł~ka" w Łodzi

"NYJ'AZY

nowego

filmów lalkowych

EGZEKUTYWA PODSTA·
DYREKCJł\,
WOWEJ ORGANIZACJI PARTYJNEJ,
RADA ZAKŁADOWA, REALIZATORZY
PRACOWNICY STUDIA MAŁYCH
I
,,SE-MA-FOR"
FORM FILMOWYCH
W ŁODZI
Dnb. 17 kwietnia 19" r. po
cierpieniach

Aktualne problemy handlu

Lw

Orderu Odrodzenia
~.,, Krzyżem Kawalerskim
Polski, Medalem X-lecia PL, Odznaką Honorową m. Łodzi,
laureat nagrody prezesa Rady Ministrów PRL za twórczość
dla lhieci i nagrody n st. ministra kultury i sztuki.
W Zmarłym polska sztuka firnowa traci pioniera i nestora
filmu animowanego, utalentowanego twórcę wielu filmów
lalko~cb. trwale za.pisanyeh w dorobku kinematografii
pol&lliieJ.

długich i ciętkieh
"zmarł pt'zeiywszy

Ku.rs pon.tyczny

.A-est (JCZ,Y:Wdścle ~am-:

innymi pr,zywoocarrn!
palI'lli.i d rządu rumuńsknegci'
a prezydentem Jugooław.ii se<
kretarzem generaanym ZKJ,.
J. Broz-'Iiitto.
Rozmowy te były k-0llllf;ynu~
warne rówr.ież wczoraj.

'

.

„Lol'•

Współpraca

z "Air Canada"
Kanadyjskie to<Wa'l'zystwo i.ot.o
Cainada''

„Atir

nicze

pow-0łał:>

ostatnio swego przedstawiciela
na Polskę. Ge«leralnym agentem „Air qi.nada" są Polskia
Limie Lotni.cze „Lot", które

zał

wszelkie aprawy Z>Wią~
Z>ane z informacją, rezerwacj>i
biletów itp.
Kanadyjskie towarzystwo lot
nicize umożliwia S'Wym. pasaże•
rom dogodne połączenia mię•
dzy Warszawą a M-ontre·a.leru.;
Toronto czy VancouverC'Itl. P-0•
dró?m<i z Warszawy odlaty·w ae
„L<>t" do
saJillolotam.i
będą
Wiednia, Paryża lub Londynu,
a stamtąd samolotami odrzu~o

latwiają

wymi „Ai;r

Canaida ".

Realizacja nowego kodeksu rodzinnego

•
•
pozoslawia wiele do zyczen111

I

I

w ub. roku wpłynęło do są
dów 39,5 tys. spraw roZ>wodowych. .Jest to nieco mniej niż
Mimo
w latach poprzedn.ich.
to jednak sądy powiatowe orzekły w ub. r. blisko V,2 tys.
roZ>wodów, tj, więcej n.iż kie5-leciu.
dykolwiek w ostatnim
wskaźnik w Polsce
Aiktua,lny
- n.iespełna 7 rozwodów na 10
tys. ludności - jest jednym z
niższych w porów,naniu z tnnymi kraja.mi. .Tedna·kże zastooaspadek odsetka
wia znac2l!lY
powództw oddalonych w u.b. r.
przez sądy I Lrustan·cji (6,4 pr,oc.
- w porównan.iu z przeciętną
14 proc. w latach poprzednich).
.Jak należy to ocenić w swietle
przepisów nowego kodeksu rodziJnneigo i opiekuńczeg-0, który
w życie z początkiem
wszedł
ub. roku?
P'roblemowf. temu poświęcona
jest analiza orzecznictwa przeprowad=na przez dep. nadzoru sądowego Mi.n. Sprawiedli·
dowodzi, że
Arnaliza
wości.
przepisy nowego kodeksu nie
jeszcze w pe<Łn.i stosowane
są
w prakty•ce.
K.roki, jakie podejmuje obecnie. mimisterstwo zmierzają do
szyb.'kiego u.surn.ięc.ia nii.edoclą~
nięć.

I

I

Votum separatum

Sąd

sescu i

tysięcy rozwodów
w ubiegłym roli:u

I

czynę.

rozpoozęljll
W ponieooiałek
się w s.tolicy Rumwruii rozmooł
wy między sek.reta.rzęm genei!o
ralnym KC RPK N. Ceau~

27

z ważniej.szych :z:md.'31!1
.Jedną
w,prowadZ>onych przez nowy kodeks jest :niedopuszcza. 1no5ć roo:
woou, jeśli byłby om "iP-rzeezny z zasadami współżye1a sp<;>sądnych przesłankach, można
łecznego. Pra.kityka sądowa . nde
jeszcze w ciągu
sądzić, że już w br. mogło wytwo·rzyła
roku dostalec?J11ych kryteriów
by nastąpić zwiększenie tego
z tym posta2JWiązanych
ocen
eksportu o ,p ona<l 30 proc., O?
jest s ńowien iem kodeksu. Niewątpli
uwarunkowane
jednak
wie trafme było uznanie przez
dostarczeniem przez nasz prze
niektó.re sądy za sprreczne z
mysl odpowiednich towarów. 1 zasadami współżyeia spolecz:neNaj-większe możliwości istnte-j go - żądanie rozwodu
przez
przemysłowych I osooy,
które soczegóLnie źl1"
dziale
ją w
po
wspólmałżon.ka,
traktowały
artykułów powszechnego użyt- ,
ku, a także uszlachet.nionyeh ' zostawiiały rodzinę w ciężkiej
wykaczy
materialnej
sytuacji
rolno-spożywczych.
artykułów
zywały obojętność wobec losu
Osobną dziedziną we wzadzieci.
z a!Tla!i-zy wy>nika jednaikże,
że tybko w 71. wypadkach (na
6,2 tys. zbadali.czbę
ogólną
nych spraw) sądy skorzystały
z motliwosci, jakie stwarza ten
przepis kodeksu.
, DoTuios!e znaczenie praktycz.

Niektóre elemeruty tego Widowiska są praw<lziwe, niektóprawdy.
pozory
mają
re
Realia, język, pewne konflikty przeniósł autor „Wagi" Wacław Biliń5'ki jakby na ży
wo z przedmieść jakiegoś mjasta. A jednak, choć nie odmawiam autoroWi zręczno:\ai
konstruowail'iu posbaci i
w
nie zgadzam się z
wątków,
nim, jeśli chodzi o ostateczwidowiska.
wymowę
ną
Spójrzmy jeszcze -raz:
Przed sądem staje dziewczy·
na oskarrżona przez sutenera
o pomówienie. Telewidzowie
na równi ze składem sędziow
skiim, prokuratooc'em i obroń
Nacą obserwują rozprawę.
sylwetki
fakty,
gromadzone
tło sprawy, przeświadków,
konują telewidzów, że dziewczyna jem niewinna, że na
lawie oskarżonych powinien
zasiąść nie kto inny jak sutener. Cóż jedneik robi sąd z
„Wagi", lepiej przecież niż
telewid:ww:ie znający środowi
sko, poozczególnych świadków
i motywy Illimi kierujące, słowem dysponujący większym
wiedzą?
i
doświadczeniem
Sąd skazuje niewinną dziew-

Rozmowy Tito
w Rumunii

pJetowany''
tezy,

myśl

przez
którą

autoira w
prze-

chciał

(o n~ej później).
prowadzić
Sędzia w „Wadze" spieszy się

i łykia kropelkd, ławnicy w
ogóle są niepoważni, prokurator „spętany przepisami", a
nieudolny. „Jedyny
obrońca
(może z nim
sprawiedliwy"
utożsamia się autor), to plaaliwa protokólantka, odchodzą
ca zresztą z sądu, co pozwaila
przypuszczać, że wyrok w spra
wie Anńeli Bąkowskiej nie
jest jedynym niesprawiedliwym wyrokiem, z l!Jtórym S·ię
s;p<>tkala.
„Waga" nie jest reportażem,
satyryc~ym.
ani 'obrazkliem
„Waga" jest szłluką telewistro'1ę
w
zyjną oscylującą
dramatu. W sztuce tezę głów
ną można by odczytać jako
uogólnienie. Tezę tę w „Wadze", nie wdając się w szczc~
góly, można by zrozumieć, ~a
ko votum nieufności w stosunku do naS'Zego wymiaru
sprawiedliwości.

Pozwalam sobie złożyć vott1m s€\l)aratum od tej tezy.
Autor, moLm roaniiem, popeł
dziwię siE:>, że n:e
nił błąd;
dostrzegł-o tego kieroWlll.ictwol
Teatru TV.

J.

KATARASI~SKI

ne ma również irnne postano..;
wieinie nowego kodeksu. .Jeśli!
ro,zwod.u żąda małżonek wył'lcc~
pozycia„
rozkładu
nie wirntny
ziaś wspólmałż01Dek nie wyrażał
zgody - sąd może wyjątkowo
uwzględJtlić p0>wódzlwo jed~i·~
wówczas, jeśli odmowa wspoł.;
małronka jest, w konkretnyc!Jl
okoliezin-OSciach, sprzeczna z zcti
sadami' współżycia spol€czneg°'i
w ub. r. sądy orzekły rozwóc$
- bez zgody małżon.ka niewln_.
w 171 sprawach (na!
nego 5,5 tys. zbadanych orzeczeń <J!
rozwodzi€). Anali,za stwierd-za,..
że nie wszystkie te decyzje b:Y'
niektórer
ły dość wntkliwe, a
orze. cze:ń, m. i'l"!..!
uzasad1nie.nia
powolujące się na różnicę wie--.
ku czy braik potomstwa, są dy„
skusyjne.
syg'11alizuje równie:!ł
Analiza
inne problemy do t yczące praik_.
tyc?..nej realizacji kodeksu. TaZ
np. dopuszcza o,n możliwość p<'.JI
wladzy rod>:iciel_.
zostawienia
skieJ równocześnie obojgu roz•
wiedzionym ·r odzicom. Sądy j€d
nak wyjątkowo rzadko korzy.;
stają z tej możliwości (jedyini~
spraw)•
w 20 ze z:badanych
Wej.śic.ie w życie nowe,go kodek
niew,iele

su

Zlaitem

2lmienilcw

jewcze w praktyce w tym za.
klresie. A przecież pozostaw'ie•
obojgu rodzicom
nie wła'Clzy
jest z pewnośc,ią korzystne d!a
dziec.ka, jesli rodzice nie mają
cech, k1óre ich dp:kwaiifi.kują.
sądów w tycl>
Postanowienia
sprawach poWi"1ny być opartis
m. in. o bardziej szczegółowa
wywiady śroclowL~kowe.
Wnioski Mi.n. Sprawied1iwo•
~i wskazują na potrzebę dalszej p!'acy nad ujednoliceniem
w praktyce sądowej stosowania postanowień kodeksu oraz
daJszej popularyzacji zawa'!'tych
w nim 'fi.o wych pojęć i instytucji prawnycl1.

W Chile zakończyły się spot-'
turnieju
eliminacyjne
kania
o pumężczyzm
kzyszykówki
chll'l' swiata. w wyniku tych
spot.ka_ń do puli finałowej zakwaldik<YWa!y się zespoły: Brazylii, Hiszpanii, Bułga.rii, USA.

ZSiR-R

i

.Jugosławii.

1cśPDCODR

w Łodzi zachmurzenre
Dziś
umiarko<Wan.,,, okresami więk
srze, możliwe przelotn.e "1eszcze
i burze. Ternper-atura od 7 do
17 st. C. Wiatry umiarkowane
i porywiste południowo-za<Jhod
n.ie. .Jut·ro pogoda bez zmian.
Nieoo chłodniej.

----

„Kukuleczka"
piaci
·
za

pięć

trafień

zwykłych

zł

1.787

za czte.ry trafienia premiowane zł :1.23
trafienia zwykłe
za cztery
zł

89

za trzy trafienia premiowa•
ne z! 14,50
za trzy trafienia zwykle zł
6,50 oraa: przyl'JO'aje w dro<ize
nagrody w postaeoi
losowania
turysitycmyeh
radioa'Paratów
posiadaczom kupo„Koliber"
nów OPA•trzonych banderolą o
końcówce 4.~61. Na główną wy.
bieżącej
przypa.da w
g.raną
g~ze 160.000 fU<!tych,

I

..., ............

!

~~~.-...-~,„

~~~,.._.,..,

Transportowcy i drogowcyMilicjant pcmaga
======przed swoim świętem .
w okręgu łódzkim pracuje 12
tys. transportowców i drogowców. Z tej liczby 8 tys. osób
zarudnionych jest w PKS. In·
ni to pracownicy TOS, Przedsiębiorstwa
Budowy
Maszyn
Drogowych, PZMot., Automobilklubu, Aeroklubu itp.
.Już niedługo, bo 24 bm. ob·
chodzony będzie w całej Pol·
sce, a więc również i na na·
szym terenie Dzie<ń Transportowca i Drogowca. Członkowie
Zwi~zku zaw. Transportowców

MIESZKANIE
DLA NASTOLATKA

OB.

WŁASNlAK.:

służonego

otworzyłem

syna książecz
kę mieszkaniową.
Wydaje mi
i;ię, że określiłem przez to swo
je obowiązki, iż będę co mie·
siąc wipła.cał
100 zł na ksią
tec.:kę.
A jakie zobowiązanie
przyjęła w zamia.n spółdzielnia~
Kiedy syn otrzyma mieszkanie
i jakie?
dla

i Drogowców z o.kazji swojEgo
święta jak również dla uczczenia
!OOO-lecia
Państwa
oraz
święta I
Maja podejmują wiele
cennych zobowiązań.
Dotychczasowa wartość tych czynów zarówno zawodowych jalt
i społecznych
oblicza się na
21 mln
złotych.
Inicjato.r ami
czynów w naszym
województwie były zalogi: 10 Oddziału
PKS w Piotrkowie Trybunalskim, Rejonu Eksploatacji Dróg
Publicz.nych w Kutnie
i Powiatowe•go zarządu
Dróg Lokalnych w Powiecie Łódzkim.
W przyszłą sobotę 23 bm. odbędzie się w waszawie centralna akademia z udziałem 2 tys.
delegatów z całego kraju.
z
Łodzi i województwa wyjeżdża
na tę ak'lldemię 100-osobowa de
legacja.
w n·iedzielę a4 bm.
odbędzie się
akademia łódzka
w Pałacu Młodzieoży.
Przew!dz.iana jest dekoracja najbardziej zasłużonycl1
honorowymi
odz.na.kami miasta Łodzi i województwa, złotymi i srebrnymi odz.nalkami „Wzorowy kierowca"
oraz odznaka.ml „Za-

17-letniego

go". w
ka·demii
wła·sne

zespoły

arystyczne.
(Ka.s.)

poinformowano nas,
rejestracji książec2lki
dzielni pow.in-ien Pan
klarację

O<k.reslającą

że

Foto: I.. Olejniczak

rodziny dla której planuje Pan
mieszkanie. Syn po dojściu rlo
pełnoletności
i założeniu rodziny ma p.rawo stać się czło111
kiem s.półdzielni i w pierwszej
kolejności
otrzyma przydział
m i eszka1nia wcześniej zaplanowan.eg<l .
Reguluje te sprawy
w spos ób wyczerpujący uchwa
ła Rady M'inistrów nr 122.
(kl.)

ZWROT KiA'UCR

c. z.: WYprowadzam się z
mieszkania kwaterunkowego do
spółdzielczego.
CzY
uzyskam
zwrot kaucji i to co wpłacjłem
za urządzen<ia sanitarne?
RED.: Oczywiście. MZBM W
rll2lie wyprowa&ki Lokatora, o
ile zostawia O!ll mieszltanie w
dobrym stanie, zwraca kaucję
w 1-00 proc. zwrotowi podlega
również su.'Da wpłac0<na za urządzenia sainita·rne. Tu jednak
odpowiednio 7.mniej.sza się ją,
odliczając
okres
amort~acji
(dla waumy wynosi on 20 lat,
a dla bojlera i urządzeń natrySk-0wych 8 lat).
F>oTma.lności zwląza111e ze zwro
trzeba zacząć od
ADM, k ·t óra wysyła do domu
zamteresowaai.ego
swego pracownilka, aby sporządził protokół o stal!bie mies7Jk811l<ia,

tero kaucji

WK1ubił

Dla kogo ta innowacja
Czy rodzice tego nie widzą

p.rzy

Dzłennitarza

co ma

Proszę o wyjaimienie,
robić sa:mo;tny ilIH;żczyzna

oo

cujący

Cenne

7.3o

Jeżeli.

p<ra·

ostatnio

zobowiązania

Sp-ni Inwalidów
im. H. Sawickiej
z

Gbcbod6w Tysiąci.e
c.i:a Państwa Pe>lskiego i świę
ta 1 Maja
załoga Spółdzielni
ln!walidów im. H. Sa.wickiej w
Łodii:i
podjęła
szereg cennych

o

łącznej

war.tości

e>k. 22 tys. złotych. M. in. załoga tej spółdzielmii zobowiąza
ła się wykonać w
czynie społec2Jllym przełączenia nowo wy
budowanych
urządzeń
telefonicznych w NBP oraz Instalację gl'ośnikową wraz z przewodami na terenie Pogotowia Ratu.nkoweg.o.
Poza tym załoga
przepracuje
przf upiększaniu
miasta 91 godzin, zaś przy porządkowaniu ter·eniu swoich za•
klad6w 836 godziin.
t~ kr.) .

uJDZZ przy StoleCDth" Prawie 4 tys. zł
w
o go,,Jarz:z:
z Bal o Lekarzy
na Dom łm. Szustrowe
ika.Iit
Dziś;
środę, 20 bm.
dzinde 19
przy św:ieoach"
koDJCert w wykonaniLu Kwln
tetu Jaz7'0W'eg'() Tomasza stanJń (Kraków).
Wstęp
wolny dm posiadaozy
klubowych.

i

Sekcja Lekarska
zw. zaw.
Prac, Służby Zdrowia w Łodzi
przekazała dochód z Balu Le·
karzy w wysokości zł 3.892,10
na Dom im. prof. d·r Jadw.igi
Szustrowej.

• Szajka wlumywaczy-uka1ana
8 łłopud nu lunkcjonariuszy MO
Wczorad; praed
Sądem Powiatowym dla m. Lodzi zak01'l
czy~ slę proces p!l".zeciwko szaj·
ce Wlamywaczy, która, j•a,k już
infoTmoiwaUśmy,
grasowała
na
terenie naszego miasta w drUgim pótro<:zu ub. roku.
Wlaman1a
dokonywane hy.Jy
przeważnie na srv~rndę osób pry
w.a tnych., a łącz.na
w.<lrtośt;
zrabowanyoh przedmio-tó·Ą· wynosila PDl!lad 30 tys. zl.
Wy<rokiem sądu, gtłówny oskarżony Z. Pastwlński (Ziel<'!Ila 47) skazany zosta;I na 5
lat więzienia o. 5 tys. zł grzyw
ny, z. Wiśn.iewsiki (Za1cąma 39)
na 2 lata
więzienta i 2 tys.
21! grzywny, Dwao ruastępni: s.
Wr\) bleWSlk:i (Ziielona 48) 1 R.
JuTCZYk (Zielona 48) !lJa: 2 Iata więzienia i 1000 zł grzyw:n;:\'.
Pozostałym
oS!ka,rżonym:
L.
Drypieri<JJskiemu (Zielona 40), P.
Szymańskiemu
(O\Ssowslkleg-0 2)
1 Z. Pl'Zybytlro~"$kiemu (Zielona 4-0) wymietrW:no kary od
1,5 do 1 roku więzienia Oira!Z
po 1000 zt girz.ywny.
J • Sta.siak (Zielona 46) zo~
stal urulewinniony.
A. Golańskll. 'który T>O'Śl'ed·ni
ozyl w sprzedaży części skiradzionych przedmiotów uka<rany
ZOS'l;ad: g,rzywną - 2 tys. zł:.

~nia

punk/ty

przed Sądem PO<Wia.tóM;rrn dl:a
m. Lod.Zii i skazany z01Sta1l na 1

rok i 2 mtesląoe wie:;ziemdia.
ILW)

Jooszllll.

s:półd~!elni

„Czys<tość"
a:.rzyjkos?JUle tylko w goduAruich od 7-14. Tak :przynajmniej poinformowainio mn•Le w
pillllkcle
przy trl. Piotrkow·
skiej :Ll.2 i
Rewolucji 1905 r.
sy,g naJizuj,e ob. A. w.
Si>óżruać sli.ę do
pracy nie
c•hcę i nie mogę. Zwal•nla.ć &ię
wcześniej
też,
a sam prasowae ate umiem.

muj,ą

-tr

okazji

zobowiązań

W posesji
P<l'ZY uf!. Piotr·
kowskiej 7 -Od pewtncgo C7"'511
tr-wa reanruit. W
zwląmu
z
tym

ID&

pooWór>'Jt.l

po&ta>wiO!ll<O

bairaikif, J<.~e 5italy S!ię :miejscem z.abaiw pozbawioinych opiekd d'Ziecl. Ku prze•r-ażemu co
bardziej
przewidujących lokatorc>w, dzieci ~rują Po da·
chach ba.ra;ków i unządzają na
nich bitwy i za:wody.
Najgorsze jest .zaś to, te :rodzii,ce zdaj.ą się nte dostrzegać
co czynią ich pociechy, choć
po każdej ta:kiej 011baiwie podwórka sąsiednich 1POS<esJl za.
siane są bmienia.ml.

,,Gościnna''

ouza
Oaza bo miejsce do którego tęsknią, spragnieni wę
drowcy. Sq, i w Łodzi oazy.
Jedna z nich egzystuje przy
ul. Armii
Ludowej i jest...
barem mlecznym. „Oaza" ta
to prawdziwa „oaza" czustości.
W środę, 13 bm. o g(}d,z. 19.40
u progu wital konsumentów
kubełek brudnej wody, przy
po,moc11 której jedna ze sprza
taczek zmywala kabinkę kasy.
Zawartość kubełka kojarz11la
się wchodzqcym ze specjalnoś
ciq, kuchni. Ch11ba nieslu.sznie .
ale jak w4Lczi;ć ze skojarzeniami?!

W

glębi lokal-u inna pani z

obsługi, przy pomocy szmaty
zalożonej na szczotkę zmywała pły·ty
marblitu, którymi
u:ylożone są ścian11
lokalu.
Niemalże u jej stóp
konsumenci spożywali
pierożlci i
co tam jeszcze oferowała k1~
chnia. Na pewno nic ze ścier

ki me skapywało im "do talerzy, ale kto to może wiedzieć?!

o

Troska
czystośc
';est ze
wszech miar godna poparcia
ale lepiej ze sprza_taniem poczekać, aż z lokalu gastrcnv;micznego wyjdą
k'<nl!sumenci.
Szczególnie gdy lokal naz1rwa
się „Oaza': co powinno się
kojarzyć
wyłącznie z
milym
zaspokajaniem . pragnień.

J.

POTĘGA

KOMENTUJEMY: „.::~:~':.„
sezonom

Od października
ub.
roku
dom wczasowy Zw. Zaw. Pracowm.oków
Służby
Zdrowia w
Sokolmikach dzi.ęki porozumie·
niu zarządów Głównego i okręgowego tego zwjązku a WY·
działem '.Zdrowia w Łodzi zamieniono w sezonie „martwyni 0
na sanatorium dla dzieci reuma,tyc,.;nych. l!Dicjatywa godna
naśladowania. Z jednej strony
umożliwiło się vr ten sposób
leczenie w okresie od paździer
nika do końca maja 120 chorym dzieciom, z drugiej strony
wykorzystało się pusto stojący
dom.
,,sanatorium z niczego" oka·
zało się w dodatku
o wiele
tańsze od Jlj()rmalnego.
Kosztv
sanatoryjne wahają się bowiem
w granicach od 110 do 135 zło
tych za jfdno łóżko w ciągu
doby. Łóżko sanatory.}ne w Sokolnikach kosztuje
75 złotych
za d<>bę.
Administrowanie ośrodkiem przyjęła Przychodnia

Reumatologiczna
m.
Łodzi.
Przyche>dnia 1a również zapewniła opiekę specjalistów. Dzięki
uruchomie'lliu sa.natorium w do
mu „Zdrowie" zwiększyły się
możliwości
leczenia sanatoryjnego nie7.będnego dla chorych
na reumatyzm dzieci.
Takich domów
jak „Zdrowie" w Sokolnikach jest w naszym
województwie
więcej.
Warto byłe>by pomyśleć o tym,
aby i w innYch tego rodzaju
ośrodkach zlikwidować martwe
sezony. Dzięki temu można by
wzorem Sókolnik zorganizować
wi,ęce•j
okresowych sanatoriów
tak bardzo pe>trzebnych np. dla
dzieci astmaltyc7lllYCh,
cukrzycowych, dzieci z wadami po·
stawy, dzieci nerwicowych itp.
wszelkie inicjatywy w tej dzie
dzinie są ze wsze<:h mia.r pożądaine. Ze swej
strony przyrzekamy od'llotować
każdą
z
Jllich. Kto następny?
W. KASPRZAiK
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MAGiEt. elektry.czńy odP.1ramow.i.cza
7
OGŁOSZENIA
m. 1.
21-296 g
---„W•ARSZAWĘ 203" sprze
p
. dam. Stryków, KościuszPLAC w
roboszcz.ew~- ki 2:1 00 l4.
21291 g
ca.eh
sprzedam.- . ŁódzDąbrowa
Ummsk1ego 2 2 POKOJE, duży met<raż,
m. 3, blok Z27/'29.
centrum,
parter z.ajedn.orcx!z.ilnJny mie':'ię na kaw".'•lerkę lub
DOMEK
s.przedaan.
Basenowa 24 P'.'koj
samodzielny,
!,
(Kolej Obwodowa).
,p1ętro.
~ferty
„2.1318
stąpię.

DROBNE

„Prasa"', Piotrkow:;ka 96.

~AŁŻEŃSTWO

studeincpokoj·u
kie
po.szuJt>uje
subl<>:katorskiego na rok
wejz
mekręipującym
ściem.
Oferty
„2130-0"
„Prasa", Piot'Iikowska 96,
- - - - - - --- - - POIKO.J z kuchnią _ 4-0
m2 wraz z Qgródkjem i
m~ro:wanym garażem za
m1~ę na 2 pokoje, kuchrua w blokach. Nowe
Złoti!lo, ul. Bruska 35.

SAMOTNA pracująca po
sz·ulrnje i><>koju sublokatorsl<iego. Oferty „21327"

„Prasa", Pi.!Otrkowska 96.
GARAŻ--;przy - KonstytuWidzew wy-

cyjineJ

dz:ierża<Wut.

,~Prasan,

Oferty ,,21244"
Piotrkowska 96.

ZA NIESŁUSZNE--p;;są:
dzenie o pn.ywłaszczenie
paczki w dn.iu 24. Ili. br.
gorąco
przepraszam Antoniego PertE>Sia,
Lilpowa 87, Jana GłQgowskie
g-0 ul. Krzeanieniecika 8
oraz pracown>ków W AM
w Łod!Zli.
Jan1na Wlodair:czy•k, Stryków, Ko•lej.owa 2'1. •
21167 g
KOREP!ETYrC.n:
polski,
rosyjski
udzi.ela.rn.
Tel. 410-96.
21232 g

MIF'SZ.K.ANIE
PALMĘ
„feniks"
dużą
pięciio.poczęściowo
Mar.i.a Wilk, POKOIJE nad Pillcą k. l<ojowe
sprzedam,
roo:21351 g Spały z wyżywieniem i ldadowe, bez c.o.,
zgierska 136,
152
piętro
bez do WY\ll<ajęcia.
Tel. m2, centrum,
I
poko.jowy, 265-30.
I< RED ENS
21312 g zamienię 111a 4-3 pokoje
mniejsre z c.o.
pi€c gaz.owy oraz il!llne
O:ferty
Na·ru- MIESZKANIE
trzY1poJm- ,.~1297"
meble sprzedam.
,„Prasa''• Piotrw kowSka
wygodami
towicza 6 lewa ofilcy:na, j(l·We z
212.'l'l g
~·
Pabiainicach zamiem,ię n.a
I p. godz. lS--.19.
trzy,pokodwupok.ojowe w blO'kach. MIESZKANIE
„Prasa'', j(lWe, wygody, c .o., du- UDZI1'.~AM korepetycji,
jasny pod Ofe.rty
„40"
STOLICZEK
40 że, ceilltrum zamienię na przygotowuję do ma,turndio-telewiZO'I' i stolik Piotl"kowska 96.
t.r zypokojowe lub dwu- ry ·l ~·mi<nów wstęip
z foteli.ki em (CPL) tanio
Tel.
292-i)g IPOKOJU sublokatocskie- pokojowe, bloki.
Chęt- nycn z przedmiotów ści
sprzedam.
Zl.319 g go na 2 lata pcszuk.uje nie
Ko.ziny.
Oferty .;Jrh. Wiadomość: Knia
godz. 15-lil.
!małżeństwo.
Oferty ,.21292"
„P.rasa", Piotr- ziewicza 36 po gooz. 17.
„Schreder" "2'113-09" „,1
P rasa", Piotr~ kowska 96.
2.1292 g WYtiCZAM:
angielski,
1 stycznia br. Po pol:udnau na PJĄNI.N·O
31309 g
aicmj~ki,
jugosłowiańul. Pabia.nidtiej
naipadJ
na sprzedam. PabiainJice, No ·k mvska 96.
tel.
MJ:.ODE
małżeństwo 3k;. Tel. 201-~.
dwóeh pelnlących slużbę fun- wotk.i 23, Zaileski,
2!290 g
21315 g 3 POKOJE, kuchnia, blo (t'7..lo111ke>wie
spółdzielni
Jc,cJcnmiriuszy
MO
nletf"7Jeźwy 27-18.
ki 7.amie111ię :na 2 razy :me!mka<niowej) poszuku- roMOC dochod-ząca
do
~anciS?ek Olejairz (Polarna 16).
sl<laclany,
bla- po poilroju z kuchnią - je pokoju sublokatorskie 4- lct,niego
dziecka
p'OCzynon1 n!!pa.gt11ik'.l tb\~' ~rzv GARAŻ
07•
·
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·
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Dąbrowa
go
n
3
la
a
7d
.
ts
a\
a
trzebna
n.atycl1mia~t.
~'v ''"w" nowsznt:>hnie uznane\ "-'my o wym1:irze 2 . bl0<ln . 0>;1edle
5 m. 9, Zc:1krzewska Łódź, Piotr ""i'kaclta ~ a, zgł m: ·,enj.s.
za obC"l?:v\ve.
m ~pr~en:.m. Łodz. Gdan ..-~łczynsk1ego
ól.1306 g,kO\!:<Ska tl2 m. 65.
~odz. 11,7-20.
~42 g
WCZJO:Ni.j • Olej.a=
stanął ska 59 .g odz. 'l.-=i15,
Iblok 2.1~1
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:DOM DZIECKA IM. MAR1iI
KONOPNICKIEJ W NOWYM
POMIESZCZiElNiliU

l1ił le!Oii ~ ~

K.UKIELKOWY

50 LDH
przy
Zasarlmczej
SżkolJe Handlowej w
Lod!Zi utw-0rzyla wlaS!Dy teatrzyk ku·
kiell<o wy, który dal już szereg
wyst,ępów rn. in. w DO!nllU Kul
tuory przy ul. W•aipierunej. Ha'l'oerki z tej drużyny wykonały
wl<asn01ręcznie kukiel:k ! li dekorację do pr.z.edstawJ.enia..

(:kait.)

A to pech! Zepsul się kierunkowskaz. Mfod.y właści
ciel
„Syrenki"
ja koś
n ·l e
mógl sobie poradzić z szybkim usunięciem malej, ale
przykrej awarii. Z pomocct
przuszedl sierżant
MO
z
Kom. Ruchu Tadeusz
Walczyński. W krótkim czasie
kierunkowska,z
znów
dzialal. · WŁaściciel samochodu serdecznie
podziękował
sympatycznemu
sierżantowi
i mógl jechae spokojnie dalej.

HARCERSKI TEATRZYK

-. Prze.'
gląd
sta>rych filmóv: mem1eckich organizuje w kinie „Wisda."
Central.noe Archiwum FUmowe.
W .lni<ach 21-24 Jcwietnia z,obaczymy na seansach o godz.
18 ,,Zemstę H<>munikulusa" (Otto Rippert. 1916 r.). „G<>lema"
(P.
Wege:n.er, C. Boese, 1920) ,

i „Księżniezke ost.ry,g"
(Ernst Lubitsch. 1919) oraz „Po
Roberta
Siodma.ka
(1930).

,„..........""""'"'"'"".................." ..........

w !'ą)Ół
złożyć de
strukturę

imprezę

uLail·kę"

(k)

Ł6dz.kim
Związku
Spółd2ielczości
Miesz.l(aniowej

I

Atralocyjną

w

RED.:

:J

działacza związkowe
części nieoficjalnej
awystąpią
najlepsze

W „WISLE" STARE FILMY
NIEMIECKIE

drużynie

dziala róv:n.ież
fotoamatorów, obsh.Lgu•
imprezy w drużynie i
szkole. Korzysta on z dobrze
wyp<>sażon1:go labo<ratorium J'-:r
tograficznego.
(j. kr.)
Przy

jący

STUiDIA
Wychowankowie Domu D.'z:łeo
ka im. M. Ko:n<>pnli<lkiej nie<
dawno opuścili starr:e i nlewy•
godne pomics=enia µray u:l.
Karolewski.ej i przenieśli
się
do now.e go, p!l"Zestronnego ! slbon ~czneg-0 budynkU przy ul. Czę
stochoWSkie;J,
otoCZOl!lego terenem, noa kltór'ym
zna~dzie si~
miejsce i na boiSko sportorwe
i na g.:zą1l!kl pod upraw~ k'\\ia•
tów rrz.y wa1r2yw.
ZasadlniC!ZYm ktoJ){)ll;ern. który
ma w tej chwili kierownictwo
domu 1 jeg-0 opiekun c„·wie, jest
brak

ogrodzenia.

Wobec

DZIENNE FILOLOGilil
ROSYJSKIEJ

W roku akademickim 1966--l
1967 Uniwersytet Lód2k1 u.rucha
mia stu<lia dzienne z filologii
rosyjskiej, obok
istniejącyah
już
studiów
Wll.eCIZO!l'Owyc:h rz:
tego zakresu. Pod and.a -0 dO!pll.H
szczenie do egzaminu wstępne.
go pr2yjmuje komi:sia reilcruta•
cyj:rua, Narut-OwiCZ>a 65, ]), 6 dO
1'5 maja dlla
matu<rzystów z
lat ubiegłych 1 do lli cz,erwca.
dla matn=ystów tegO!l'OCZllyoh,

sv:o-

bodneg-0
dO!Stępu do budynku .
miejscowi clrułiga!lli
wybijają
·wieczoirem srz.yby 1 niszc:zq budynek od ze'\\nątrz.
Wprawd:z.te Dom Dzieclk!a im. Marti
Konopnil.Clk:lej zanienil
obecnie
d2lle1niicę i 5lpD<! opieki Polesia
prneszedl pod otp.iekę Widzewa,
ale
nie
będzie
to
chyba
przyczyną bra~ flm<iu&row na
Qgrodzenie pasesJi?

cww.>

WYNllJ!ilI OLIMPMDY
W ub. sobotę odby~a się pdet'WS7..a
Oli.mpiad.a
Języka Niemieoklego dba szlkól
średnich
o,gólnO!kszta tcących i
21arwodowych. Wyka-z.a.ta ona WY'SOkil po
ziom i dob.re przygotowanie uczestników. Jury
pr-Lyznalo 5
miejsc rpie:rws?.y.ch. 3 drugie i
7 trzeolch,
pOdloadto
nagrooy
k:siązkowe. Pie'l"W'Sz o miejsca za,
jęli: Tadeusz Biel:'.'.111Sk.i (XXIX
LO), Teresa
Góreokia J Ja1cek
Jurczakowsk:! cx.xvm LO), Ire-

·
Ta,k kombimdę co mi
się lepiej opiaci: Pójście do
szkolu i dwójci z matmy,
c%y pójście na wagary i l:inie w dpmu.„

ru. Magiacz
(XVII LO) i Ewa
Szydłowska (XXI LO) •._ _ _ _ =~::
._::_
::.=:_:=::::_::::~=
- =
_ =_

.

= .= ==
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<R.a.dio i talt2.Wizja
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fabrycznym dachem". 14.45 „Błę
kitna sztafeta".
15.00 Gra duet
fortep. 15.1-0 Koncert chóru Rozgł.
wrocławskiej PR. 15.3() Dla dzieci starszych magazyn pt. „Zapra
szamy na orbitę".
16.00 Wiad.
16.05 Publicystyka międzynarodo
wa. 16.15 Konc. popołudniowy.
17.01 (Ł) Aktualności łódzkie. 17.15
(Ł) z cyklu: „Opowiadanie. no•
wela, opowieść" fragm. 17.35
(Ł) Łódzcy solisci. 17.50 (Ł) Spie
wają
chóry szkolne.
18.05 (Ł)
Gra ork. estradowa Radia EStoń
skiego pd. Roscisława Merkuło
wa z udziałem solistów. lB.20 (ł .)
„Runda z piosenką". 18.35 (t.)
Radioreklama.
18.45 Aud. Rej.
Ekonomicznej. 19.00 Wiad. 19.05
Muz. i aktuaLności. 19.30 „Aniołowie" ~tuch.
20.33 Muzyka
rozrywkowa. 21.00 z kraJu l ze
świata.
21.27 Kronika sportowa.
:lll.40 Muz. współczesnych kompo
zytorów warszawskich. 22.20 Roz
mowa literacka. 22.35 Uniwersytet Radiowy. 22.55 Muz. taneczna.
23.50 ostatnie wiadomości.

KWIETNY.

PROGRAM I

8.00 Dziennik porail'llfly. 8.:15 Z
twórczości
kompoz. radzieckich.
8.50 Mówi technika. 9.00 ~Y
i soliści. 9.20 Walce. 9.30 Gra
Polska Kapela. I.O.Oo „Slad kamieni" fragm. l-0.:W Rytm i piosenka.
in.oo Rewia piosenek.
11.30 Ka.rol Maria Weber II
S0<nata
fartep. AS-dur op. 39 .
12.06 Wiadomosci. 12.10 Muz. ludowa. 12.25 „List z Polski" aud.
Red. Społecznej. 12.4'0 „Więcej,
lepiej, taniej". 13.00 Melodia
i
piose:ruka. 13.20 J. stamitz - kO<ncert B-dur. 13.40 Swojskie mel.
14.00 RoLThiczy kwa<Jrans.
14.)5
Melodie i pi-OSenki naszych przy]a
ciól konc. 15.00 Wiadomości.
15.05 „Nasze spotkania".
15.35
utworv na harfę. l.5.50 Radioreklama: 16.00 „Popołudinie z mło
dością". 17.55 Wiad. 18.00 Koncert
dnia. 18.43 za.powiedź programu
„Popo"ud<nie z młodością/ na
dzień następny. 18.45 Kurs języka
francuskiego. 19.00 Radiotell<lama.
TELEWIZJA:
19.lil „Wiejskie spotkania". 19.25
„Pięć
mi!Ilut
o wychowaniu„.
!>.35 Proga-am dla szkół: Fizyka
19.30 Kancert życz.eń. 19.45 „Mo- dla klas VI:
„sprężone powieto-kwadrains~. 20.00 Dziennik wie trze wy.J<onuje pracę" (W). 10.2a
crorny. .20.25 Wiad. sport. 20.30 „Swiatlo na twarzy" - film fab.
Program wieczoru. 20.35 „Poeta prod.
węgierskiej
(Katowice).
l jego świat". 21.05 Kon.cert cho 11.55 Program dla szkól: Chemia
pilnowski E. F ,iJ.els, fortepian. dla kla.s Vl!I
„Najważndejszy z
21.45 Odpowiedzi z różnych
kwasów"
(W).
12.25
Przerwa.
flad. 22.00
Pi.oSenk.i z różnych• 16.13 Prog.ram ooia (Ł). 16.15 PostrO!ll śwjata. 22.25 „Twórca nie litechlniika TV Kui-s przygotojest sam" humoreska.
22.40 wawczy: Matema.tyka. Kąty, trój
,.Relaksu ciąg daJ<Szy". 23.00 II kąt prostokątny,
twierdzenia e>
wyd.
dziernniika
wiecz.
23.10 trójkącie.
Wykładowca
doc.
Wiad. sportowe. 23.15 Mel. roz- dr Józef Lukaszewicz (Wrocław):
rvwkowe i tanecz.ne. 24.00 Wiado 16.45 PKF (W). 16.55 w1adomosc1
mości. 0.05 (L) Program
nocny dziennika TV (W). 17.00 Dla dzie
z Rozgł. PR w Łodzi. 0.55 Ka- ci: „Romantyczne przygody" lenoa•rz Radiowy. 1.00 Wiad. 1.05 film z serii: „Przyg-Ody błękit
(Ł) D. c. progr. nocnego z Rozgl, nego
rycerzyka"
(Kat.).
17.15
PR w Lo<lzi. 2.00 Wiad. 2.05 (Ł) Dla młodych widzów: Teatr Jed
D. c. progr. nocnego z RO'Zgł. nego Aktora „Butelka" - Adam
PR w Łod2'i. 2.55 Wiadomości.
Bahdaj. Wykonawca: Józef Nalberczaik (W).
17.30 Program z
PR-OGRAM ll
cyklu:
„Medale i detale" (W).
8.00 Wiad. 8.(}5 Mu:z. po.ramla. 17.50 „Zielone perspektywy"
S.15 Radiowy kurs języka a,ngjel- Tygodmk Wiejski (Pomań). 18.15
skiego. 8.30 Wiadomości.
program
z
cyklu:
8.35 „Blues" Auó. Red. Spoi. 3.45 Popularne „HL"itori..p
jazzu" scenariu.;;z
mel. rozrywkowe. 9.00 Z muzyki Ilona G<l"zesiak i A;ndnej Króliwłoskiej. 9.30 „G<>rzki cukier" kowski.
Reżyseria Tadeusz
fragm. 9.50 Miniatury symfonicz- Sztucki. Scenografia Czesław
ne. 10.00 Wiad. 10.03 Omówieni" Siekiera (ł,).
18.45 Wszechnka
programu. 10.05 R-OSyjska muzyka TV: „wa:rszawa w dobie Konsymf. 1-0.50 ,,Mrs. Eugania Iwa- stytucji" z cyklu: „Konstytucja
nO<Wna" odc, 2. ll.10 Muz. dla 3 Maja" (W). 19.20 Dobranoc (W).
wszystkich. 12.00 z kraju i ze 19.30 Dziennik TV (W).
20.(}D
świata wyd.
poi.
12.25 A. Łódzkie wia-dom<>ffci dnia.
20.15
Munchheimer - JlI Suita baleto- „Przywilej kobiety" ~rymi
wa „Figle sza tana". 12.50 „O J. naLna nowela filmowa prod. anBrunie" - fel. 13.00 (L) Program gielskiej
dozw. od I.at 16 (W).
Radia i TV - komuniikaty. 13.10 21.05
„Swiatowid"
magazyn
(Ł)
„Nowości wydawnicze''. 13.3'.l spraw
międzyn&rod<lwych
(W).
(Ł) Piosenki warszaiwskich przed 21.30 Dtienn.ik TV (W). 21.40 Pomieść. 13.45 (Ł) Magazyn dla wsi litechnika
TV.
Ku~s
przygotont. ,.Na antenie wojew():l7two". wawczy.
Matematyka
(powt.)
lol.oo Erno nohnanyi - ><uita ti•- (Wrocław) . 22.10 13 lekcja języka
rn.oll na ork. op. 19. 14.30 „Pod '"'"Yj kiego (W).
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KoIarze wyjechali
do Belgii

Dziś
Wystarczy
żeby w

spojrzeć

na

pełni zdać sobie

LKS-Zawisz a 132
zgłoszonv,t~ kolarzy
do Male"o

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

tabelę,ldrużyny ŁKS.

i

mięśni są

W-ysc1"u ~oko1u

skutec=iejsz,ej. tek naderwania
uniePL'.n.k.tu ruchonueni na dłu=y czas.. W

spra~ę za.miar . urwania . cermego

Na . t»dmi.ejskich szosach ruch., Jerzy. Szulczewski, Czesła:W KU•
młodzi kolarze, którzy jawski, Janusz Patykowsk.i, ~rz~
obrol?-ą. _4-3--:3, co było wskaza- zostali zgłosze-ni do Małego wy- s:ctof . Izdebski,. . Bogdan MiJski.
ne, Jesh dązyło się d~ uzysb- ścigu Pokoju.
Zbigniew wal1Sia:Jt.
ZgŁoszonycłl
ma . remisu. Tego wa·ri~tu m_e
Lista zgłoszeń nie została jesz- iest 40 z~wodnikow...
da Się jec:lrnak zastosow'.'-c W dzi- cze zamkrnitita i w najbliższych
w sumie mamy JUZ 13! kolasiejszy!l' s,potkanlu, kto~e trzeba dniach liczba startujących nie- n.y.
.
.
.
wyg,rac. I d1ate"lo to ll~zyć s~ę wątpliwie się zwiękm:y.
Przypommamy, ze J?>erWszy enalezy z tym, ze .s_usk1 będzie
Dziś podajemy
dalsze na-zwi- ta.p roze.g ranx zostanie
.1.i. bm.
czwartym
n;ap~stm~em
obok ska zawodników zgłoszonych do (wtorek). Zbiorka zawodrukow. C!I
Sadlka, ChaTb1ck.iego 1 Kaczma.r- wyścigu na 20 km: Andirz.ej wa- godz. 15 na torze w B'.elernow1~.
ka.
~
siński,
Leszek
Jeż,
Ryszard ostry star~ o godz. 16 !!l_a szosie
w czwórce obronrnej wystąpią Mł·oCZJkowski
Henryk Szad!kow- warszawskiej.
O«'garnizatorem
Gutows.ki, Kowalski, Szefer
i ski, Miirosłam Kaqprzak, Andrzej pierwszego etapu jest SKS .s,poBiałas, który jako bard~ej ru- Pałczyński, Lech Kowalczykow- le~.
.
t
l.n t" botyiwwa:n.y ma prz,ewagę nad mło ski, .Józef Barwaśny, Marian Ba- . _wycięz,ca o rzyma _m u "
.
dym, nietl<>State-czn,i e jeszcze do- rański, Jam Grzeszcztllk, Ludwik mfhkaty . . Kolarz, ktory zajmie
świadczornym Hareiiem. A wie- Jaworski, HeIMYk Miksa, Kon- drugie miejsce otrzyma 30. semy, że rutyna to czyrunik, któ- rad Szczepara.
. .
kund ~mf>katy,
Po s~onczo•
.reg.0 nie woLno nie docerniać, gdy
Tak więc do tego wysc1gu jak nym. wyscigl'. w H~et'llO'Wle
w grę wchodzi tak wielka staw- dotychczas zgłosiło się }uż 92 ko- stąp1 .rozcla.noe nagrod zwyc1ęzka jak to ma miejsce w dzi- ilarzy.
com p:erwszego et~pu.
sie'jszym meczu z Zawiszą. Mecz
Oto nazwiska zawodników star
f~ etap ~r·g~nri.ow~y przea:
rozpocznie się o gooz. 16.
tujących w wyścigu Da 38 km: : .
rza o bę zie S!ę 3 maT1izecl l2 maj.a
(organ.lzaitor
Widzew), a ostatn.i rm:eg,ra!!ly bę
Ilię li&::
dizie 16 maja w dniu .P.'.zyjazdu
'Iii--•
~
do Łodzi kolarzy Wyscigu Pok j
o u.
· ~.
.

Dziś z Warszawy odjada sa- jak ważny dla LKS jest wymk Wiśle m~ udał się, z .tYi:rt silmej Krakowie ŁKS grał ~zmocn1'oną Trenują

mochodami do Belgii nasi czołowi kolarze: Kudra, Pawłowski, Beker, Janiak, Gazda
G
l"c ek
aw i z :
.·
.
Zawodmcy c1 w~.mą udział
w 8-etapowym Wysc1gu Dooko-1
ła Belgii. Start
24 bm. Wyścig kończy się 1 maja.

dżisiejszego

meczu

z

zawi.sią. si:ym

:więc

Na<i drużyną łódzką . _zaciązyła 111e-si8:111a
groźba spadku z r ligi,
gdyz wodnicy
zdystansowała go Odra je•dnym Zawiszą.

punktem.
.
Sytuacja jest niezwykle powazna, lecz mimo wszystko do. _naprawierua. Zależy to oczywtscie
od
lepszej niż 'Cl.otychczas gry

postanowieme:zn . odza
z

zwycięstwa po:v1nni
rozpocząc g.rę

LKS

Nie oczekujemy zmi<oin w zespole LKS.
zr~ztą . na dob~ą
Sj)rawę tr"'f;1eX: K,r ol .i:i:ie m~ się
ktm posłuzyc'.
gdyz zarowno
Stachura jak i Kosider na sku-

........____...,.„____„__
„
„.._..._..._.._....,_..„_,_________
------------------'""-----~------------... ~
...,..,....,,....,....,.......,....,....,.....,.....,.~.....,.....,.....,....,....,...,.....,..

WAŻNE

TELEFONY

Pogot. MO 07 400·00 500-00
Pogot. Ratunkowe
OS
liom. Mn m.

CO?!ldite?KtfOY?

Łodzi

292-22
334·28
08
inform. telefoniczna 83

Pogot. Energet.

Straż

Pożarna

trrformacja PKS
265-96
In formacja PKP
581-11
Pogo.t. Oświetlenia
Ulicznego
220·89
TEATRY
OPERETK,A ul. Północna 47 /51) g. 19 „sewa·
stopolski walc"

T~.TR
N~r)y g(Wlęc~9~
iego
·

, Anioł na dworcu"
MAI.A SALA czach~n~
93~ k ~; :W „Drewrua.n
mis a
TEATR
POWSZECHNY
(Obr. Stallngr~du
2~?
g. 19.15 „My !air lady
TF.ATR JARACZA (Jaracza 2'.l g. 15, !B ,„Kotuqibow1e rocznik 20"
TEATR 7.15 (Traugutta ';l
g. 19.15 „Kłamczucha
TEATR ARLEKIN (Wólczańska 5)
godz. 17.30
„Kotek Protek"
TEATR PIN.-OKIO (Kopernika 16) g.
17.30
,.Tygrysek pod ciemną
Gwia~dą"

MUZEA
MUZEUM JQSTORlJ RU·
CHU REWOLUCYJNE:·
GO_ (Gdańska . 13) czyn
pe od 11-18
MUZEUM SZTUKI (Więc
kowskiego 36) .nieczynne.
Ml1ZEUM ARCHEOLOGICZNE i ETNOGRAF!·
CZNE (Pl. Wolności 14)
czynne godz. 10-16

M~.~~~J~~i~uRY uEŁ
.
. .
(w Parku Sienkiewicza)
c~ynne od 10~17

Ml·ZEU.M .HISTOBU .\YŁO
ltlENNICTWA
(Piotrkow~k'.'· z.~il. Wy~tawa
„Włok1en1'l1c_~~0;
wczo•
raj
I
dzts
czynna
godz. 10-17
WYSTAWY
Qf;RODEK PROPAGAN•
DY SZTUKI (!?ark Sien
kle-wicza). „XX dorpcz
na
wysta~a
okręgu
ZPAP".
Czynna
od
godz. 10-13. 16-18.
SALON
WYSTAWOWY
(Piotrkcwsk.;i
nr 102)
Wystawa malarstwa !
grafiki
H. Idzińsklej.
Czynna godz. W--18.
SALON
FOTOGRAFIItJ
ŁTF (A. S~ruga 2). Wystawa
fot<'lgrafikl
T.
l.inka. Czynna od 1~18.
ZOO (ul. Konstantynowska 6/10)) czynne w g.

dowskiej 15 _ z dzielnicy Górna.
C'birur2:ia Południe $zpital im. Pirogowa. ul.
Wólczańska 195 ·
Chirurgia
Półn'Je
Szpital im. Sterliinga, ul.
POPULARNE (Ogrodowa s~~;~~;01 ~~;.: Szp. tm.
18)
„Jutro
Meksyk" Pirngowa, uL Wólczań(pol.) od la<t 14 g, 17 , ska 195.
19
Okulistyka: Szpital im.
2
REKORD. <Rzgowska . > Jornschera. ul. Miliona„Przemmęło
z
wia- wa 14.
trem" od IM 14 (USA) chirurgia 1 laryngologodz. (Rzgowska
10, 14, 18 nr 84) Konopnickiej
tria dziecięca: ul.
Szp.SporIm.
ROMA
„Rękopis znaleziony w na 3G/50.
'
Saragossie" (panorama)
Chirurgia
szczękowood lat l6 (poi.) g. 10, tw.arzowa: SZp. Im. Bar14 18
r •· g
ul Kopcińskie
sojusz <P!atowcowa 6) !CK~ 0 •
•
„Szukajcie gitary" (pa- goTok.sykotogia: I cenWezoraj
wieczorem byliśmy
no rama) od lat 14 (fr.) tralny szpital Kll.-iiezny
świadkami wyjątkowo miłej
i
g. 17 19
WAM
ż'°romsklego 113
STOKI' (Zbocze) „Pięciu N~a 'pomoc pielęgmężów pani LizY" (pa- ni?.rska dla m. Łodzi norama)
od
lat
16 Al. Kościuszki 48. te)..
(USA) g. 15.45, 18, 20.15 324-09 od odz. 19 do 5.
STYLOWY - STUDYJNE
'
g
(Kilińskiego 123 ) „znoNocna pomoc lekarski
Na trasie Lódź Andrespol
wu Max Linder"
od przyj!11uje zgloszer.ia telat 14 (fral!'l,C.) g. 16 , 18, l~fomczne w godz. od - Brzeziny - Stryków - Ro20
19 do 5 na nr tel. 444-44. gi, odbył · się rajd patrolowy
z01~ganizowany przez LOK pay
STUDIO „ (Lumumby 7{9)
Z MIASTA
ZPW „Loclox". Startowało 2fl
„Lotna od lat IG (pol.)
g . 17.15, 19.39
„R.atujmy człowielka i motocyklistów.
Oto wyniki:
SWIT (Bałucki Rynek 5) P~?yrodę prozed zadymie
W kateg()ll'ii 125 cm.
„Trzy plus dwa" (pa- n1iem" - odczyt na tern
1)
CywJński
(.nie.stowa'l'zyszonorama)
od lat
12 temat wygłosi dr
Fr.
(radz.) g. 16, 18, „Ko- Goertrz o godz. 18
w ny), 2) Ciechanowski (LOK), 3)
biE>ta z wydm" od lat ŁDK (Traugutta 18).
Labuda (niestowarzyszony).
18 (japońskiej) g. 20
„Stopień
wodny
pod
W kategorii 250 em.
TATRY (Sienkiewicza 40) Włocławkiem i jego ro1) Kwapiszewski (niestowarzyPrzegląd
polskich fil- la w gCl'spotla·ree wodnej szony), 2) śmigielski (LOK), 3}
mów dziecięcych i mło Kujaw" odczyt m .g r Parka (LOK).
dzieżowych.
Program J.
Soz.czepkowskJ.ego
z
W katego.rii 350 cm.
dla dzieci: „Awantura Uniwersytetu ToruńS'kie
1) Solarek (LOK), .2) Matusiak
0 Basię" od lat 7 (pol.) go o g·odz. 18 w Instyg, 16,
„Agnieszka 46" tucie Geograrii U'Ł (M. (LOK). 3) Jeziorski (n.ie.stowaod lat rn (po-I.) g. 18, C. Skłodowskiej U).
rzysz~y).
2'0
w Klubie Nowej Afryki (Zachodrnia 12) 0
DYżURY APTEK
i::odz. 20 prelekcja w ję
zyku angieJsktm z cyCieszkowskiego 5, Piotr k'!u
„Historia Polski"
k'.'wska 127, Tuwima 5?, pt. „Pola·nd and peacezielona 28, .Limanowsku• fut co-existence". .. PreOgólinołódzki
tu•r:niej w badgo 80, Pl. WoLności 2, lekcję Vl[Ygl9!ii prof. dr
Rzgowska 147.
H . - Kafż. · wstęp - dla miJn torna zorganizowainy z okazji
Włóknfarza
zgromadził
członików związku stu- Dnia
przy siatce 60 uczestników.
DYŻURY SZPITALI
dentów A:firykańskich
TPPA
Cieszy nas, że do gry w badSzpital im. dr H. Jor- •
mintOi!la włączyli się
'
włóknia 
dana,
Przyrodnicza 7/9
?~l!-'bne,
a
nlieprawe rze. Jest nadzieja, że należycie
przyjmuje rodzące ; cho- dzieci szlachty po1skie-j" wykorzystywany będz,ie ośrOdeok
re
ginekologiczn.fe
z - odCZY! prof. dr .T. Ma sportu i wypoczynku w Artudzielnicy Sródmleś~ie o- tuszewskiego
.o
godz. rówku. w ośrodku ty.m jest doraz z dzielnicy Widzew le.w . w
Panstwowym sta.tec:1J11.ie dużo miejsca, by zo<r_ z XI Rejornowej Po- ,•~rch1wum (Pl. WoLnos" ga.ni:rować
przY'I'la}mrniej
dwa
r:.1dnl „K". ul. Sz:oital- c1 1).
korty, a !!l.iewątp!iwie amatorów
na 8. Szpital im. dr H. W związku z ·wybu.l"le- gry będzie sporo.
Wolf, Ł'lgiewnicka 34/36 niel"'l budyn,k•t przy ul.
We wspomnianym turnieju w
z
dzielnlcv
Bałuty zachod·niej,
Praco·.vnia klasie pierwszej zwyciężyła Wiś
oraz z dzielnicy Widzew Analityczna Dzie1nkowej niak z Budowla.nych, a w korn- z X I XI! Rejenowej Przychodni
Obwod<iwej kurencji mężczyzn Król (BudowPnadnl "K" ul.
Zbo- Łódź-śródmieście zostaje lani). Natomiast w g.rupie drucze 18
Wysoka 12. przE.niesiona z dni m z.~ kiej najlepszą
była
MichaJak
Szpital im. dr M. Ma· hm.
do
pomieszczeń (ZOS), a
w konkureniejj.
męż
durowicza,
UL
Fornal- 'Przychodni Wielospecja- czyzn Milleor (ZOS).
skie} 37 z dzielnicy listyc.znej przy ul. Ar- W punktacji drużynowej zwyPolesie. 1 KJi<n.ika Poł.· mii Ludowej 26
(tel. ciężyli graeze Bu<iowlanych, zdo
cin. AM, ul. curie-Skło- 26'7-68).
bywając ;puchair przechodni.

~Ul (kasa czyn.na do
godz. 17).

:KI N A
O-LOYIA
zabłąkana
.-;, "
w Rzymie
od I.at ł5
(Wł.)
1(), 12.30, 15.
17.30, godz.
20
WISI.A „ „Jego dzlew·
czyna od lat 16 (wł.)
g. 10, sl2c.30. J.li,Ml7.3d0. 20
WOLNO
- „_ or erca
na urlopie" od lat 16
(jugosł .) g. 10, 12, 14,
16, li!, 20
Wł, OKNIARZ
„Faraon"
(panorama) od
1at 16 (poi.) godz.
12.30, 16, 19.30
z.ACHĘTA. „Kochanka" (panorama) od lat
16 (szwoozki) godz. 10,
12. 14, 16, 18, 2B
/\DRIA (Piotrkowska ISO)
Pożegnanie z
tytułem:
„Smierć czyha na star
cie'' (panorama) 00 lat
16 (ang.) godz. 10, 12,
14, l6. Ul, 20
CZAJKA
(Plonowa
4)
„Dwie noce
jednego
dnia" (jugosł.) od lat 16
g. 17, 19
r.DVNlA <Tuwima nr 21
„Człowiek, który zabił
J,iberty vatance'a" od
lat 14 (USA) g.
10,
12.30, 15, L7.30, 20
HALKA <Krawiecka 3151
„Chłopiec
z
dwóch
światów"
od lat
7
~du.ńs~iej) g. 15.30 „zacmierue" od lat
18
(Wł.) g. 17:30, _20
MAJA IKl!m,k1e:<o 178)
"·~~ szlakach Aust:ralu
od lat 9
(r.a<lz.)
, g. 15 - 22 non stop
t.J)CZN~SC <Józefów 431
. „P,taki:• (US,A) od lą.t
16 g. 1'9
LIHi:. (Traugutta 1lil' 18)
„<?mseppe w warszawie" (pal.)
od la~ 9
g. 15, 17.3{), 19.45
1\tt.ODA GWARDlA (ZieJorna 2)
„Katastrofa"
od lat 16 (poi.) g. 10,
12, 14, 16, 18, 20
PIONIER (Franclszltańska
311 „Potem nastąpi cisza" (pol.) (panorama)
od lat 14 g. 10, 12.30,
15, 17.30, 20
MtTZA (Pabianicka 173)
„Mściciel z gór" (panorama)
od
lat
li
(radz.) g. 15.45, 18, 20.15
PO"l;O.J
(Kazimierza
81
„Małpia
kuracja" od
lgt 12 (USA) g. 15.30,
:rT.45 20
POJ.F.STE CF<'rnal~kle1 :m
„Gładka skóra"
(fr.)
ctl lat 16 g. 17, 19
P
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L. Jo' zefow1·cza •. R. Kupczaka
na torze

w

Motocykle

Włókniarze

grali
w badmintona
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uda<nej imprezy s,portowej zwią
Przychylny klimat
stworzony
zanej z otwarciem s':'zo~u ko- przez . kierownictwo i Radę Pe•
larskiego w Helenow~e i.. w!ę dago.g1czną jest niewątpliwie doczeniem
kółek
ollmpiJskich pingiem do uprawiama sportu
mlodym kolarZ!)m.
w szkole. Można śmia.~o p0wi~
dzieć, że , przykład Szkoły PodUroczystość zagaił i okolicoz- stawowej nr 173 nie jest tu wynościowe
przemówienie wygło jątkiem. Zarówno kierowniczka
sił
prezes ŁOZKQJ p. A. Ku- szkoły p. I. Siewierska jak i Rarzawa. Następnie flagę narodo- da Pedagogiczna robią wszystko
wą
w.ciągnął
na m<iszt olil~ by sport znalazł jak najlepsze
warunki do rozwoju. Na wynipijc=~· k Lnc,ian Józefowicz.
ki nie · trzeba było długo czekać.
Kól'ka Q!impijskie zdobyte w w 1965 r. Szkoła nr 173' zajęła
ubiegłym SE)<Zonie wręczył przed pierwsze
miejsce pod względem
stawici.el .f1KOl Roman Balce- usportowienia, a młodzi koszyrzak.
karze tej szkoły zdobyli w br.
tytuł mistrza Łodzi. Sukcesy te,
Wyśd.g SPT1nterów na 260 m
to owoc wytężonej pracy nauczywygrał R. Kupczak z Włóknia
ciela
wf. p. Józefa Ulatowskierza uzyskując dobry, ja•k na go, który
niedawno obchodził
początek
sezamu, czas 12,Q jubileusz 40-lecia prący w tym
sek. Drugie miej.~e utJ<;l JÓ· zawo<:jzie, oraz sprawna działal
zefowicz, trnecie Swit, a czwar ność SKS, na którego czele stoi
te J, Bek.
uczeń, Wojaiech Zatke.
Najlepsi
zawodnicy
szkoły!
Wyścig
drużynowy
australij- Oto mistrzowska
drużyna
kosko-włoski wyg-ral zespół Gwar szykarzy: Walczak, Jagoda, Łusz
di:i - 1.58,8 (Wł. Kaczorowski, czykiewicz, Skwarczyński, Zatke,
p. Kaczorowski,
Tłokiński
i Kopczyk, Mujżel. zespół ten jest
Tomczyk}, 2) Włókniarz, 3) Wi· wszechstronny, reprezentuje szkodzew.
łę także w piłce ręcznej i siat•
kówce.
Wyścig austraUj&ki zakończył
Również sukcesy odnoszą
pły
się
zwycięstwem
Kotlinskiego, waczki
i pływacy Szkoły nr 173.
Mistrzostwo dzielnicy SródmieśJako ostatnią
kó.nkurencję cie ,PQS!adają „. ~ą.fety 4x50 m.
wieczoru rozegrano Wyś-cig " <iłu do'\/{. oto icp skłaq;v. Dziewczęta:
g<>G!ystansow_y _ '11<1 20 O'krąże.ń Bednarek,, „ I;andesl;Jerg,
Sokół,
toru: zwycięzył. bezapelacyime Mass. Chłopcy: Bonikowski, Rę
LucJ'.ln Jozefo~!cz. prze<i K'!J?- kawek, Cheliński, Wrąbel.
cz'."lnei:n, Kotlmskun, . Tłokm·
Jak podkreśliła
w rozmowie
skim i w. u:aczorowskim.
kierown.i czka Szkoły nr 173, p.
I. Siewierska, sport w tej szkole
JimJ!)'reza była dosko:na'le zor- odgrywa poważną rolę wychoganizowiarna.
wawczą.

I

RING ll'OLNY
Do spairtakiady bokserskiej m. sław i Jerzy ŁaJwscy, Józefowicz,
bodzi zgłosiło się 70 zawodnilków Kubacki. .Jelornkiewic:z, Karola-k,
z !!lastępujących klubów: Gwar- Guziński,
Pabich,
Jaroszewski,
dia 22 za-wodników, Wtdzew Dzierżanowski,
Grzegorzewski,
- 214, LKS - 14, R.KS - 7, Bu· Stolairz, Cichae~i.
Kaczorowski,
dowla;n.i - 3. Brak jest jeszcże Józ<>fia.k,
Kielieh,
PacholSki,
zgłoszeń Tęczy.
Ke>rkosiński,
BorkO<Wski,
Poś
Na liście zgłoszornych pięścia nia.k, Piech, Szymczyk.
rzy
zrnajtlują się wszyscy nasi
Mistr=stwa rozegrane zostail'lą
na.jJepsi bokserzy, a więc: Ra- w dniach 22-24 w hali na Widzikowski,
Flaszman,
Misiak, dzewie. w piątek spe>tkarn1a ro:zstańczyiloowski,
D'.rożtlżal,
cze- poczrną się o godz. 18.
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z entuzjazmem, w którym
nuta ulgi, zawoła!:
Tak trzeba bylo mówić od i:azu! Wiedziałem, że mogę polegać na panu! Czy nie
zachodzi obawa. że zbrodniarz zbiegnie?
Inspektor cierpliwie poczekał,
aż rozpromieniony szef umilknie. Za<;zął znów ze spokojem:
Proszę wybaczyć, sir-, powiedziałem, fo
wiem, kto jest mordercą, nie mówiłem nat&miast o dowodach pozwalających na areszt..owanie.
- Inspektorze, co za bajki pan opowiada~
Wie pan, kto jest mordercą, ale nie ma na
to dowodów? Skąd w takim razie pewno$ć?
Wróżka panu powiedziała?
- Pewność dały mi moje obserwacje. Przebiegły łotr działaJ na zimno, według z góry
ułożonego planu, którego się ściśle trzymał.
Dzięki temu uniknął błędów, jakie zawsze
towarzyszą
akcjom nie przemyślanym lub
wykonywanym w zdenerwowaniu.
Nie dość
na tym: wszystkie poszlaki zręcznie skierował przeciwko inrnej osobie. W czasie śleJz
twa ciągle napotykałem dowody świadczące
niezbicie o winie lady Mac Gregory. Morderca, będąc dokładnie poinformowany o ro7dźwiękach małżeńskich sir Allana, postanowił wykorzystać je i na kozła ofiarnego wybrał żonę swej ofiary. Latwo uwierzyć w
desperacki czyn zrozpaczonej kobiety. Lady
Sarah była niemal o trzydzieści lat młodsza
od męża. W „Orchidei" poznała dra Patricka
O'Briena. Znajo:ność ta prędko przeksztalciła
się w uczucie, które, jak wiemy z kryminalistyki, niejednego pchnęło do morderstwa.
Wiedząc, iż ru;i drodze legalnej nie uda JE'j
się odzyskać wolności, postanawia w sposób
radykalny zlikwidować przeszkodę.
Prawda,
że wszystko, oo powiedziałem, wygląda prze·
konywająoo?
Co gorsza, nawet przypadek
sytha prysnęła.
wyraźnie dźwię.czała
-

Przeczuwając burzę

wiszącą nad jelo gło
z ponurą miną zameldował się u szefa.
Oczekiwanie na audiencję nie trwalo dług-0.
Sir FOTSythe pr7.yjąl go z lodowatą uprzej•

wą,

mością.

- Co nowego ma mi pan do zakomunikowania? Mam nadzieję, ze chodzi o mój podpis na nakazie aresztowania mord&cy AHa·
na Mac Gregory'ego,
Niestety, sir, musimy się przygotowa~
na to. że ten perfidny łotr nieprędko znajdzie się za kratkami.
Nie rozumiem, co ma pan na myśli?
B:-zmi to zbyt literacko, natomiast mało tre3ciwie.
Proszę o dokladne sprawozdanie z
przebiegu śledztwa w „Orchidei". Już .::ala
prasa zajmuje się tym mordem, nie szczędząc
zjadliwych uwag na temat naszej. niei;do~no
ści i opieszałości. Przestępca musi byc UJęty
w ciągu najbliższych dni, w przec~wn~ razie nasz prestiż bardzo na tym uc1erp1. Proszę

mówić.

Słucham!

Adams z niemą wymówką spojrzał na za...
gniewanego zwierz.chnika i rzucił:
- W tej chwili &prawa wygląda tak: ~
trzech godzin · W.em, kto jest morder.cą Sir
Allana.
W jednej chwili wyniosła re-zerwa sir Fot'-

pomagał mordercy, dodając jeszcze jedną okoliczność obciążającą niewinną kobietę.
Lotr
nie marzył nawet o takim szczęśliwym dla
siebie zbiegu okoliczności. Wszyscy w saruitorium doskonale wiedzieli, że lady Mac Gregory jest całkowicie zdrowa i baWi w „0!'chidei" jedynie dla towarzystwa męża. Nie
brała żadnych zabiegów. Fatalnego dnia pech
chcial, że rozbolało ją gardło. Dr O'Brien,
dowiedziawszy się o tej dolegliwości, zal~
cił jej pójście na inhalacje, co też zrobiła.

W ten sposób osoba z natury rzeczy najbardziej podejrzana. była na miejscu zbrodni
akurat w czasie, kiedy jej dokonano. Morderca, nie licząc na tak cudowny przypadek, ze swej strony postarał się, abym na
każdym kroku znajdował dowody winy lady
Mac Gregory. Najważniejszą sprawą, z jego
pll'llktu widzenia, było stworzenie takich warunków, aby nie dało się ustalić, kto i o jakiej godzinie poddawał się zabiegom w komorze. Osiągnąć to można było tylko w wypadku, gdyby pielęgniarka dyżurująca w są
siednim pokoju opuściła na jakiś czas swoj
posterunek.
Siostra Blake jest osobą ob!'lwiązkową. Jeśliby pracowała normalnie, nie
dałoby się rzucić podejrzenia na lady Sarah,
która nigdy nie przychodziła do inhalatorium. Nasz morderca jest pomysłowy. Zręc?·
nie zastawił pułapkę, nie omieszkawszy przy
tym zostawić kilku śladów świadczących rzekomo o winie wdowy.
Siostra Blake
ma czteroletnią córeczkę.
Dziecko jest spokojne i nie sprawia kłopot-..1;
długo, dopóki nic złego mu
W dni P-Ogodne mała bawi się
zawsze pod oknami inhalatorium. Ten szatan zaaranżował mały wypadek: do piasku,
w którym bawiła się dziewczynka, WTzucił
flakonik z perfumami, należący do lady Mac
Gregory. Latwo przewidzieć, że dziecko weźoczywiście tak
się nie dzieje.

mie do ręki znaleziony przedmiot. T~ jednak mało,
trzeba, by się nim skaleczyio.
Morderca osiągnął to naciąwszy przy pomocy
diamentu bok .flakonu, który zapadł się, ka•
lecząc palec malej. Matka, słysząc przeraźli·
wy krzyk, wyjrzała przez ok.no. Widząc, co
się stało, zapomniała o obowiązkach i pobiegła na ratunek. O to właśnie chodziło. ' Tu
jedna.Il: morderca popełnił błąd. trudno b<>wiem uwierzyć, żeby prawdziwy winowaica
posłużył się tak łatwym do zidentyfikowania
przedmio• . · Cel swój osiągnąłby równie dobrze przy pomocy odłamka butelki od cocacoli.
To, co pan mówi, brzmi dość przekonyw
wająco
mruknął nieco udobruchany sir
Foreythe.
Proszę, niech pan dalej opowiada.
- Komisan Borland znalazł jeszcze jedP.n
dowód, przemawiający na niekorzyść wdowy:
do ostrej wełny kamizelki zmarłego przyczepiony był dość duży odłamek emalii z damiskiego paznokcia. Jak ustalono, tego gatun·
ku lakieru używaJa tylko lady Mac Gregory.
Co dziwniejsze, powłoka na jej jednym pal•
cu była uszkodzOIIla. Tym razem dowód wydawał się druzgoc21cy. Zbytnia jego oczywistość znowu nasunęła mi pewne wątpliwości.
Dlaczego ~'inowaj.czyni natychmiast nie na·
prawiła uszkodzenia? Miała przecież na to
dość czasu. Od dokonania mordu do jego odkrycia upłynęły ponad dwie godziny. Postarałem się wyjaśnić te wątpliwości. Tak, jak
przypuszczalem, pani Mac Gregory nie miala
czym pola·kierować paznokcia. W nie wytł.i·
maczony sposób but-eleczka z emalią spadła
na podłogę i rozbiła się. Równocześnie '!:3·
pasowa znikła z szafy. Co dziwniejsze, zna•
lazła się w rzeczach Susanne Weyer, kochan•
ki milionera.
(33)
(Dalszy ciąg nastąpIT
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