.„„„.....„„„l
nlez.iszezalną fanta?:Ję. Windą w..o Jr-.;
• Poml"Sf zakrawa mus? Rzecz nieprawdo.podobna (pozornie) i nie mieszcząca s141
zdobywania koem06U.
o sposobach
po.jęciach
w naszych
jeden z raduec:kicb uczonych na podstawie
A tymczasem wn!kLiJwych obliczeń doszedł do wniosku, że istnieje motll•
sięgają~ wiele tysięcy kilowość „wybudowania" dźwig-u
m„trów w górę.
• „Miłość ślepa - mUość zła .•• " - to tytuł publikacji omarodzice. Przykłady ży
Wiającej problem konfliktów dz:iecl cir-wych tragedii, słowa goryczy .••
zml.ain pogwałtownych
następstwie
w
r.
1944
kwietnia
10
•
litycznych zmuszony został do e.bdykacjl król Włoch W!.ktor
Emanuel. Ale zanim to nastąpiło 2ldołał c>n jeszcze ru „za·
Ciek.a.we mabłysnąć" SWY'!Jl.i machiawelski.ml :lldolnościami.

10-tll mld dolarow. Wobec tat.!«nnlcy jaką ołGeJIG- 1111 &an·
sowe operacje ?Sństwa Watykanu, niedyskrecja dziennLkany
.\ wywołuje zrozumiałe zaJ.nteresowame nie t:71J.k,o wśród ka.ptta) listów.
osobistych fta!Wet
• Technika wkroe'zyła tuż do bat'dzo
. . l Intymnych sfer życia. W USA wprzęgnięto do służby com!ald sposób Cd·
W
swatki.
rolę
spełniać
putery, które mają
terlaty dotyC'zące cstatnlcb dni włoskiej mona-rchii przy.niesie bywa się takie elektronowe kojarzen.!e maU:eństw. przeczyta•
cie w korespondencji pt. Mąż :i; computera.
jutrzejsza „P9111orama".
POZA. TYM W NUMERZE:
(zachodnich)
fa.chowy-eh
pism
• Co pewien czas na lamach
Mal I Październik. il Ka.~i prozy. • Sa.ga światłem
•
finansowych zasobach Watykanu.
pojawiają się lniormacje o
Humor. ii Moda. • RozrywJd umysłowe. li !"raszpi"2na. •
Eko.nomlści obliczają, że Watyka.n po.siada rezerwy złota war·
ki i wiele Innych ciekawych pozy<"ji.
tości 5 tys. mJd franków oraz te dysponuje majątkiem rzędu

Ju 1rz e·1sz11
Przedstawiamy
--.-„.......,· .• „Panoramę"-

Swieto narodowe Japonii
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czący Rady Państwa Edward

_wystosował

Ochaib

gratulacy1ną

DZIENNIK
l:ODZKI
rządu PRL,
premier Szwecji Tage Fritiof
bieżącym
w
złoiy
Erlander
roku oficjalnll wizytę w Pol

sce.

Dokładna

data wizyty

bę

dzie jeszcze u~al~a..

Polsko-niemieckie
rozmowy
w Poznaniu
rozpoczęły siq
rottmowy delegacji miniśterstw
przemysłu chemicznego NRD

W Poznaniu

i Polski.
Przedmiotem rozm6w są perl
spektywiczne plany rozwoju
l współpracy przemysłów che
micznych obu krajów w latach lITT0-1975 oraz problemy
aktualnej Wt;pÓłpracy.

Wietnamu

Tego samego dnia w Urzę
dzie Rady Ministrów rozpoczę
ły się rozmowy r..a temat wy
miany handlowej oraz wsp6ł
między
gospodarczej
pracy
Polską

południowego

Komitet Centralny NarodoWyzwolenia
Fror.tu
wego
Wietnamu południowego podwudniowy
ogłosić
stanowił
rozejm na okres obchodów
rocznicy urodzin Buddy_ W
z tym naczelne
związku
Południowowietdowództwo
namskiej Armii Wyzwoleń
czej wydało rozkaz wszystkim
oddziałom,
sobie
Podl.e,E!łym
abv przerwały działania wo·
od 7 rano
jenne w okresie
(czasu sair,ońskiego) w dniu
22 maja do 7 rano w dniu 24
maja.
wszystkim

Rozkaz

~--~~~~~~_:__~....:_~-

regularnym połud
niowowietnamskiej Armii Wy
zwoleńczej oraz partvzantom.
aby stworzyli ludności buddyjskiej sprzvjajace warunki
dla obchodów rocznicy urodzin Buddy i przepuszczały
równie7
paP,od
do
wolno
władz · admini~tra·
członków
cvjnych I wojskowych armii
sai~ońskiej ood warunkiem. że
nie bed!! sie" udawali u7broje
ni ł w zwartvm szvku. Wsze!
kie ataki wojsk sail'ońsldch. z
działalnością lotnictwa i arty
lerii włącznie. będa uważa
ne za r.aruszenie zawieszenia
broni. Rówtiocześnie dowódz
two naka711ie cxldziałom Armii Wvzwol c>i\ C'zPi zachowa.nie
daleko posunietej czujności i
karanie sorawców naruszenia
7awie~zenia broni.
Tajna roz{(łośnia partvza~~
ka .. Wyzwolenie" podała, 1~
Narodowy Front Wyzwolenia
Wietr.amu południowel!o oodjął decyzję o zawieszeniu dzia
łań wojennych w odpowiedzi
na apel. z jakim . wystaoili
przvw6dcy buddyjscy w Sajoddziałom

I

~onie.

Z

udziałem

i

»Batory«

płynie
zgodnie z planem
wiadomości

otrzy
manych z Quebec wynika, że
pl""tecield w Il ładowni M/S
„Batory" okazały się niegrof
ne. P.> oględzinach uszk:><lzeni<! poszycia kadłuba zostało
Z ostatnich

usunięte.

transatlantyk be'z
więc
<>późnień, zgod'1ie z l'ozkładem
Tak

29 bm. Quebec,
ok<:>lo 600 pasaże
rów. oo Gdyni „Batory" zawinie ~ maja.

Jazdy,

o

Berlina
kwietnia
194a r. a szczególne ich natę
przypadło na końcowe
żenie
dni kwietnia, gdy garnizon

opuści

za\:iera!ąc

zdobycie

się

berliński został
żony. Szturm i

21

zupełnie

okrą

zdobycie Berlin.a przypieczętowały zwycię
- t'vo Armii Radzieckiej nad
w
najeźdźcą.
hitlerowskim
!listorycznym akcie ntym
kilka
również
czeS'tniczyło
Jednostl'k Wojska Po1skiego.
gen. Mlcbał
xcfjęciu:
Na
Rola-Zymlerski oraz gen. Maria.n Spychalski w zdobytym
Berlinie.
CAP - WAF

Pięć

nowych szlucznvch
satelitów amerykańskich
W

piątek

z

Przylądka

Florydzie
na
Kennedy' ego
„Tyrakietę
wystrzelono
tan - 3c", która umieścila na
orbicie okołoziemskiej 5 satelitów. Dwa z n ich, 331-kisaitelity "Vela"
logram-0we

mają służyć do wykrywania
w
nuklearnych
wybuchów
a tmosferze ziemskiej i przestrzeni kosmicznej.
Trzy mniejsze 9-kilogramowe satelity przez.naczono do
badań naukowych.

z procesu
w sprawie

Ben Borki
sprawców poNa procesie
trybunał
Ben Barki
rwa"11a
ja.ko św i adka oficektóry
ra poli<")i francuskiej,
śled-ztwo
prowadził
pierwszy
w "Prawie ?orwanla. Max F&
net, dyrektor policji śledczej
prowa
oświadrzył, ze śledztwo
w pierwszych
było
dzone
dwóch dniach w tak śLLma=ym
t~pie, g<lyż policja „nie chcis
ła na.r.ażać ofiary porwania na
Dlatego
niebezpi.eczeństW'O".
policja nie mogła zawezwać
marokań
Ufkt ra generała
wespraw
ministra
skiego
I Ahmeda Dliwnętrznych miego - wic<X!yrektora bezpie
któmarokańskiego,
czeństwa
r zy w tym czasie przebywali
w Paryżu, by osobi śc ie złoży
li wy j&śnien ia w sprawie obc i ąza-j ąr y ch ich zarzutów. „Kie
dy b0Wiem policja zorientowa
la s i ę co do lch w:ny - oFerner - oby
ś w i ad c zył Max
dwaj wyjechali ju.ż z Paryża" .

wysł1.1Chał

z Grecji

marynarki wojennej
państw

NATO

(I.sland!a)
Reykjawiku
czt<>ry okręty psństw
USA. W. Brytanii i
NATO:
Do

przybyły

Ho!anci!i,

uczestniczące

w

ma ·

marynarki wojennej
newraeh
pod kryiptonlmem .,Matchma-

k .....r0

·w · ezasie

buje

·s : ę

da j ące!

manewrów wypr6·
• załogi skra
z maryna.rzy w ie-

spra11''TlÓść

si ę

lu kr.,;~ń„• i ";:>rzeprowa<dz1
w wykrywaniu
ćwi czen ia
poctwodnyeh.
krętów

8 mfesrat

się

o-

Uub\Wlił

ustawy nadzwyczaine
Bundesrat uchwalił w pią
tek przed południem i-ządo
tzw
wy projekt ustawy o
konstytucji na wypadek stapronu wyjątkowego oraz
jekt ustawy ograniczający taPr<>;jemnicę korespondencji.
zostaly
ustaw
tych
jekty
przyjęte w pierwszym czytaniu.
Oba akty ustawodawcze zostaną przekazane obecnie d(l
Bundestagu.

przy KC PZPR

Walki

przez łódzką „Eltę" urządzenie, przekazujące energię do
sieci energetycznej. Transfer
mator jest niezbędnym elementem rozruchu siłowni. kt6
ry nastąpić ma w pierwszej
dekadzie czerwca br.

Manewry

Plenum Komitetu dis rolnictwa

rozpoczęły

boty związane z usytuowa·
· niem na stanowisku pracy p0
pro·
tężnego transformatora
dukcji krajowej o mocy 240
MV A (megawolt-amperów).
Jest to pierwsze tego typu

Koreą.

sekretarza KC PZPR J. Teichmv

Komitet do Spraiw RoLnictwa
przy KC PZPR na swyrp nlena•nym po.siedzeniu w dnlu 28
bm. rozpatrzył ponownie problemy prac ·· wychowawczej oraz sp-rawy przygotowa-nia do
w wyższych I śred
zawodu
nich szkołach ro.lniczych. 0bra-Oom, w których wzi ęli u-

o mocy 24o

„Pątr.ów" dobiegły końca ro-

w piątek przybyła do warszawy delegacja Koreańskiej
Ludowo-DemokraRepubliki
tycznej, której przewodniczy
Politycznego
Biura
członek
Koreańskiej Partii Pracy, wi
cepremier Li Dzu Jen.

RozkazKCNF

Pierwszy polski transformator
MVA

cesarza Ja-

P0 Is k a - KRL

do Polski

Na zaproszenie

depesze

.

„Eltv''

3 0
~ .~~~uw ~"'~~?,.!~
~!
•.
n~
~~~i~ospodarcze
-O

;

Rocznica urodzin Buddy okazjq
Premier S.zwecii do przerwania działań wojennvch

przybędzie

do

.

łódzkiej

ł

Bima
min.
Pohtyczneg? KC PZPR
JaMieczysław
rolnictwa
gielski. sekretarz NK ZSL Toma!, przewodnicza
Zdzisł.aw
cy ZG ZMW - Zd?.is!aiw Kusekreprzewodniczył
rowski,
ta.rz KC - Józ<!'f Tejchma.

dział:

z:astę-;>ca

członka

zarówno w referacie zastę-;i
kierowni:ka Wydziału R<>ln~ KC Eugeniusza Ma.zurkie
wicza, Jak i w d:irskusJi podnaszeg<>
r01JWój
~
kreślan<>.
rolnictwa i coraz większe, prze
kaaywane mu środki produktjl, wymagają zwi~kS'zooeg-0 do
pływu wysoko kwall.fikowaqiyeh
kadr.
cy

Opancerzone

pojazdy i ozbro jeni żo!nierze
towiu przed' koszarami.

Agencja Pra
.iowa Tanjug powoi ując się na
doniesienia z Aten info ~ muje,
te greM<i trybunał wojskowv
skazał na ka.re śmierci Manolisa G!ezosa - członka komigreck!ej
wykcmawczego
tetu
lewicy demokratycznej (EDA).
Minl..<ter spraw zagran icznych
oAndriej Gromyko
ZSRR.
czwartek rano
w
śWia<lczył
ambasadorowi Grecji w Moskwie, że rząd radziecki spo•
Jugo•!owiańska

dzlew~ si ę. iż rozsądek l pow
górę
wezmą
wściąt:llwość

stoją

w

pogo-

CAF - · Photofax
Ma.r.olis Glezo1> zos~l ..skazany r.a karę śmierci.
z Aten ;:;rasa · wioska podaje, że Junta cficerska rz.eczyby'• zdecydowana, by
wiście
wykonać wyrok śmie;ci na onaro<lowego
bohatera
sobie
Grecji - MannJ1sa Glezosa.
Jedynie nacisk opinii pub!icz
nej sprawił że egzekucja Z"st1ła wstTzyma.na, a rząd oglo
życiu
Jednakże
sil d~menti.
Glezosa I \nnyc_h antyfaszystów
nadal zagraża poważne niebez
_ _ _ _,_ _ _ _ __
';>ieczeń5two
iż

sprawie Martol'sa Glezosa I te
rząd

~rercki

n ie

uczyni nic, co

greckiego
życiu
zagroziloby
patrioty.
donosi w
Agencja Reutera
oiątek raono z Aten, że rzecznik ęr<eekie~o rządu wojskowego za.prz€czył wczoraj rano

Żadnych partii
w Hiszpanii
.„mówi Franco - dyktato•
Hiszpanii. Wygłosił on w Sewilli przemówienie, gdzie zapowiedzial, że „nie ma mo·
wy o działalności jakichkolwiek partii w Hiszpanii poto znaczy
za „Ruchem"
oficjalną faszystowską falan-

Z Indonezji

Próby

rozwiązania

spraw oby.wateli
chińskich
Pełn'ący

prezy_den
SuhaTto o•

obowiązki

::::nctonezji gen.
wczoraj
tworzył

ta

dwu<lniową

dook.cęgowych
wojsk<>wych która po
prze<lys.Jrntobyl:s
;więcona
wani u ,,.problemu .chińsk i.ego"
I ;>Ianów rozwo)'u go,,,,)odarcze
go.
W czwartek gabinet indonezyjski wyznaczył miesiąc czasu ·v nowel komisji państwo
gą".
wej do spraw chińskich _ na zna
leLieme rozwiązania problemu
łlllll llllllllll I llllll I Ili llllllllllll lll Ili Ili I llllIli llllllllllllllllllll li iii li lllllllllll Ili I llllllllll Ili I~'
prze·
wystąp ień
gwałtownyc'i
ciwko Chińczykom zamieszkałym w - lndonp,zji. Jad< wiadoulęty
mo d •) wystąri 1eń takich doostatnio w Djakarcie
ch?dził<>
stolicy
Medan,
mieście
oraz
5uma:ry.
Indonezyjski postano·
Rząd
dawnym brytyjzwrócić
wił
majątek
właścleielom
skim
kompanii cukrowniczej upań·
stwow:ony w 1964 roku przez
Wczoraj ok. godz. 8.30 w
Wladz3
Sukarno.
pre<Zyde-nta
Wczoraj w woj. łódzkim
nadzieję,
ma.ją
>ndonezyjskie
Brzeźnicy pow. Pajęczno kpr.
tragiczną
śmiercią
zginęli
że Brytyjczycy zainwestują _no
Zbigniew Przytuła zatrzymał
dwaj funkcjonariusze MO we kapitały na terenie Indoprzejeżdżający samochód oso28-letni kontroler KRD, kanezji.
oso·
kontroli
trakcie
·w
bowy.
pral Zbigniew Piotr PrzytuW Djakarcie odbyła się ob·
bnik siedzący w samochodzie,
ła (zam. w Borowiecku pow.
ława, podczas której aresztowojskowy,
mundur
w
ul;>rany
Radomsko} l 27-letni plutor.owano kilkanaście osób. Poszu
strzelił do milicjanta zabijając
(zam. w
wy Jan Wszelaki
kiwano broni i materiałów an
zraboZabójca
miejscu.
na
go
Piotrkowie Tryb.).
Oficjalna agen
tyrządowych.
il
pistolet
jego
denatowi
wał
tragiczne
O szczegółach tego
cja prasowa Antara twierdzi,
go zdarzenia poi_nformowano
że wśród aresz.towanvch znaj
(A) Dalszy ciąg na str. 2
nas w KW MO w Łodzi,
dują się „szpiedzy chińscy•·.

ZabQlca

Traeiczna śmierć dwóch milicjantów
UJ

woj. lódzhlni

konferencję

wódców

Przedstawiciele partii
Barw na para da i organizacji chłopskich

Huczne oklaski dla ,.Holiday on ice''

mistrzów lalli lodowel

obrad uiai w
w
W piątek
hotel\!
sali konferencyjnej
spotkanie
„Balkan" w Sofii
rozpoczęło

się

B. minister grecki
prosi o azyl

we Francji
rządu

Papan·
Vardinoyar..nis
przedostał się do Turcji i natychmiast po przekroczeniu
.e;ranicy udał się do Stambułu.
Tam zgłosił się do konsulatu
francuskiego z prośbą o udżielenie mu azylu politycznego we Francji.
B. minister
Paul
dreu,

Sofii

przedstawicieli pattii i organizacji chłopskich z 32 krawymianie
poświęcone
JOW,
poglądów na temat walki o
pokój i bezpieczeństwo na
bezpieczeństwa Euświecie,
reform
realfaacji
ropy i
agrarnych w .k.rajach trzeciego świata.
uczestniczy
W spotkaniu
wiceprzedstawiciel Polski,
prezes NK ZSI. Józef OzgaMichals'k:i.

SKROI NAJWA2NIEJSZłCH DEPESZ
Z KRAJU I ZE SWIATAE <XI l:J!
chemkznego Polski i
Komitet Cenrtra1ny Na<ro- m}"Sru
•
Wyz.wolenia NRiD . Pirzedmiotem rozmów są
E'rontu
d o wego
współ+pracY
rozwoju
wy- spraiwy
Wietnamu południowego
obu krajów w la'taoh 197~!975.
daił ra...kao: nakazujący w.szyst
zagraruczspraw
inlb'ter
M
•
jednostsobie
pOOle,głym
ki.'!l
nych Ka;n.a{ly, Ma,rt!an ogłosil
przerwały działania
kom aby
wojenne w dniu 22 maja. Pue wczoraj na uniw€'1'1Sytecie conowy plan roow.!ąza
rwa, k tóra trwać będzie do 2'4 lutnbia
pr'<>blemu w.ietnam&kiego.
lll'!'Ja za,r z ądzorui została z oka nia
Plan ten Za/Wiera szereg punk
zji roc.i;nicv uradzi.n Buddy.
• w · Warszawie roz,poco:ęły tów, które .Iłrzewidują m. in.
wt:zo.raj polsko-koreańskie udrZiał w pracach przedstawisię
cieli ł'r<l'I!Jtnt W;i.-zwole.nia Narorozm<>"!l'Y gospoda,rcze. Rozmodowego. (z)
sprawy
zostaity
objęte
wami
wymiany handlo wej obu państw . --------------• z Pirzylądka Kennedy'ego
na Fle>ry<Lzie wys1r2ei1ano wczo
raj rakietę „Tytain"-3, który
na orbitę C>kołozi.em
wyniósł
występ
5 kilkoki,iogramowy eh b3sli:ą
telltów ziemi. Dwa z nich ma
ją sł~żyć do wykrywania wybuchów nuklea.rnych, zaś tr z.y
lllill.iejsze przeznaczono do baktóre od
Opady deszczu,

W Sandomlenu

ruchg ziemi

dań

Tragiczna śmierć
dwóch milicjantów
(A)

Dokończerue

ze str. 1

oJ•

nadal

naukowych.

kilku dni

• w &>fa rozpoczęło się
32
?!"ZedistawicieJi
spoika111ie
partii i ocgair.lzacji ct<lopskich.
~ spot1<:aniu uczestniczy przed
stawic!el Polski,
zachodnioniemiec ki Bun•
desr.ait uohwalJJ projekt ustawy na wypadek stan.u wyjąt
oraz projekt ustawy
koweg:>
tajemnice koograruczają.<:ej
respondencji. Oba akty pra.w
za,twierdzone
ne muszą być
przez Bundestag.
W Indonezji przyiwr6cono
•
pra wo własności wielkied kom
w
panrii · c~crwniczej, która
z
przejęta
~!>tała
roku 1964
właścicieli
angielskich
rąk
prze,,; państwo.
Du Reykja1wilw zaiwi111ęły
•
wojenne różnych bano kc ęty
które µc.zestniczyć będą
der,
w manewrach państw NATO.
Pod nar,Jorem opinii pU•
b licznej całego świata wojskowe wła dze Grecji wstrzymały
na patriocie grecegzekucję
ta
Egzekucja
ki.In G lezOSlie.
miała b~ć wyikon.an.a w piątek .
W Warszawie obradowało
•
do spraw rolniotwa
plenum
KC :P'ZPR. W obradach wziął
KC PZPR,
selm'elarz
udLiał
Tematem oJózef Tej-Ohm.a.
brad był·y spra•wy przygotowa
nia kwallfi.kowanych kadr dla
nowocz€Slle,l!o rolnictwa.
W Polzmaniu rozpOC'Zęły się
•
rozmowy PI:_~dstawicieU prze-

występują

na Kie-

pogorszyły sytualecczyźnie,
cję na wschodniej skarpie w

Sandomierzu. Nastąpily dalsze ruchy ziemi i trzeba był.o ewaiktmwać kilka rodzin z
zagrożonych budynków.

Dni Oświaty, Książki
i Prasy w Łodzi
Dni Oświaty, Książki i Prasy trwać będą w roku bieżą
W
cym od 3 do 23 maja.
związku z tym, w dlliiu: wczo
rajszym odb)"ło się zebranie
ogólnołódzkiego komitetu obchodów tych ,.,Dni". Na zebraniu obecny był przewodniczący Prez. RN m. Lodzi E. Kaźmier=ak oraz jego zaB. Wąsowin
stępca Z bogatym planem obchodów zaznajomił obecnych ki.e
rownik Wydz. .Kulhley' - R.
Obszerniejsze
Stefańczyk.
ze względu na
szczegóły
wagE! tych obchodów - podamy pófaiej.
(M)

Dalekot>i sem z ostatniej chwili
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Pokoju
Przed XX

Samo war dla Kubic y

* Dwu zwycięstwa S~hora

PIŁKA

RĘCZNA.

Społem •żeńska
11.ga

Azoty Chorzów I
boisko KS .Arulana, · ul. Sobolowa 1, god'Z, l8 liub w razie niep og;dy bala na Widzew,je godz.
.
18.30.
TENJS Z~Y. TUll'U'liej I-majowy w ośrOOJ<·u Stail'tu, UJ!, Teresy s-5-58, gock 10.
KoKOS~YKÓWKA MĘSKA.
leja1rz - Włókaliarz, liga juniorów Łódź, uJ. Armi.i Oz.er:woneJ
80, ~d/Z. 18.
TE,Nf!'.! STOŁOWY. '11ramwa·jan
(NRD)
Vermeh.rs
Berlim.er
g·o<lz. 11, UJl. Tr:amwaoćtWa &.

mdsbt'Zostwa mło
zakoń=o
dzików łód'Zlkicb szkół średnd.ch
w -- siatkówce.
mitytuł
dziewcząt
Wśród
IV
dll'użyna
strzoWl!j],;i :zdobyła
Techn. Ek. n,r 3,
LQ- p,r;:ed
Teclm. Mech. nr 3 i IX LO.
chłopców
d-rużyn
Rozgrywki
zakończyły

się

zwydęstwem

Elnergclycznego n.r 2
Te<ihn.
przed XVII . LO, XVIII LO
Tech.n. IDne.rg.
Teehin. Sam.,
nr 2 l XVIr LO pTZegrały po
jednym mec:ou i o ostatecznej
sety.
zadecy.dowały
kolejności

• * •

Groitgan.17.IOWało turniej
s ia,tk6Wki, w którym wzięły ud!Ział najłep&re u.społy dzielni-

XX! LO

cy Polesie.
z o shaiły · o

zawody rmegra;ne
dyirektork i
pu.cba'r

XXI LO.

plerw:sze :miejsce
ŻY.'n& XXI LO.

w

się

za.jęła

• * •

!l\aj1'li ższą sobotę
~ozgryWki szkołnej

lull!'ZY i

juniorów.

dru-

rozpo czną

Hgi tramp
(m)

*

*

Tradycyjną

Jeden sukces Królaka
Dobre lokaly Kudry

Wyjątkowo interesująco pre·
z.entu'je się lista najlepszych ko
farzy w dotychczas rozegranych
Wyścigach Pokoju.
Na listę zwycięZJCów raz tylko
.zapisał się kolBil'z polski. Byl
nim St. Królak. Historyczny
ten moment zanotowaliśmy w
!historii nie ty>lko Wyścigu Pokoju., ale calego kolarstwa polskiego - w 1956 ;r.
kolarzem,
polskim
Drugim
który zbliżaJ: się do sukcesu
Któlaka, był Kudra. Lodzianin
wyścigach
poszczególnyclh
w
zajmował następujące miejsca:
1965 r. - III, 1964 - IV, 1963 VII i to samo miejsce w 1966 r.
D-Obre miejsca zajmowali nasi rodacy z Polonili Francuskiej.
B. Klabiński w 1950 ;r, był na
2 miejscu, a Stablewski w 195'.l
roku zajął trzecie miejsce.
W 1948 r . odbyly się jednocześnie dwa wyścigi. Na trasie
Warszawa.-Ptaga polscy zawodnicy zajęli następujące miejsca: Siemiński ~ 2, Wójcik 3, Rzeźn.iokl - VI, a w wyśe!
gu Praga-Warszawa Kapiak byl
- 3, Wrzesiński - V.
W roku 1949 Wójcik ' był V1,
Pietr a&z:ewski - VII, a Sałyga
- IX.
1953 r Pawl1s iak - V, Królak
- VIII;
1954 r . Królak - VI. Wilczcw
ski - VII;

dyny kolarz ~ Adolf Gustaw
1955 r. KTólak - V;
"ZmY
1956 r. prócz zwycięstwa Kró- Schur potrafil odnieść dwa
na
laka, Chwien<lacz zaj~ X miej- cięstwa. Raź był on ponadto
III i dwa razy na VIII miejscu.
sce.
(n)
W następnych latach występu
w
Dopiero
luka.
je poważna
1959 r. Fornalczyk zajmuje dalekie X miejS1Ce.
w 1960 "· po raz pierwszy
daje znać o sobie jeden ź najlepszych naszych kolarzy Gazda. Wygrywa on etap)", zalicza
się do cwłówkd, a.le nie może
nadchodzących
czasie
w
ostateczmego z;wycię
odnieść
stwa. T.rzeba obiektywnie stwieil' dwóch dni wypoczynku łódzcy
n.ie będą po2lbawieni imd:W.ć, że za karżd.ym razem ko- kibice
larz z Bielska jedzie wyjątko prezy o dużej randze sportowej
wo pechowo. We wspomnianym Postarała -się o to „GwBil'dia",
roku zajmwje o.n V miejsce, a która 30 bm. organizuje trój·
w następnym je&t na t;rzeciej mecz żużlowy z udziałem dwóch
drużyn pierwiswligowych Polo'
pozycji.
Wy>brzeżc
i
Bydgoszcz
I na tym krótkim przeglądzie nii
oraz zespołu gCJiS?O(la·kończy się właściwie rola na- Gdańsk
szych kolarzy w dotychczaso- .-z.y.
Poszx:zegó1ne wyścigi zapowych wyścigach. Inną jest spra
wą, że trud:no jest w tych kil- wiadają się atrakcyjnie. W każ
ku słowach opisać olbrzymi wy dej drulżynie ustało.no po dwie
siłek włożony przez wszysbkich stale pa:ry oraz zawodnika rezerwowego. Podajemy ustawie·
naszych reprezentantów.
A teraz przypomnijmy sobie ruie poszczególnych zawodników
kole j no nazwiska dotychcz.aso- w kolejności numetów stairtoProsinek, wych od . pietwszego do piętna
zwycię.z.ców:
wych
Zoric, Vesely, Embarg, Olsen, stego, z ty;rn, że piąty zawodnik
S teel , Peders en, Da.lgard, Schuc. w karżdej drurżynie jest ;rezerwowy. Polo111lia Bydgll'Szciz: R.
•Króla k , Christow, Damen, Schur,
H agen , Melichow, Saj<lhużyn. Świtał a i N. świta ła oraz S
Ampler, · Smolik, Lebied iew ; Wi tkowski, E. Gie i J. Wioch
Goy.at, _a. -wJ.ęc tylko jeden je- Wybrzeże Gd-ańslt:- S. Kajzer.

nagrodę

-

tuł

zdobył represki samowar
zentaint Polskli w gimnastyce
Na za- Mikolaj Kubica.
;rozgł'ywawodach w Tule
konkurennycll w dwóch
wolnych
ćwiczeniach
cjach:
Polak uzyskał
i na drążku
18,85 pkt. Mistrz Eur~y Wiktor Li.sickij nie ukończył kon
kurencji. Występował on je·
dynie w ćwiczeniach "M>lnyc!I
Kubica
uzysku:jąc 19,0 pkt.

miał

i------- -------

Bracia Świtałowie i Kajzer
startują

w tej l«lnku:rentji 18,7

pkt.

Iść

Clay musi

do wo;ska
Stenowa

komisja

PO·~ow_a

stanu Teksas odirzuciła pirośbę
mibtrza świata Cassiusa Clay'a
o ni~owolain ie go do służby
wojske>wej. Komisja zadecydo
~ała, że fa.kt iż Clay przyjął
mahometańs<ką nie st.a
re1'igię
nowi p,tzeszkody w powołaniu
go do wjska. Tak więc Cassius C.lay musi się zgłosić dO
Odbyeua słutby wo,J Skowej.

w Łodzi na żużlowym torze Puchar Europy
R. Kierpol, R. Wieczorek, J.
Szulewski i R. ·Winter. GwaTdia Lódź: E. Kupczyńskli, P. Mirowski, W. Sumiński, S. GoiłoC1
.i M. Pietraszewski. Początek
.meczu godz. 16.
Najlepszej drużynie turnieju
wręczony wstanie puchar ufundowany przez ZW LOK.
P,rzedsprzedaż biletów w świe
tlicy ORMO ul. Bard.owskiego 3
godz. l&-20, Główna 17 godz.
1(}-20, Worcella 21 godz. S-16.
Natomiast w niedzielę uruChomiona wstanie kasa przy ul.
22 Lipca od godz. 10, oraz kasy
w samochodach od g-Odz.. 13.

* * *

Dodatkową atrakcją spot.l{ania
żużlowego 'będzie zorganizowa-

LKM LOK próba
motocY'klowe j. S ta rt
g odŁ.
zawodnika
pierwszego

na

przez

sprawnośc i

14.30.

{ros)

w

piłce ręcznej

Puchair Europy w "piłce ręcz
nej mężco:yzn zdobyła drużYU'Ja
w
zwyciężając
Gummer.-sbach,
fialaJe Duklę p ,r aga 17:13 (6:7).

Tenisiści
.
gra Ją

Berlina

z „Tramwafarzem„
Przyjechali do Łod'ZI ten161'ci
z Berlina, Reprezentują
oni k1ub BetriebE verkeh.nl. GorozegraJą mecz
ście na.si didś .
Tramwajerzem:
z
towarzy.;kl
Odbędzie się w sali
Spotkalnie
przy ul. T·ramwajowej 8 o godzinie 16. Drug! mecz ocM1ędzie
się }utro o godz. 11.
we711llą udział
Ten is i śv1 NRD
w poc h <,dzi e 1 Maja. Łodzian ' e
ż a proszeni zostali na zawodY re
wanżow ;, d o Be r li na. Me.cze od(n)
będą się 6-43 maja.
stołowi

W

Trzydziestolatki u steru„

Łazienkac:h„.

••

•••
•

·

Przedwojenne osiedla Montwiłła-Mireokiego, przl!'ma•
cwne dla 6 tys. mieszkańców, budowała 6 la.i, pięcioły
slęczna

załoga..

Teofilów, roopO<JLęty 3 Iata te·
mu, na który za 3 lata prz.eprowadzi się 30-tysięcimy
lokator, W'Łtlosi ••• 600 osób.
chem związanej kadry. Przeba te osiedla dzieli cala
mysł budowlany jako orgaepoka. Na osiedlu Montni= jest bardzo młody i jak
wiłła-Mireckiego pracoto bywa z młodzieżą, znajdL.je
wali rzemieślnicy. Teofilów
się dopiero w &tadium „wymornują z prefabrY'katów ro„dojrzewania" i
rastania",
be>tnicy prz.emyslowi. Montwill
„kształtowania". Czy ..•
Mirecki - to kielnie. dźwiganie cegieł na plecach na ostabędą
tnie piętra, łopata. Teofilów to dźwigi, koparki, domy z go
Harmcmogram
być.
Muszą
towych elementów. Montw'.llniektórych sk-0mplikowa.nych
Mirecki - to sztuka rzemieśł·
budów opracowuje tzw. metonicza. Teofilów - to przemysl.
Perta mózg elektronowy.
dą
Produkcja taśmowa.
Budowmc·
Rozliczeń
Biuro
twa zastąpi wkrótce liczydła,
Mamy więc nową gałąź prze
a ek.onometrzy - starych rach
Jak kaixiy młody
mysłową.
mistrzów. Koparka, prowadzoprzemysł, młode budownictwo
na przez jednego czl-0wieka.
posiada i swoje plusy (ilość)
kilkud-ziesię
zastępuje pracę
i swoje minusy. Daleko mu do
ciu ludzi z łopatami. Najspra•
tradycji, którymi szczyci się
wniejszy jedna.k mózg elektr«i>w Lodzi przemysł włókienni
ne>wy nie zastą,pi wysoko kwa
cz.y. Daleko do posiadania li1-ifikowanej kadry. A w łódz
cznej, od pokoleń z tym fakiej potężnej machtnie przebudowlanego. za.trudmysłu
mai ącej 9 tys. pracowników
fizycznych, pracuje w wykonawstwie około 350 majstrów,
około 200 techników i... 60 inżynierów. Przeciętnie zjednoczenie prowadzi rocznie budood kiowę 700 obiektów sków do ogromnych fabryk.
Na zaledwie co trzeciej budowie pracuje technik. Na statystycznego inźY'niera przypada
zaś ponad dziesięć budów. O<l
dać że oddział łódzki PIHZ
zaraz zjednoczenie jes·t w stama' opinrę jednego z najruchnie zatrudnić na stanowiskach
Uwszych w kraju.
- ~Y w związku z uchwakierowników robót 70 techrułaml V Plenum KC pa.rlii w
ków. Do 1970 roki. planuje się
zatrudnienie jesz.cze 270 inży
sprawie eksp«'tu, spadły na
nierów i 892 techników.
Izb~ nowe obowiązki?
- W następstwie uchwal Ple
m:.m, minister handlu zagrafabrykę
nicznego wydał zarządzenie z
dnia 16 lutego ub. roku, które
Gdyby Lucyna Kośla po unie tylk-0 sankcjonuje nasza
kończeniu technikum budowla
współpracę z przemysłem, a1c
neg.o poza.stała w swoim rojest również dalszym krokieJTJ
dzinnym Radomiu, w rubrynaprzód. Mianowlcie terenowe
ce: zawód wykonywa.ny, wp ioddziały PIHZ stają się jedysywalaby, jak wiele jej konym koordynatorem ek&portu
„przy mężu". Eleżanek _
w swoich okręgach gospodarwentualnie zahaczyłaby się w
czych.
którymś z biur proJ'ektowyc{1
- Ozy J ja.kie trudności wyprojektanta.
as""'tent
3·ako
JstępuJ·ą obecnie w pracy Izby?
jednaik do Lodzi
Przyjecha-Ja
i odważyła si.ę wybra<! budo- Zaliczyłbym do nich przewę. Przełamała nie tylko wede wszystkim niewydolność
wnętrzne opory związane ?
naszego ośrodka informacji.
wyborem nie najlatwiejszego
który nie może już sprostać
miejsca pracy ale i m1ejsca aktualnym potrzebom. P-0 drudla młodej dziewczyny dość
gie - wciąż zbyt mało mamy
specyficznego i nietypowego.
lud2li. aktywnie i na co dz:e!l
Dzis·iaj, po kilku latach, p. Lu
współpracujących z oddziałem.
cyna przechodząc koło „Kęsu"
po trzecie wreszcie - nie naczy „Balatonu" może powiewiązano jeszcze dostatecz.n;e
dzieć - ja budowałam te ościsłych kontaktów z bankabiekty. W tej chwili kieruje
mi. Są to jednak, jak sądzę
robota<tzyi budowlanymi przy
trudności do usunięcia, gdyż
piekarni-gigancie na To.kanie ulega wątpliwości, że dzia
rzewskiego, potocznie zwanej
lalność Izby wychod-zi naprze·
fabryką chleba, a więc jt.ż
Ciw ptlnym potrzebom. chwili.
zakładu przemysłowego.
że realizujemy swą pracą wa·
· ki
żn.e zamówienie społeczne.
•
Pani Lucynie do trzyd ziest
Pięciokrotnie

większy

0

z niego ludzie ?

.„kwitną

Korzyści

wspaniaJe kwiaty

magnolie
wiosny
Uchymiak
CAF -

dla obu partnerów

PIHZ - koordvnatoremz. eksportu
(„Dziennik" rozmawia z dyr.

„Lepiej mniej, a lepiej" - taką zasadą kieruje ~;:
dzisiaj handel zagraniczny. Nie chodzi już o uzyska.me
dewiz za wszelką cenę, lecz <> osiągnięcie jak najwyzszej opla.ca.lnośai eksportu. Decydują kryteria ekon1>miezne.
Nie jest pr-i:ypadkiem, źe właśnie w takiej sytuaeJl
coraz wlęksrego rozmachu nabiera działalność PolskiM
0 -1·
·n ·
t J
1 f un•·
·
...c.., e waz CJ
Izby H a.ndlu Zagra.mcznego. ..... J
placówki, doty<"Zy na&a l"O'Zmowa z dyrektorem „Cetebe" - Zygmunlem Sta.n.eńslcim, który od <l'Lterech lat
je!łt róWnoctLeśnie prezesem Odd2lialu Lódzkiego PIHZ.

„

- Pa.nie dyrekt.orze, tema4
ten. jako mato zna.ny ()z;ytelnikom, wymaga.lby chyba. pewnego wprowadzenia.
- Ujmując sprawę lapidar-nie, PIHZ z tradycji była in-

stytt.Cją usługową, spełniającą określone funkcje w handlu mi ędzyna:rodowym, jak n P·
t"·
·
v
,,.....enta
poch....,.~
· c;a
weryfika
warów, poświadoum.ie doku-

mentów transakcji, rejestracja
central handlowych, itp.
W zwiąZJ!ru z rozwojem 1>-01·
skiego ekispol.'tu.. już przed jedenas·t;u laty zaistniała potrzeba zorganizowania agend
terenowych PIHZ. Pierwsze
dwa oddziały ipowstaly wów·
czas w Lodzi i w Katowicach
W OOI'odku takim jak Lódź.
gdzie zakłady przemy&lowe i
odpowiednie centrale handlu
zagranicznego bezpośredni.o są
siadują ze sobą, nie do J>OITIYślenia była praca oddziału bez
nawią-zania ścisłych kontakn..-.em""lem
. z ,.,...t rYW
· W ten spo•-

krok
pierwszy
sób uczyniliśmy
staitut.ową
działalrulść
poza

PIHZ.

- w

mym

się

to pmeja-

wiło?

- Podjęliśmy szkalentie pracowników przemy5łu w zakresie problematyki eksportu, za
cz.ęliśmy sporządzać - dla potrzeb Ma.snych i przemyslu analizy wyników operacji h{Ul
dlowych, pomagaliśmy w ustalaniu tzw. bra.n:żowych warunków dostaw, itd. Działo się
to albo z naszej ililicjatywy.
albo też na życzenie czJonkó·n
oddziału. Wyjaśnię tu przy okazji, że czlonkowstwo w PIHZ
jest dobrowolne, a przystępo
wać do na.s mogą wszystkie
organi.za<lje .państwowe i spół
dzielcze, zakłady przemysłowe
i zjednoczenia zajmujące się
produkcją eklsportową oraz,
czywiście, centrale handlowe
Poczynając od kilku, doszliś ·
my obecnie do licr.by 36 człon· I
ków.
- Ozy ta żywiołowa z początku wspólpr.aca, przeksztalrula się z bieg.iem łl7iasu w jakiś system?

o-

-

Z

pewnością można

to tak

określić. Mamy obecnie 22 zes.poły i komisje, które działa!·
nością swoją obejmują wszy-

stkie klucz.owe problemy eks ·
portu i importu w lód.zkim okręgu

przemysłowym.

Ułatwia

terze ogólnym, jak np. i.biegloroczna wystawa „potrzeb i
możliwości", na której centrale handlowe prezentowały
towa.ry pochodzenia zagranicznego, mające trwale szanse
w eksporcie, przemysł zaś pokazywal swe najnowsze prou·
· k"i wys ta wie
D z1ę
·
pozyc;e.
......... kc·;ę szer egu
·
pr""..,
ruch om1ono
nowych wyrobów, np. „Cete-be" uzyskala od zakładów im.
Obrońców Pokoju 300 tys. metrów poszukiwanych · tkanin.
Do ostatnich osiągni.ęć oddziału należy zaliczyć uwień-

czone powodzeniem stairania o
zorganizowanie w Lodzi elrn·
pedycji przesyłek lotniczych.
Jakie to ma znaczenie, niech
świadczy chociażby faklt, że
sama „Cetebe" wysyła codzien
nie około 50 kilogramów próbek, które bez zwłoki powinny znaleźć się u zagranicznych agentów centrali.
są """""""ania,
To wsz.......,·o·
3
.-~-J ··
"'""'
wynikające z naszej samorząd

Starzeńskim>

''

riera zawodowa jest wyn:i!kiem
nie tylk-0 własnego UIP<>ru;
zdolności zawodowych i talentu organizacyjnego, ale także
i faktu olbrzymiego zapotrzebowania na te talenty.
Andrzej Palczyński ma 31
lat. Oddając do użytkru pierwszy łódzki wiadukt, inżynier
Andrzej Pałczyński mial zaledwie 30 lat. W tej chwili bu
duje drugi jt.ż wiadukt - przy
ul. Rzgowskiej. Jest to chyba,
po EC-III, najtrudniejsza do
prowadzenia budowa w Lodzi,
wymagająca od jej kier'bwnictwa nie tylko konkretnej wiedzy fachowej ale i dużych
organizacyjnych umiejętności..
całą
Pałczyński kier-uje
Inż.
masą ludzi i robi to dobrze.
Kto wie, mOO:e wybuduje nam
trzeci wiadukt?

Kariera .••
AndTzeja i pani. Lucyto kariera typowa. Można by przytoczyć .kilka jeszcze życiorysów. Wspomnieć <>
techniku Mirosławie Kucharbielniik u
budującym
&kim
„Mairchlewskiego", o kierowniku robót wykończeniowych
w LPBW .,Dąbrowa" - techntku Władysławie Gajdzie, o
Leonie Klimczaku z LPRI, o
inź. Władysławie Tylku tak:że
z LPRI. Wszyscy są ludźmi
młodymi. Srednia. wiekn pracowników wykmia.wstwa. to
36-37 lat, wielu z nich ,,zrobiło" kariery prz.ed trzydziestką. Nie oznacza to, że budu·
ją tę naszą Lódź bezk-0ntlik1ll.Z.

ny -

R

o

tow.o, }alk w piosence. ~
z wymienionych przez :na&i

będący jednostką jak najbardziej „prawomyślną" i.~
tywną" miewa ochotę, welal.'tek trudności mniej lub ~

dziej obiektywnych, nie razi
nie dwa rzucić to cale wykonawstwo. P.rzyisięga w gronie
przyjaciół, że to już ostatni
raz, że skończy z tą budową
i przejd-zie nieodiwołaln.i.e do
biura projektów, zarządu in·
westycji czy innej spokojnie}"
szej pracy. Nazajutrz. .• des7'CZ
przestaje padać, maiterialy doporę, . przedsi~~
wożą w
stwo dorzuca kiJ.k;o.i potrzebnych pracowników i z.a.pomiJ1la
się o swoich pogróżkach„.
Praca w budownictwie me
jest łatwa. Teoretycznie - kaź
dy absolwent zasadniczej szko
ly, każdy świeżo upieczony
technik i każdy młody :inży
nier mOO:e w karżdym przemyśle szybko awansować. Morie
także zniechęcić si.ę do pracy,
nie trafić na swoją życiową
szansę. Ale właśnie w budowniotwie - właśnie ze wzglę
du na. liczne wakaty, młody
człowiek ma. wię~ niż w Ja
kiejkolwiek innej ga.lę7li możliwości „złapania" tej szaal!SY•
otrzymania zadania, które mu
pozwoli najprędzej sprawdzić;
czy dobrze wybral zawód i ...
zrobić karierę. Karierę w tyni
najleps-zym znaczeniu, przynoszącą satysfakcję nie tylko
zainteresowanemu, ale i pożytek

społeczeństwu.

ALINA PONIATOWSKA

G I

,
Dz"1ewczyna budo .•

Zaklad Wytwórczy PTT w Miastku (woj. koszalińskie) produkuje sprzęt sportowy turystyczny taki jak
sanki, kaja,ki, lodzie a także galanterię pamiątkarską
i meble z rogów kozlów, jeleni i danieli. Wyroby takie
jak biurka, stoły, krzesla, stojaki, świeczniki, popielni·
ce, cieszą się wielkim powodzeniem nie tylko w kra;u
- okola jedna trzecia ich produkcji idzie na eksport.
Na zdjęciu.: produkcja. świeczników z rogów.
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Teraz wesoły manddlinist.a, mloozie~ K. ja'k urzecrony wpatrywał się w

Doohot ..:: zwlłas= pity w nadu jednyoh wyzwala niec cieszący się dotych~ ponoć do
c-hęć dorównani·a operowym śpie- brą opinią, czeka na akt oskarżenia
sądowy proces. Proces o kradzież
wakom, u innych zaś irnle w 11-0l'mal·
nym stanie utajone „7rlolności". Zna- z w)amaniem!
•
my więc pijaków - awantt..t'ników ,
chuliganów, wiemy, że Sp.!'awcy roz·
bojów - to także w wi-ększości lu- Gdybym byl trzeźwy. Wysokli Sąd2lie - nigdy bym nawet takiej
dzie pijani...
myśli do siebie nie dopuścił„.
Niejeden z o~jących Izbę WySiedzący na ławie oskarżonych Jan
trzeźwień pacjentów z przerażeniell'
zapoznaje się z ;rejestrem swoich wy· K. jest, widać to wyraźnie, zroz;paczo·
ny. On, szanowany pracownik poważczynów. Z przerażeniem i 'lllStY.dem.
Dobrze jeśli kończy się na wsty-1 nej 1.nstytucji, ojciec podrastających
dzie i qpla.cie .za nocleg. Gorzej, jeśli dzieci, człowiek o nieposzlakowanej
póZniej przychodzi. wezwanie do kole- opinii - złodziejem(!).

A

Dzień

na biu.rkl:.: kasetkę...
Patrol milicji ujął go 200 metrów
dalej, gdy przy pomocy scyzoryka usil-0wal dostać si.ę do wnętrza kasy.
powędrowa~
K.
Jan
Oczywiście
wprost do aresztu, a stąd na salę są·
dową. Tu dowiedział &ię, że w kasetce było zaledwie 30 zl... A także.
że czyn jego zakwalifikowano jako
kradz:e.ż mienia społecznego, za c')
będzie musiał teraz odpokutować po· kę.
- Taki wstyd, takli wielki wstyd byt.em w więzieni-u.
powtarzał w kółko.
On, czlowiek o nieposzlakowanej
Oc-.cywiście nie skończy się li tylko
pinii, poważny pracownik, ojciec sza.qa wstyidzi.e. Antoniego T. czeka sądonowanej :rodziny.„
&tojącą

miane

~

Pa'ft Ant.oni przeżył 50 lat nigdy nie
narażając się wymiarowi sprawiedliwości. I oto kiedyś. po koleżeńskim
lita-ze, wyciągnął r.ękę po pieniądze
państ'.'łowe. Do kasy przedsiębiorstwa,
w kt(>rym zastępował kasjera ...
Przepił tylko 1000 zl, miał oddać z
pensji. ale sprawa się wydała przed
pierwszym (!). I trafiła do pr-0kuratora.
AntO<Il.i T. plakal i przekli.nal wód-

o-l

l

powszedni Temidy

Nieb e-zp ie·cz ny dor adc a
43-letnieęo
przestępstwa
Historia
„pacjent" budzi się z aJkoholoweg0 Jana K. jest bardzo podobna do po20-letniego
przeżyć
alkohr.lowych
upojenia na aresztaawkiej pryczy ...
Był na
„mandolinisty z wystawy".
Woj
2G-letnmi
iz
111p.
to
było
Tak jak
imieninowym przyjęciu. Pil, b8JW'ił się
cieohem Sz.
jak inni. I jak tnni wyszedł do doma.
Tu jedpak - jak zeinali później świad
a.n Wojciech lubil grę na mando- pożegnał się ze współbiesiad·
linie, a tego dnia polubil też bar- kowie
w samotną wędrówkę ...
dzo smaczne i upajające trunki. nik.ami i ruszy!
po Lodzi. Restauracje były już zaGdy więc tych ostatnich zabrakło na
mknięte, po to acby pójść do lokalu
przyjęciu, !móre umilał' swą gtrą, do·
nocnego trzeba było pieniędzy. A tych
szedl do wnioslru, że nic tu po nim.
Jan K. nie mial.
W p i janym wid-zie upa,trzył sobie no
- Nie mam - ;pomyślał - ale przewe miejsce na... wystawie jednego ze
sklepow :.pożywczyoh przy uJ. Piotr- cież mogę mieć.
kowskiej. Po prostiu ' wybił szybę mankolo jaik!iegoś okna,
Przechodząc
dol1ną i usadowiJWszy się wśród pomarańcz, „odbił" bi::telkę wina. Pil pchnął je (może przypadkowo?). Okno
tak długo a.ż zasnął. Obuidz.il się w nie bylo zamknięte, a wnętrze okaz.alo się siedzibą jakiegoś biura. Jan
areszcie.~

gium lk.amego. A jurż całkiem tle, gdy

P

On, Imóry - gdyby mu ktoś uprzed- wy proceg o sprzeniewierzenie sponio zarzucił najbłahsze nawet prze- lec2mych funduszów.
stępstwo, gotów byłby skarżyć oszczer
On jednak myśli przede wszystkim
cę o zniesławienie!
o haflbie, o spaskudzeniu swej opinii, na którą ofiarnie i solidnie pranypadek Jama K. nie należy do
cował ponad 30 lat. O dorobku, który
nielicznych. WY'kluczając. ~zy lekkomyślnie r.topil w którymś tam
wiście, ;recydywistów, chuliganów
kolejnym kieliszku wyborowej c:z.y
i ba.TJ.dylów, którzy pijąc wódkę, do- ekstra żytniej.
dają sobie animuszu, wykluczając notorycznych awantu.rruików, a nawet licznych tenorów czy basów, dość czę
jak się 7iWykło mówić óż sto trafiają na lawę oskarżonych luprzymyślenie ma przed sobą
dzie, którzy trzeźwi niigdy by nie
Warto i trzeba myśleć,
szłość.
wkroczyli na drogę przestępstwa.
ale... przed tym krytycznym kieliszJak Jan K., jak - można przypusz- kiem. Nie po nim, bo wódka - szczeczać - chłopiec z mandoliną, jak Je- gólnie gdy jest jej za dużo - to kieprzy W .. który po pijanemu ukradł ko- skli i niebezpieczny doradca. ..
ledze zegarek, by pić dalej, jak AnJANUSZ KRA.JEWSKI
.toni. T.

•

P

•

one porozumienie między
przemysłem i handlem, dbaja
o zaopatrzenie w surowce.
inicjują produkcję nowych wy
robów, jednym słowem - nieustannie aiktywi.71Ują tę ważną
dziedzinę życia gospodarczego.
W komisjach dziala okoli)
100 osób, w tym blisko 70 stale i nadzwyczaj aktywnie.
Równocześnie oddzial podej„
~"""',.."""',...~1
...
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Na imprezach kulturalnych i rozrywkowych
spędzimy. dwa dni majowego święta
Jak jurż informowaliśmy; z
okazji 1-Majowego Swięta podczas dwóch dni wypoczyniku - na placach i w parkach
naszego miasta odbędą się
różnego rodzaju imprezy kulturalne.
NIEDZIELA - 30 KWIETNIA
Park im. A. Mickiewfoza imiprezy rozpoczną się o .godz
14, mUŻyką z płyt. NaJStępnie
zespól muzyczny,
wystąpią:
młodzieżowy zespól baletowy
ZPB im. Hamama, aktorzy Te
atnt Powszechnego, zespól mu
zyczny DKDiM oraz zespól
muzyczny ZDK przy ZPB im
Marchlewskiego.
Park im. 1 ~aja - imprezy
irozpocznie o godz. 15 muzyka
z płyt. Od god'z. 16 - imprezy artystyczne w wykonaniu:
zespołu instrumentalno-wokal:nego oraz chóru „Słowiki" z
chóru
Myzycznego,
Liceum
chłopięcego i zespołu tanecznego z MZDK im. Znojka, zeZDK przy ZPB im.
społu
Dzierżyńskiego oraz z MZDK
1,Energetyk".
Park Ludowy na Zdr&Wiu o godzinie 15 rozpocznie się
;,Spotkanie z polską piosenką".
a następnie występy: aktorów
Teatru im. S. Jaracza, zespołu
estradowego przy ZPW tm .
Gwardii. Ludowej oraz zespołu

big-beatowego ;,Bardowie" z innych dzielnicach. W obydwci
ODK Koziny.
dni o godz. 19 - na Starym
Park im. Poniatowskiego Rynku, Pl. Niepodległości i
o godz. 15 - spektakl lalkowy
placu przed gmachem TV ro.i;
Teatru „Arlekin". Następnie
wyświetlan1P.
pocznie się muzyczno-zespołu
występy:
fi~mów oświatowych , a ponadwokalnego Zw. Zaw. Poligrato na Pl. Zwycięstwa o godz:.
fików, kabaretu „Żar" z Klt.'20 - filmów. „Tygrysy na pobu Lączności wraz z zespołem
kładzie" i „Tata, mama, córmuzycznym „Piotrusie".
~-.,.
(o)
ka i zięć",
Pl. Zwycięstwa - o godz. 16
e s t r a d o w e g o • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '1
zespołu
występ
oraz pokaz gimnastyki airtystycznej, w wykonaniu kdubu
przy WZPB im. 1 Maja. Poza
1
itym odbędą się jeszcze wy•
stępy: zespołów szkolnych tanecznego, muzycznego i recytatorskiego, zespołów muzycznych - jazzowego i bigmieszkańców Lodzi na ulicy 1'
Jak już inf<>rmowaliśmy Frontony zakla.d6w, przedbeatowego - ze świetlic przy
Piotrkowskiej. Trasa pochodu 1
dziś o g<>dz. 17 - z okazji 1ul. Przędzalnianej, Szczytowej
prowadzi od ul. Mickiewicza t siębiorstw i instytucji ora.z
Majmvego Swięta. - odbęd7Je
Maszynowej i Wysokiej, zedo Pl. Wolności. Przed r07;po- J wysta.wy sklepów za.kwitly
Filharmonii Lódzkiej
się w
społów muzycz;nych MPPP.
częciem manifestacji wyglosi I czerwienią i bielą. Łódź przy
Ur<>CZYsty koncert.
Basen „Anilana" - w godz
.
.
przemówienie I sekretarz KL I
Pojutrze - 1 ma.ja. - o godz.
PZPR, Józef Spychalski.
od 16 do 18 grają zespoły mu10 odbędzie się manifestacja
1 gotowu1e szę do tegoroczne1Zyczne LZWS.
&wzególów o miejscach ; .: go święta Pierwszoma.joweszczególnie uroczyście.
tra:sac? zl>iór~k poszc:z.egól?ych 1 go
PONIEDZIALEK - 1 MAJA
dztelmc dmwedzą Silę m1esz- t Zbiega się ono bowiem z
Podobnie jak w niedzielę
.
kańcy Lodzi w swofoh zakla- J
w godzinach 15-15.30 :rozpoozdach pracy, przedsiębiorstwach 1 75 rocznicą tzw. buntu lódzną się występy aktorów, zeW Domu Technika otwarto
;f instytucja.eh, a. „Dziennik" 1 kiego.
społów muzycznych, i tanecz
wczoraj wystawę tulipanów,
w roku bieżącym przypazamieści informację na. ten •
lllYCh, Nastąpi w parkach i
przez Stowazorganizowaną
~ da również 50 roczni<;.ti wiei
temał w niedzielę.
rzyszenie Inżynierów i Tecbna placach wymiana imprez
r.ików Ogrodnictwa. Na tej
Te, które były w niedzielę w
1 kiej Socjalistycznej Rewolucji
pokaz>ano
wystawie
uroczej
jednych dzielnicach miasta.
1 Październikowej i 25 „oczni·
około 30 odmian tulipanów,
odbędą się w poniedziałek w
: ca. powstania PPR. Rocznice
wyhodowanych zarówno przez
Przedsiębiorstwa
Łódzkie
te znajdują odbicie w wielu
1
Ogrodnicze jak i PGR a taktego„ocznych pierwszoma101
ogrodników prywatnych.
że
' wych imprezach t dek01"t1.Wspaniała jest odmiana Rose
Parot, koloru żółtawego z po
' cjach.
I
strzępionymi różowymi brze-t(
gami. Oprócz tulipanów poJednym z głównych punktów
W nie<l.zielę - 30 kiwietrua kursowania.
częstotLwość ich
kazano i inne kwiaty m. in.
wczorajszej sesji DH.N Górna
komunikacja miejska funkcjoAutob..i.sy wyruszają na trasy
niezwykle dekoracyjną gerbe
było sprawowanie z działal
w już o g>odz. 6 rano. Podczas
nowac bęcl'lie normaJnle.
rę i modne obecr.ie anthurium
ności Kolegium Karn<r-AdmiSwięto 1-Ma~owe tramwaje jeź
pochodu do
przyg„towań
i krotony (liście z żółtym udżą Wedł~ rozkładu niedzielna trao,ach zbiórek - ora11: w
nistracyjnego.
nego, z tym że zwjększona zo
tramwaje 1
czasie pochodu
ne:wieniem). W specjalnym
Kończąca się właśnie czteautobl:Sy „51„ skierowaine zostanie w g<>dzinach porannych
~t01sku ŁPO wystawiło przy
roletnia kadencja Kolegil:.m
trasą okrężną.
s~ą
kompozycje kwiatowe
Jemne
Karno-Administracyjnego upły
w nie- m. in. w kenzanach. Wystabędą
Apteki pełnie
dzielę normalne dyżury. 1 manęla pod znakJiem wzbogacenia
wa czynna będzie do I maja
ja natomiast dodatkowo czynpracy profilaktycznej.
form
włącznie w godz. 10-18.
ne bęc!ą apteki ?rzy uJ.: Piotr
Dziś i jutro na ulicach Ło
Organizowano w ostatnim okowskieJ 127, 25 i 165, Pl. Niedzi odóęd<!lie się zbiórka piekresie wiele spotkań ze spraw
Podczas naszego czwa:rtko50, LiGłówonej
podle.głości,
(Kas)
Pols.kieg;,
fundusz
niężna na
cami wykroczeń o chuligań
manows.kiego 37, Wólczańskiej
wego spotkania przy NTU na
Komitetu Pomocy Społec-znej.
37 oraz Nowotki 12.
skim charakterze, przeprowapytania Czytelników odpowia
PKPS aipe1uje do ofiaTności
Pomoc lekarską w dnJ śwłądzano rozmowy z młodzieżą
dały dr d'r Teodora Zalech i
inforjednocześnie
i
łodzian
,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
teczno uruch.a.mia również lódz • • • • •
i!lie uczącą się i nie pracują
Grażyna Stępień, lekarze lódz:
muje, że w roku- ubiegłym
ka służba zdrowia. Oto adrezgrom.a.dzil ponad 4 mai zł a
cą i spotkania w szkołach z
kiej Stacji San.-Epid.
sy przychodni. do których moż
osob~m.
udziel:! pomocy 9.583
rodzicami - by przeciwdzia·
na się zgłaszać: ul. Piotrkow- ~
W br, ;RLalµ.\lie się zgromadzeWiele osób pytało dlaezego
wykroczeń
popełnianiu
łać
.
~~~
ska 1G2, tel. 271-80 (tyhl<o 30
(o)
nie $ mln zł.
do stosowania.
przystąpioi:w
przez młodzież.
·
Piotrkowska
kwletnla)
Pacanowskiej199,3
tel. 2'l7-25. i Z.
masowych szczepień. Czy LoNajwyższe kary stosowano
tel. 5~1-96, Leczniczej 2 d2li. zagraża epidemia dum. W
tel. 44Q-62, Al. 1 Maja 42 w stosunku do chuliganów.
tej chwili nie ma mowy o
tel. 305-83 i SZ>pitalnej 6 Dzięki pracy profilaktycznej
tel. 271·53 (w niedzielę i ponieepidemii, ale jest faktem, ±e
działek).
i sprawnej pracy kolegium.
w ciągi.< ostatniego roku za
POGODA „POD PSEM" •• ,
l rru:.•a ze względ·u na wzmonastąpiło znaczne Zltllniejszenie
obserwowano zwiększoną ilość
k;mno-ad.ministraKoleg'. um
żony rc;ch na ulicach i zwią
we
dni
...da~e się od ki~ku
się ilości wykroczeń. W 1963 r.
:zachorowań. W roku 1965 było
cy}ne przy DRN Łódź-Sródmie
zane z tY'm ,p erturbacje koszczególnie
do kolegium wpłynęło ogó!en•
!ich tylko 26, a w roku 1966
...:i:azato ostatnio .Ja.n usza
mun ika.cyjne leka,rze i pielęg zn.ad<.i. łodzianom. dziedzin.ie
ście
.k.ow
ji:ilSalla
zecz
r1
Kucharskiego (Gdańska 64) na
nJarki przyjmować będą pacjen
3446 spraw, w 1966 już tylkojuż 48. Wprawdzie do tej pory
m.uniJrn'!j i. Przez o.koło go<lzigrzywny w wysokości
tów bez wz:gl~du na rejonl'zakaTę
1702. Ponad połowę spraw stawystąpiły tylko trzy przwad
nę obserw<OWaLiśmy w"zoraj ?O
&prze.dawanie
crję. z tych samych powodów
3 tys. zł za
nowią wykroczenia z ustawy
stój tgksówek w Al. Kościusz
lki zachorowań, a1e najbardzie
przed kinem ,,Polonia" biletów
1 maja w godz. od 8 do 20
ki przy A. Struga. Od gcxlz.
o zwalczaniu ailkoholizmu.
pirzypadający
groźny okres w wypadku konieczności <loraź
po pą5kairs.kiej cenie. W razie
13 do 14 podjechały za•ledrwie
czeka
nej pomocy pacjenci zgla<!.'Za:'
nieui.s'.ll:'zenia grzywny
l!la sierpień i wrzesień - ma
(p)
i
Zziębnięci
taksówki.
cztery
przyjęć
mogą w izbach
się
kon.iik.a 3-mieslęczaiy a.reszt .
my jeszcze przed sdbą.
deszulewnym
,przemoczeni
(o)
wszys•kich szpitali.
(o)
na próżno
czem pasażerowie
Sporo Czytelników ·P~
czekaH na samochód. zadziwia
kto może być zwolniony od
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L jące były teQ: prak<tyki k1erow
szczepień i od kogo można uców czekających, dopóki nie
e,bierze się kom;plet jadących
Szx:zezwolnien~e.
zyskać
w cl<amym kierunku!
1Pienia obowiązują osoby w
W przyszłym roku, na zaplewieku ~ lat. O zwolnieniu
REWiIA NA LODZIE .• ,
Ekonomkznego
czu Y.'Y<iziału
ze względu na stan zdrowia
ul. Południo
ll'L, od strony
decyduje lekarz rejonowy lub
...<:leszy się dużym zaLnteresowej, ::-oz.pcx:zęta zostanie budowanlem łodzian, szcze.góLnie w
z przychodni przyzakladoweJ•
wa pawilonu teclmi•k obrachun
wieku lG-14 lat. Przed połllld
kowych. Pawilon fun<luje unialbo z poradni specjaHstyczniem duża girupa najm!Odszych
W<!rsytetowi Ministerstwo P.rzenej. Szczepienia są p:r,zeciwobywateli na.,,zego miasta ob.se•r
Lekkiego. zostanie on
mysłu
wsk~ne przy chorobach: cu·
Sportową
Halą
przed
werwała
ma.temaszyny
w
wyposa.żony
• APARATOW FOTOGRAFICZNYCH
prac•owni.ków wyła<IC>Wujących z
krzycy, grużldcy, chorobach za
maityczne. Posialdać będzie naolbrzymie skrzysamo~1'.0dów
kaźnych, nerek i serca w <>wet m.asz.ynę elek<troni<:'Lną .
• SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO i PROJEKnie ze spnętean. Dorośli nie
(p)
!kresie niewydolności. krążenia.
z tą ty1ko róż
tyle,
w
zosta;ją
CYJNEGO
trumnie
że odwiedzają
nką,
• SPRZĘTU PRECYZYJNO-O~TYCZNEGO
na razie tyliko placówki „Orbiprowadzące sprzeda,ż bilesu"
(mikroskopy, lornetki, teodolity, niwelatory)
tó-v.r na kolejne spekta1kl~.

I .....,.............,..,..-.-.-.-...-............

Dziś--uroczysty

koncert I:

odświętny
pierws.zomaiowa
manifesłacia na Piotrkowskiei ;:w y g I q

Poiułr.ze -

_

d

Wystawa tulipanów

Sesia URN-Górna

Jak będq pracować

Większe kurymniej wykroczeń

* Komunikacia Apteki ~ Służba zdrowia

~Nru Jój;o"ł

Szczepienia przeciw durowi

Zbiórka na PKPS

Konik

.zapłaci

3 tys.

zł

MJr .OO·Z%

grzywny

Maszyna elektrlJfliczna

NA

dla studentów

PRA
WY

-

Radni w Ośrodku Onkologicznym

produkcji krajowej I z importu -

WYKONUJE dla OSÓB PRYWATNYCH i INSTYTUCJI
PP ,,FOTO-OPTYKA" WARSZTAT NAPRAW
APARATURY FOTOGRAFICZNEJ I PRECYZYJNEJ
w ŁODZI, uL PIOTRKOWSKA 105, teL 347-81.I
(prawa oficyna, D wejście).
Usługi realizowane są w ramach gwarancji przez wysoko kwalifikowany personel, przeszkolony w kraju i za
granicą.

CENY NISKIE -

CIEKAWEGO

...mogiH

bezpłatnie!

p<>słl!Chać

sumęnci

baru

wczoraj ko.n

„BaJ.ait001".

Do-

brze r,:>odipity j~omość obchodził o godz. 14.15 stolhki racząc
a·riami.
l'ozgloŚlll.ymi
jedzący· ch
Wpraiv.-:r1e 1roho mogło tam nafragmen.ty 'z:e
wet roz.różruić

„strasznego dworu". S.plewak
nie przyjmował za swój występ
wynagrodzenia. Mimo
żaclmego
wszyst.ko, tego ty.pu działalność
kultur.al<na była raczej n ie na
mi<>jscu. W docta.tku „aTtysta"
otrzyima1 pTZy bufecie pLwo ..•
PRZEDSWIĄTECZNA

TERMIN WYKONANIA KROTKI!

Informacji i porad udzielamy

KONCERTU.„

GORĄCZKA •••

•.. ogaT11ęła
mu. Vr"'

wczoraj

supe~mie

panie

do-

,,Magda", o

g>od.z. 16.15 za brakło koszyczków. Długie kolejki cx:zekiwam.1nut na
po k.i,Jlkainaście
ły
by się
załatwle:nie. A wawać
mogło.. że „Magda." padoła na(r)
wet t.1.k1emu tłokowi.

Wczorajsze posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw So·
cjalnych RN m. Lodzi odbyło
si.ę w Ośrodku Onkologicznym,
Rozpocżęlo się ono zwiedzaniem ośrodka.
W drugiej części naczelnik
Wydziału Zdrowia dr T. Lewy
scharakteryzował przebieg wal
ki z chorobami nowotworowymi na terenie miasta. Ośrodek
Onkologiczny odg.rywa w niej
dominującą

rolę,

ponieważ

jest odpowiedzialny za organizowanie planowego zwalczania chorób nowotworowych
tz.arówno w Lodzi jak i w województwie.
Radni pozytywnie ocenili orpracy i porządek
ganizację
panujący w . o~ku, pod.kreslaiąc korzysct Jakie płyną ~
istnienia tej placówki w na-

szym mieście. Przedtem wie1u chorych musiało korz)76tać
z pomocy Warszawy, a tam
niekiedy wyznaczano lim 6-mie
sięczny termin przyjęcia. Obecnie terminy przyjęć wahają się w granicach 3-9 tygodni.
Komisja spisała sobie ldopo
ty, z którymi boryka się ośro
dek i przyn:ekła pomoc. Największą trudnością jest zbyt
mala ilość etatów pielęg.ruiar
skich. Są również trudności
niemtórych
z otrzymaniem
nie
aparatów, a bez nich
leczenia
rovpocząć
można
np
pewnych postaci raka
rak.a pęcherza.
(Kas)

Pierwsze SZC"Lepienia rozp~
ozęly się 15

ma.rea i termin
ioh w zasadzie minął 15 kwief:
lllia. Już pO.SYiPałY się pierw°'
sze kary dla osób, które ni~
zaszczepiły się w tym t~
nie. Opieszali winni zaszczepic!
si.ę jak najszyQci.el, Rm.1X1C7-ę
szczepienia!
d!rugie
'Się
ły
Trwać one będą do 15 czerw.;
ca. Txzecie szczepienie odbę
dzie się za rok. Tylko zasT.CZe
!Pienie trzykrotne w określo
nych termń.nach daje od.por.;
n.ość przeciwko zachorowaniu.
A .ot-o jeszcze kii.ka pyitań i od
iPOWiedzi:
- Zas'Z/CUlepiłam się po raz
piel'WlSIZy. Oboonie jestem w
cią.ży. Ozy powinnam się zaszcrz:eplć po ratz: drugi?
- Okres ciąży jest p;rzeciW..:
wskazaniem do szczepień . Powinna pani. uzyskać zwolni~
nie od lekarza w pora.dni ,,K".
Szczepić m<l!Że się pani po .zaokresu: karmienia
kończeniu
dziecka. Jednakże trzeba bę
dzie rOZ'PCJCZąć cykl szczep;iei'1

od
-

w

;początku.

·

mogę z~epić się
głównym punkcie szczepień

Ozy

~Y

ul. PfotrJoowsldej 269?
- Nie. W tym punkcie szcze
;pią się tylko osoby wyjeżdża
tiące za gran[cę lub posiadaaące albo ubiegające się o pra
cownicze książeczki zdrowia.
- Czy sluszn.ie ukarano mnie
mandatem za niezaszczepienie
się do 15 l>m. jeśli zaszczepiłam się 18? Za.zna.czam, że
przedtem byłam chara..
- Osoba kontrolująca miała
pełne prawo nałO'Żyć mandat,
ponieważ ka['a dotyczy niezaszczepienia się w ustalonym
termilnie do 15 bm. Jeśli była
!Pani chora należało postarać
się o zwolnienie lekarskńe od
szczepienia.
- Do tej pory nie zaszczepiłam się. Oz:y zgłaszaj~ się teraz do srz.czepień :z;a.pla(lę w
pora.dni . karę za spóźnienie?
- Nie. Ale w ka:żdej chwili
narażona jest pani na wizytę
kontrolera ze Stacji San.-Epid„
!który ma prawo nałożyć mandat, a nawet skierować sprawę do kolegium.
- Oz:y to pra.wda, że szczepienie przeciw durowi uodparnia ta.kźe przeciwko tęż
oowi?
- Ta.'k.
Notowała: KAS.
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TY.~~.wTV
SOBOTA -

29 KWIETNIA U67 Il

Geografia dla klas VII - "Japonia", 10.30 - „Łat
we życie" - film fab. prod, hiszp. 12.05 - Przerwa. 16.45 Program dnia. 16.50 - t.WD. 17.05 - Wiadomosci. 17.10 „Radar". 17.20 - Tele-Echo. 18.05 - „Opera w Wenecji".
18.50 - „Warszawa, ja 1 ty". 19.20 - Dobranoc. 19.30 - Monitor. 20.05 - Film z seMl: „Błękitny express". 20.45 - „Nad
Wisłą" program rozrywkowo-estradowy. 21.45 - Dzien·
nik. 22,00 Wiadomości gportowe. 22.10 „Latwe życie" - film
fab. prod. hlszo. 23.45 - Program oa jutro.
9.55 -

NIEDZIELA -

38 KWIETNIA 1967 R.

Politechnika TV: Flzyka „Prędkość cząsteczek gazu". 9.05 - Politechnika TV: Fizyka „Zjawiska transportu''.
9.35 - Politechnika TV: Matematyka „lioczyn wektorowy".
10.05 - Program dnl.a 10.10 - Film z serii : „Siadam! kpt.
Cnoka". Il.OO - „Pan I pies" - film w2. OPoW. T. Manna.
12.00 - Film z serU: „Czarownice", 12.30 - Wiadomosci.
12.40 - Koncert PoPUlaniy w wykonaniu Orkiestry Ł.ódzk i ej
Rozgłośni Polskiego Radia pod dyrekcją Henryka Deblcha
z udziałem solistów. 13.25 - „w starym klnie". 14.25 PKF.
14.35 - „Przemiany''. IS.OO Dla dzieci: A. Milne „Strofy na
cześć Misia o bardzo ma!Ym rozumku". 15.30 „Zagłada
eskadry" - tllm fab. prod. radz. 17.40 - „Ostatnie listy",
18.00 - Estrada Literacka „Niech sle zbudzi drwal" - Pa·
bla Nerudy. 19.00 - Słownik wyrazów obcych. 19.20 - Dobranoc. 19.30 - Dziennik. 20.00 - Teatrzyk ·Rozrywki: „Swie
ca zgasła" '- Tadeusza Kwlatkowskiegn w2 Al. Fredry.
20.50 - „Lunatyk„ - film fab, orod. franc. 22.15 - Niedziela sportowa. 22.35 - Program na 1utro.
8.30 -

'PONIEDZJAt.EK -

l

MAJA 196'1 R.

-=

7.30
Program dnia. 7.40 - Międzynarodowy rep. 1-m~·
jowy. 13.00 - „Bawcie sle z nami", 13.30 - „Ostatni Robin
Hood" - film fab. prod. fr. 15.00 - Dla dzieci: „Mlynek do
kawy" - Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 15.50 - „stu
dlo Uno". 16.45 - Teatr Telewizji: „Smlerć n„ gruszy" (za
bawa &eentczna). 18.15 - Eureka. 18.45 - Kino Krótkich
Filmów. 19.20 - Dobranoc, 19.30 Dziennik 20.30 - · „Rewla Polskich Nagrań" - nro2ram rozrvwkowy. 21.20
„Dwaj muszkieterowie" - film fab. orod. CSRS. 22.45 Wiadomości SPortowe. 22.55 Program na jutro.

WTOREK - 2 MAJA 1967 R.
9.55 - Ota szkół: JezYk oolskl dla klas IX. 10.30 - „:M1todzloby" - film. fab . prod. ang. 11.35 - Pr-zerwa. 12.30 „,Jakie wybrać odmiany", 13.05 - Przerwa. 15.15 - Program
dnia. 15.20 - „Jakle wybrać odmiany''. 16.00 - Pol!techni•
ka TV: Matematyk_. „Powierzchnie w przestrzeni". 18.30 Pnlltechnika TV: Fizyka: „Własności cząsteczkowe cieczy".
17.00 Wladomośct 17.05 - „Zrób to sam". 17.20 - Dla dzie•
el: „Gawęda o zwierzetach". 17.40 Telekram. 17.50 „Sylwetki X Muzy" - Aleksander Fogiel. 18.20 - „Wtem
wszystko" - teleturniej, 18.50 - „Na morskich szlakach".
19.20 - Dobranoc. 19.30 - Dziennik. 20.00 ŁWD. 20.15 - „Córeczka" - fllm TV prorl. poi. 20.45 •• Żóltodzinby" film. fab. prod. a~. 21.50 „Klans". 22.20 - Dziennlk.
22 .35 - Program na 1utro. 22.40 - Politechnika TV: Mate•
maty.ka (powt.). 23.10 - Pol!tPchnika TV: Fizyka (powt.).
SRODA -

S MAJ'A 19'7 R.

9.55 - Ota szkół' Wychowanie obywatelskie dla klas VII.
10.30 - Film TV z serii: „Swiety". 12.45 - Chemia dla klas
VII: „Najważnlelszv z kwasów". 13.15 - Pr1erwa. 18.30 Proi:ram dnia. 16.35 Przypominamy radzlmv. 16.45 Film krótkometrażowy 16.50 - Wiadomości. 17.00 - Klub
Pancernych 17.30 - ·PKF. 17.50 - „Nie tvllrn dla oań".
18.15 - · Gawędv mu•Y~ne prof. Stefana Sledzińskleg().
18.45 - „Pod znakl<'m lakoścl". 19.20 - Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.00 - ŁWD. 20 .15 - Film TV z serii: „SwiPtv".
21.05 - .,Swiatowld" 21.35 - „Prometeu~z" - film baletowy prc:rd wei?ierski.;1. 21.55 Wszechnica TV: „Dzi~lefsze
$'>01r1enie n<i Kon,ttytuc~ę 3 Maja. 22.25 - Dziennik • .22.40 Progratl'I na tutro.
·

CZWARTEK -

ł

MAJA 196'! R.

11.55 - J'ęzyk polski dla klas VII - Leon Kruczl!:owskl Kordian I cham''. 12.25 - Przerwa. 16.JO - Program dnia.
'is.15 - „Ochrona roślin okooowych". 16.45 - „Łyżeczka" ;;film prod. franc. 16.55 - Wiadomości. 17.00 - Kino „Ptyś •
17.15 - Dla młodych widzów: „Czy umiesz mówić oo polsku" - ~de. I. 17.35 -„Na zdrowie". 17.55 - „To co naJ•
Lepsze". 18.25 - Kabaret: „Nietoperz" z Radomska. 19.05 LWD. 19.20 - Dobranoc. 19.30 - Dziennik. 20.05 Teatr „Kobra" - „Gasnący olomleń" - Patrick Hamilton. 21.15 „Refleksie". 21.45 - Dziennik. 22.00 - Magazyn medyczny.
22.30
Program na Jutro.
PIĄTEK

-

5 MAJA 196'7 R.

10.00 ...; „Mrok za dnia" - film fab. prod . węg. 12.00 Dla klas IV „Na Grunwaldzkim Polu". 12.20 - Przerwa.

R. AD
PROGRAM I
8.00 07.iennik. 8.15 Melod-!e roz
ryw.kowe. 8.49 „Rozmowy na tematy prawne". 9.00 „Muzy.ka z
przygod.cmi". 9.20 Mw:yka operetkowa.
Hl.OO „RewoJucjonisci"
- fra3m. 10.20 Z muzyki skandynawskiej. U.OO „w kraju kwit
nącej
w1sni". 11.3-0 „WielkD';>olskie zafocan,k·i''. 12.06 wiad. 12.10
Na organach Hammonda.
12.2~
Rolniczy kwadrarns. 12.40 „ W ię
cej, lep:ej, taniej". 13.00 „Klopoty z Piotrusiem"
słuch.
i3.20 (Łl
Gra Ork . Mandolin istów LRP.R. 14.00 Zag.ad.ka literacka. 14.30 „Co się wam w tej
audycji najbardziej . podoba". 15.00
Wiad.. 15.05 Tańce symfoniczne.
15.30 „Poeta Podhala - St, Nę
dza-Kubiniec", 16.00 „Popołudnie
z - młod')i;cią" . 17.lf> Wiad. 18.00
Muzyka na pa·rk1ecie. 18.45 Kurs
jęz. ang. 19.00 Piosenki 1: poiintą,
19.10 Publicysty~a .m1ędzyna
rodowa. 19.20 v;ędrowk1 muzycz
ne p 0 kraju. :w.oo Wiad. 20.31
„Les C:>mpagnos
de la Chanson". ~Q.5C Na radiowej estradzie. 7.1 .;;o z nag<ań Holenderskie)
Ork. Kameral>nej.
22.15
Chwila prozv. 22.20 F~rtepian 1

Autostop
Po raz czwaT'ty dzień 1 maja jest
początkiem
sezonu
auto.stopowego, który w ty111
roku trwać będzie do 30 wrze
śnia. Może brać w n.Lm udział młodzież
od 17 roku
życia oraz młodzież zorgan.'.wwana w grupy przez ZMS
ZMW, ZHP i PIT-K, po ukończeniu 16 lat.

)[

o

Pi-zaez'i'laj

trąbl<a,
śpiewa

22.~ OhwiO.a poe:r.ja. 2:2.46
Ewa Demarczyk.
3.>.00
.vydanie dzienni.)ta. 23.10 Wia
dQ.moocJ aport. 23_15 G+ra POZ!l'lań
ska !5""'a Radiowa. 23.35 s. Pro
koli.ew ·- fragm. z bałetu ,,Ko.p
ciuszek". 24.oo Wiadomości.
PROGRAM l i
8.30 Wiad. 8.3J Aud. do.kumen
taln<i. 9."iJ 20 mmut z <>r.k, estra
dową. 9.20 Kompo.zytorzy dzie

U

cJ.o.m.

3.ao

„PierW\SZa

tajem.nii.c.a"

-opow. - JO.OO Wiad. 10.<15 W muzycznej ptaszarni. 10.40 Muzy.ka
ludowa. 10.50 „Powrót z żolnier
k i" - fragm. 11.10 Felieton M.
Kotty.
IJ..20
Po.ranny ko.n.cert.
12.06 z kraju i ze swiata. 12.25
Koncert estradowy. 12.50 Mówi
technika. 13.00 (L) K<>munikaty.
!3.15 (L) Muzyka ludowa. 13.30
(Ł).
„w tanec2'llych rytJmach''.
13.45 (LI
„Chłopskie
l
maje".
14.00 Tańce p<>iskie. 14.15 Piosenki żołnierskie. H.30 UnLwer1>y:et Radiowy.
14.45 „Błękitna
szt a fe<ta". 15.00 Melodie i piose.n
ki. :5.3<1 Dla dzieci pt. „WiLczek".
16.00
Wiad.
16.05 Puoli.cystyka
międzynarodowa.
16.17 Gra Ze-1
spół
Warszawskich stompersów.
16.35
~Bielany".
16.45
Spiewa 1
1
„Ma~ow~ze". 17.01
(L) AktuaJmoś
ci łódzkie.
17.15 (Ł) „Okol ice
kultury". 17.25 (L) Mozaika muzyczna. 18.15 (Łl R€(;>ortaż. 18.45
Melodie rOtLrywkowe. 18.50 FE<l.ie
ton M. JÓrsta. 19.00 Wiad. 19.05
Muz. i akt.
19.3'0 „Matyisiakowie" odc. 20.00 Recital tygodnia.
20.JO Kot1cert z nagrań Ork. P.R
w Krakowie. 21.00 z kraju ! ze
swiata. 21.27 Kronika ~porte>wa.
21.40 Gra Ork. Francka Chacksfielda. 22.00 Radiokabaret tlrzy
po trzy 161. 23.C>O Muzyka tanecz
J'a, 23.5a Wiadomości.
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SMIERC SIKORSKIEGO
ZORGANIZOWANA
PRZEZ WYWIAD BRYTYJSKU
Niemiecki ·pisa•r z, Hochhuth,
autor głośnej sztuki „Namiest
ni.k",
krytyc=ie
oceniającej
politykę
Piusa XU
w czasie
okupa~)'i
hitlerowskiej, wywołał
zn<>wu dużę zamieszanie,
tym raczem w LO'lldynie. Jego
nowa sztuka „Żołnierze" (odrzucona przez radę „National
Theatre" ze względów poHtycz
nych) nie<iwuznac2mie sugeruje,
ie kata,,.trofa lotnicza
w Gi·
b~alta.rze, w czasie której zginął generał Sllkorski,
była za.
pla>nov:ana przez wywiad bry
tyjsk! na polecenie lorda Cher

-duże z
przejaśnieniami,

wtlęk
możli

zachmurzenie

sz~'mi

we przelotne <>pady. Tempera
t\Jlt'a o.koło 12 stopinl c. Wiatry u:niarkowane i dość i>ilne
z. kier=.ków pólnocn0-zachod-

ni!ch.

Jutro zachmurzenie zmienne
z moż\i,wością C1Pa<iów. Nieco
chlod11ie•j,
Sloń,-e
dziś zajdzie o godzinie 19.92, a jutro wczejdzie o
4,15.
(.Przy okaizjl przypominamy,
tie
imienmy
dziś
obch-Odzą
Piotr i Boguslaw<r. (z)
Dnia 27 kwietnia 1967 roku

12.45 - Dla klas I - „Mieszkamy w Polsce". 13.GG ~ '.Przerwa. 16.50 - Program dnia. 16.55 - Wiadomości.
17.00 ;;„Miś z okienka".
17.15 - ;,Przygody Robinsona Crusoe •
17.40 - „Azymut". 18 05 - „Zamki wi:giersk!e" - f!lm prod.
węg, 18.25 ;,Wielokropek". 18.45 - ,.W pracowniach poi·
skich uczonych". 19.20 - Dobranoc. 19.30 - Dziennik. 20.!iO
- LWD. 20.15 - Teatr Telewizji' „Jutro Berlin„. 21.25 - „10
minut recenzji". 21.35 - „O sztuce przegryWan!a" - oro·
gram Redakcji Młodzieżowej. 22.05 Dzimni.k. 22.20
Program na jutro.
SOBOTA -

I MAJA !9"1 R,

o.s~ ~ Biololt!a: „Rośllnv tywla, ubleraja. 1ecta". 111.38 Proces przeciw miastu" - tilm. 12.lli - Przerwa. 16.10 Program dnia. 16.15 - LWD. 16.30 - Dla nauczycieli' „Kogo chcemy wy<"howywać". 16.55 - Wiadomości. 17.00 - ;,Dh
katdego coś miłego". 17.45 - Spotkanie z przyrodą. 18.10
- Tele-Echo. 18.55 - „W przestworzach - czyli
ciekawe
opowieści lotników". 19.20 Dobranoc.
19.30 Monitor.
20.05 - „Pegaz". 20.so - „Złoty wiek komedii" - program
filmowy produkcji USA. 21.40 - Dziennik, 21.55 - Wiadomości sportowe. 22.os „Proces przeciwko miastu" - film
fab, prod, wł, 23.50 - t>rogram n.a jutro.
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11.lS - Poiltecchn.flra TV: ,li'Jzyk;a - ••rzoterrny ,gp.z{lw rze·
cz;rwtstycl:J". 8.50 -,Poll~ei:hn,!ka '.l:,V; Fiz~łl;a - „Doświadczenia
Joule'a I Thompsona". 9.20 "'- Polltechmka TV: Matematyka
„Funkcje wielu zmiennych" - 9.50 - Program dnia, 10.00 „Dom przy ulicy Heberńsklej" - .tr'e .nsm, z Pragt. 16.55 „Królewna I rybak" - film fab. prod. CSRS. 12.05 - PKF.
12.15 - Wiadom<>Sci, 12.25 - „Henri Dunant - twórca Czerwonego Krzyża" _ film. 13.IO - Sprawozdanie z wyścigu kolarskiego o Puchar Ministerstwa Obrony Narodowej w War
szawie. 13.40 - Przemiany, 14.05 - „Piórkiem I węglem".
14.25 - Wojskowe zespoły estradowe. 14.55 - Wyścig kolarski ul!cami Warszawy o Puchar Mln. Obrony Narodowej.
15.15 - „III Harcerski Alert''. 15.25 - Teatrzyk dla przedszkolaków. 16.05 - Wyścig kolarski ulicami o Puchar Ministerstwa Obrony Narodowej, 16.25 Teatr Telewizji:
„Mozart
1 saUer!" - Aleksandra Puszkina. 16.55 . - „Portrety - Hen•
ryk Sienkiewicz". 17.55 _ ·„Nasi nad
Lemanem". 18.10 „Wielka gra". 19.00 - „Prof. Tutka wśród melomanów". 19.20
- Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.00 - „Jakaś dziewczyną" program rozrywkowy. 20.ao - „Paszport do Pimlico" - film
fab. prod. ang. 21.50 - Niedziela sportowa. 22.15 - Program
na jutro.

webla, osobistego doradcy Chur
chi1la w ok.resie ~oJny - za
zgodą c_hurchilJ.a.
S2'tuka sugeruje, Iż premlei~rytyJ-skl zgodz>ł się na sa bota;; w samoiocle, ponieważ &1korski przeciwstawiał się niektórym
r;>0'9U1llęc!om
brytyjskiln w zakresie
współpracy
ze Stalinem.
Hochhuth- zbieraił dokumenty do tej ttttuki przez 3 la·ta.
Z(!eponował
on je w jednym
z banków szwajcarskich, z za
s~rze-żeniem. by nikt nie miał
do nich dostępu przez SO lat.
„DZIADEK I WNUK"
Prasa zachodnia r;>rzynosi dał
sze it,formacje
o przewrocie
w GTecji. Nadal nie została
wyjaśniona
rola króla w tej
operacji.
Osta.!Jnie doniesienia
sugerują,
że
zamachowcy postaiwili
króla
przed faktem
doko.rwnym,
Bryoyjski „ObserYer" przypomill'la w związiku z ostatni·
mi wy>darzeniami, iż to pałac
odeg>rał aktywną rolę w ułat
wieniu G. Pai;>a·ndreu dojścia
do władzy w 1963 r„ po 8 la·
tac-h p.rawirowych rządów ka
raman!isa. w pierwszym okresie władzy Papandreu stosun·
ki jego z królem Konstanty•
nem były podobno tak wzru•
szająco
serdec:z.ne, że nazywano

icti

drz.iadk1em

wriukiern.

i

Różniąc się w
ocenie źródeł
1 celów <1pisku, komentatorzy
zgadza 1ą się, iż zamach stano
wi w perspektywie zagrożenie
dla mona•rch1i. (c)

zmarł

Ksawery Pachnowskl
nauczycie)
Zasadniczej Szkoły Metalowej
W Zmarłym tracimy przyjaciela młodzieży

emerytowany
nr 1 w Łodzi.
i

nieodżałowanej

pamięci

kolegę ,

DYREKCJA SZKOŁY, KIEROWNICTWO
WARSZTATÓW OGNISKO ZNP, KOMITET
RODZICIELSKi, NAUCZYCIELE, UCZNIO•
WIE i WSPÓŁPRACOWNICY
Pogrzeb odbędzie się z kaplicy cmentarza na Zarzewie,
dnia 29 kwietnia br., o godz. 16.
Dnia 27. IV. 1967 r. zmarła,
po krótkich i ciężkich cierpieniach. przeżywszy lat 70,
najukochańsza matka, babcia
i siostra

Kierownikowi technicznemu
HENRYKOWI ŁOCHOW·
SKIEMU wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmier
ci

Aniela Bartosik

MATKI

S. t P.

s domu KOWARSZ
Pogrzeb

odbędzie

się

dnia

30. IV. br„ o godz. 15 z ka-

plicy cmentarza na Radogoszczu, o czym zawiadamiają,
pogrążeni w głębokim smut·
ku
CÓRKI, SYN, SYNOWA,
ZP~CJOWIE,

WNUCZĘTA

inż.

Łucii Łochowskiej
składają

WSPÓŁPRA COWNIC;Y
SPÓŁDZIELNI PRACY
PRZEMYSŁU

STYCZNEGO

LART" w

i POZOSTAt.A RODZINA

Koledze BOLESŁA WOWl
BUGSLOWI wyrazy najgłeb·
szego współczucia z powodu
zgonu

ARTY•
„STO•

ŁODZI

PODZtĘKOWANIE

wszystkim, którzy okazali
i wzięli udział w
pogrzebie

życzliwość

MATKI
składaJ!ł
KOLEŻANKI

i KOLEDZY
ze ZJEDNOCZENIA
PRZEMYSŁU ARTYKU·
ŁÓW TECHNICZNYCH i
GALANTERYJNYCH

Ireny

Ślusarczyk
serdeczne

podziękowanie

składają

l\lĄŻ

i
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- Czeka na: ciebre Carl Griffin z mecena•
sem Atwoodem przypomniała.
- Każ im wejść - odrzekł Mason bezbarwnym, przygnębionym głosem.
Otwarła drzwi do pierwszego pokoju i ru•
cbem dłoni zaprosiła czekających mężczyzn.
-Na twarzy Carla Griffina znac było ślady
hulaszczego trybu życia, jaki prowadził, poza tym był jednak zupełnie zrównoważOn:f•
uprzedzająco grzeczny i światowy w
kaz·
dym calu. Ukłonem przeprosił Dellę Street,
że wchodzi pierwszy do gabinetu, posłał Masonowi uprzejmy, do niczego nie obowiązu
jący uśmiech i powiedział:
- Dobry wieczór.
Artur Atwood był mężczyzną pod pięćdzie
sią t kę, z twarzą, której
dobrze zrobiłoby
trochę słońca. Oczy miał bły~zczące, ale rozbiegane, czoło zupełnie łyse. Tylko na czubku głowy pozostało mu pas!!J.O włosów spa·
dające po obu stronach aż do uszu,
tak że
tył głowy był jakby ujęty w pus_?=ystą aureolę. Z warg nie schodził mu zawodowy
uśmiech, od którego
aż
porobiły mu się
zmarszczki na twarzy - dwie głębokie bruz·

dy rozchodzące się jak nóżki cyrkla od r,oz·
drzy do kącików ust i kurze łapki otaczające promieniście oczy.
Perry Mason
wskazał
krzesła, a Della
Street zamknęła za nimi drzwi.
Pierwszy
odezwał się earl Griffin:
- Niech pan mi wybaczy, panie mecena·
sie, jeśli błędnie oceniłem l]lOtywy pańskie·
go postępowania w początkowej fazie sprawy. Jak słyszę, to właśJ!ie pana wnikliwej
działalności
detektywistycznej zawdzięczamy
w główne) mierze wyzr.anie pani Belter.
W tym miejsc9 włączył się zręcznie Artur
Atwood.
- Bądż tak dobry zostawić to juz mnie,
Carl.
Griffin uśmiechnął się łtiskawie i ue2!ynił
ruch głową w stronę swojego adwokata, Artur Atwood przysunął sobie krzesło do biul""
ka, usiadł i popatrzył na Masona,
- Zda~e się, że się rozumiemy, panie me··
cenasie powiedział.
- Nie jestem tego taki pewny
odparł
Mason.
Wargi Atwooda rozciągnęły się w zawodowym uśmiechu, chociat w jego błyszczą
cych oczach nie było śladu wesołości.
- Jako adwokat pani Ewy Belter wnióst
par; zastrzeżenie co do testamentu oraz wystąpił o wyznaczenie jej specjalną administratorką majątku jej męża. Bardzo by uprościło sprawę, gdyby
pan
wycofał oba
wnioski.
- Dla kogo by uprościło? - zamrtał Mason.
Atwood uczynił
dłonią ruch w kierunk~
swojego klienta.
- Dla pana Griffina oczywiście.

-

Nie jestem adwokatem pana Griffina Mason krótko.
Tym razem oczy Atwooda uśmiechnęły się
jednocześr.ie z wargami.
- To niezaprzeczajna prawda, przynajmniej
w obecnej chwili. Jeśli jednak wolno mi
być szczerym, mój klient jest pod wrażeniem
okazanej
przez pana rzadkiej
zręczności
i bezstronności. Oczywiście, sprawa przybrała nieoczekiwany i bolesny obrót, który stanowił dla mojego klienta
wielki
wstrząs.
Jednakże w tej chwili nie może być JUZ
żadnych wątpliwości co do faktycznego przebiegu wypadków i mój klient będzie potrzebował wielu kompetentnych doradców w zarządzaniu
majątkiem
pozostałym
po panu
Belterze. Nie wiem, czy pan dobrze rozumie, co mam na myśli.
- Właś11.ie, co pan ma na myśli? - spy•
tal Mason.
Atwood westchnął.
- No, skoro muszę mówić jaśniej, a nie
wiem, czy nie należałoby raczej powiedzieć,
wulgarniej, to niewykluczone, że administrowanie czasopismem, mam na myśli „Pikantne
odrzekł

Wiadomości", okaże się sprawą przekraczają
cą kompetencje mojego klienta. A ponieważ
ja będę pochłonięty zarządzar.iem resztą majątku, mój klient sądzi, że nie od rzeczy byłoby zapewnić sobi_e pomoc zdolnego adwo-

kata jako doradcy do spraw
czasopisma.
W praktyce chodziłoby o objęcie redakcji,
dopóki sprawa spadkowa nie zostanie zakoń
czona.
Atwood przerwał i znaczl!_CO spojrzał na
Masona błyszczącymi paciorkami oczu. Ponieważ Mason nie odpowied.ział, ciągr.ął dalej:

- Sprawa będzie oczyWiście wymagała pewnego nakładu czasu. Pański trud ' byłby WY4
nagrodzony, bardzo dobrze wynagrodzony.
Mason nie bawił się w ceremonie.
- Co tu obwijać spi;awę w bawe~nęl Panowie chcą, żebym wycofał wszelkie roszcze
nia do spadku •i dopuścił
do
żłobu pana
Griffina. On się w zamian postara, aby mi
coś z tego kapnęło, tak?
Atwood wydął wargi.
-Ależ,
panie mecenasie! Trudno byłoby
mi przystać na tak nieoględne sformułowanie,
ale jeśli zechce pan przemyśleć moją propo- .
zycję, dojdzie pan z pewnością do przekonania, że nie wykracza ona poza granice etyki zawodowej, a równocześnie jest dość SZE!"
roka„.
- Do diabła z mydleniem oczu! wy·
buchnął Mason . N~ chcę żadnych matactw
i będą mówił bez ogródek, czy to się panu
podoba, czy r.ie. Stoimy po przeciwnych stro·
nach barykady. Pan jest adwokatem Griffi•
na i chce pan położyć rę}cę na spadku. A ja
jako adwokat pani Belter oświadczam pa•
nu, że obalę ten testament.
To falsyfikat,
sam pan dobrze wie.
Uśmiech nie schodził z warg Atwooda,
ale jego oczy były zimne i twarde.
- To się panu !}je uda. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy testamer.t jest prawdziwy, czy nie. Pani Belter znisz~vła oryginał,
sarna się do tego przyznała. Przeprowadzimy
dowód treści i przejmiemy spadek w myśl
postanowień zniszczonego testamentu.
- Dobrze, ale to oznacza proces odparł
Mas~n. - . Pan uważa, że Piln wygra, a ja
uwazam, ze nie.
(55)
(Dalszy ciąg na&tąpi)
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