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narne CRZZ poświęcone sprawom dalszego rozwoju współ
związków zawododziałania
wych z radami narodowymi.
Obrady otworzył przewodniczący CRZZ Ignacy Loga-Sowiński, podkreślając znaczenie
tej tematyki w przededniu
kampanii wyborczej do Sejmu
i rad narodowych oraz przygotowania projektu Narodowe
go Planu Gospodarczego na la
ta 1971-75.
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zagadnienia
między•
stosunków
obecnych
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sprawę wywłaszczenia przez rząd•
• Referat wprowadzający do
peruwiański amerykańskiego to-:
warzystwa naftowego IPC oraz•
sekretarz
wygłosił
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granicznych PRL,
się doświadczeniami z dotychniak przybył w środę do Delhi:
czasowej współpracy z: terenoz kilkudniową wizytą podczas•
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nalotów na przypuszczalne sta
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dzo niebezpieczna na skutek
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i: ognia trwała 15 minut.
Moskwy Beata Tyszkiewicz
ne sił wyzwoleńC"Zych w prt'I·
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jedno
o
samym
tym
wykona
gazowej.
Londynie rozmowy ministrów
•
stycmymi.
U Thant uda się 5 maja z ofiW komunLkade opublikowabotę i niedzielę, jak i we wto
W. Brytanii, NRF i Holandii
okrążenie Ziemi więcej.
+ W fśRODĘ rozpoczęło się
nym po z:akońC"Zeniu rozmów
cjalną wizytą do Rzymu, gdzie
planów
realizacji
na temat
posiedze- • rek koncentrowały się przede
Bukareszcie pierwsse
się m. in., że mipodkreśla
wspólnej produkcji wzbogacoprzeprowadzi rozmowy z przy
nie Wielkiego Zcromadzenia Na: wszystkim na obiektach cywil
Miejsce wodowania znajdzie
nistr<>wie stwierdzili „znaczny
rodowego SocJalistycznej Repu-•
wódcami włoskimi. Złoży on
się około 800 km bardziej na
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postęp"
najmniej
co
Zniszczono
nych.
Rumunii. Na posiedzenie:
lłliki
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również wizytę papieżowi Papołudnie, niż uprzednio wyty
przybyli przyw6dc}' partii i rzą • 40 domów w Suezie.
kon·
przed
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które
włowi VI w Watykanie.
du z N. Ceausescu I G. Maure-:
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porozumieli się co do
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ZACHODNIOBERLIIl:SKIE: akredytowani w Kairze, zoA
„ wykorzystania w sposób ma·
„Bundesbaudi- • stali zaproszeni do odwiedzeprzedsiębiorstwo
laprzemysłowych
ksymaJny"
rektion Berlin" rozpatruje SJe-: nia Suezu w czwartek, by mo
boratoriów w dziedzinie pro·
bońsl<ie~o Mini-•
reg zamówień
r>·
uranu
dukcji wzbogaconego
stcrstwa Obrony. Przewiduje się: gli się naocznie przekonać o
pó.iu eh
uru(.::l.un1ienia
raz
m1anow1c1e opracowanie w za-• skutkach agresji izraelskiej.
produkcji wzbogaco·
zakładów
chodnim Berlinie planów budo-: •Na pytanie, czy nie ma obanego uranu w W. Brytanii l
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wl
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belg1.)skich,
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przez 5 państw Układu Warszaw
12 bm. przed południem odby• dzić do totalnej wojny w
Niemcze<:h zachodnich.
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panuje pr'Zekonanikarsklch
skiego wobec Czechosłowaejl.
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bądź
samochodami,
z
obrad oraz wysłuchał
rządek
Rzecznik ZRA podkreślił
chigan. Około zse osób, z cze·:
formy ekonomicznej, ale zwróprowadzonych w laboratorjach
przewodniczącego
wystąpienia
czarni• naciskiem, że sytuacja na Blistanowili
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na:
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miało
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i
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•
pracowników szkoły.
Tito stanowezo wyztl\pił przewspólnego
do
cego J. Tito dotyczących prokandydaturę
ciwko wszelkim zjawiskom na" 79 PROCENT ludności Repu!!
blem6w międzynarodowych spro
rynku.
i szowinizmu, ołwlad
cjonalizmu
bliki Federalnej uważa za slusz •
Rozmowy ministrów W. Brywadza się w istocie do postane, by NRF - mimo możliwo-:
czając m. in., że socjalistyczna
wienia znaku równości między
tanii, NRF ' i Holandii na ten
ści wypowiedzenia w tym roku•
nie jest demokracil\
demoltracja
temat będą kontynuowane. Mi
wszelkimi ugrupowaniami milipozostała:
NATO układu o
dla elementów antysocjalistycznistrowie zbtorą się ponownie
tarno - politycznymi. Pmnniej•
członkiem paktu atlantyckiego.
wolno pozwolić
nie
ze
i
nych
w czerwcu bież. roku w Bonn.
sza on znaczenie groźnej dla
+ STOLICĘ oraz całą środko·:
im na działalność przeciwko IY
Na kolejnym spo"tkaniu będą
pokoju świata polityki imperiaw•
częśf .Japonii nawiedziła
wą
i przesaniorządowemu
stemowi
rozpatrywane konkretne spra
lizmu i sprzężonych ż mm sił
pokrywa-:;
środę burza łnieżna,
ciwko jugosłowiańskiej wspól•
własna)
militarystycznych. To ułożenie
(Dalszy ciąg na str. 2)
jąc miasto 13 bm. warstwą bia•
narodów.
równoprawnych
nocie
określa całokształt znanej jugo
łego puchu. Bursa sparaliżowa-:
to wskazuje. Tak więc w trak
jest nie tylko
Młodzież
słowiańskiej polityki zagraniczMówiąc o problemie ukszłał
ła zupełnie komunikację kołOW'l•
kwestiach
w
ZKJ
Papostawę
i
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cie targów w poznańskim
towania nowych władz najwyt•
ale jak
• Hpępkiem" świata,
i lotniczą w Tokio.
międzynarodowego
dotyczących
ZKJ, przewodniczący Tiszych
z:
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li.
łacu K;ultury odbywać się bę
się okazuje, będzie „pępkiem"
ruchu komunistycznego.
to zapowiedział utworzenie Bin·
e7.łonków zespołu „The Beatles"' I
tzw. problemowystawa
dzie
wiadomości
Pierwsze
targów.
Prezydium
Wykonawczego
ra
długi•
:Paul McCarthey, który
W wystąpieniu swym J. Brozwa ubiorów dla chłopców i
ZK.J, w skład któngo będzie
czas bronił swego kawalerskiego: płynące z Poznania, który jak
wspomniał, że Jugosławia
Tito
z pnewraz
osób
15
wchodził
stanu, podczas gdy jego pc-zo-• zwykle w tym okresie żyje
dziewcząt, organizowana z ini
i ZKJ „zdecydowanie wystąpiły
wodniczącym ZKJ.
stali koledzy dawno już zawarli:
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USA w Wietnamie oraz potępiły
Po wystąpieniu z. B. Tite,:
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dział, iż ma zamiar
agresję Izraela na kraje arabzjazd powołał wiele koDJi•Ji i
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(Dalszy ciąg na str. 8)
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pierwsze wyniki
opracował
spisu kadrowego.
Spisem kadrowym objęto 8.528 tys. pracowników :ze wszyst~ich. d~ia.łów ~ospodarki narodowej. Prawie 405,5 tys. legitym.uJe się JUZ wyzszym wykształceniem, co stanowi 4,7 proc. og6łu
badanych. Warto przypomnieć, że podczas poprzedniego spisu
dyplomy wyższych uczelni posiadało 4,3 proc. pracowników.
Zwiększył się również poważnie odsetek osób z wyikształceniem
średnim zawodowym z 8,4 do 11,3 proc. (jest ich 965 tys.), i z
wykształceniem zasadniczym zawodowym z 11,2 do 15,3 proc.
: (ma je 1.306 tys. osób). Udział pracowników legitymujących się ma
•turą ogólnokształcącą pozostał na niezmienionym poziomie ok. 4,5 proc.
Wszystkim tym korzystnym zmianom towarzyszyło zmniejszenie udziału pracowników, którzy zakończyli swą edukację na
szkole podstawowej - z 45 do 44 proc. Jest także dużo mniej
osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej: 16 proc. wobec
22 proc. w 1964 r.
Pozytywne zmiany, jakie zachodzą w wy.kształceniu społe
czeństwa, są żródłem poważnych korzyści dla gospodarki narodowej. Znany jest np. wpływ wykształcenia na wydajność pracy.
Wynfld spisu kadroweg<> pozwalają stwierdzić, że w okresie
25 lat władzy ludowej stworzyliśmy solidne podstawy dla dalszego rozwoju kraju opartego m. in. na wykształeeniu i kwa}i.
• fika<:ji pracowników fospodarki narodowei.
Główny Urząd Statystyczny

ubiegłorocznego

Organizatorska działalność polityczna

Sprawa budowy amerykańskiego
systemu antyrakietowego

w kierunku umocnienia

Nixon zwleka z decyzją
Rzecznik
praSOWJI'
Białego
Domu oświadczył,
ze
prezydent Nixon odbędzie w piątek
o godzinie 18 (czasu warszawskiego)
kOnferencję
prasową.
Prezydent prawdopodobnie wy
pow~e
się
wówczas na temat
kontrowar~yjnej
sprawy budowy systemu
antyrakietowego
ABM.

,jedności

tomiast w niczym nie zwiP.kszy
bezpieczeństwa
stanów
Zjednoczonych.
Zdaniem
waszyngtońskich
obserwatorów nagła zwłoka w
ogłoszeniu
przez prezydenta
Nixona
decyzji
w
sprawie
,Sentinel" mogla zostać spowo
dowana przez znacznie m!Jcnicj
szą
i szerszą niż oczekiwano
kampanię
p r zeciwko budowie
tego systemu. Istnieją
przypuszczenia, że Nixo~. które!ll.u
zależy na utrzymaniu
mozhwie najlepszych stosunków z
Kongresem,
po zorientowaniu
slę w zakresie kongresowej opozycji uznał za właściwe pod
jęcie
dodatkowych
orzygotowań p r zed ogłoszeniem
swej
decyzji. Dodatkowe narady .!
zgoda na wysłuchanie
oplnn
przeciwników systemu ,,Senti
nel" miałyby
według
tychże

Prezydent
pragnie
jeszcze
raz przedyskutować tę sp~a
z sekretarzem obrony Lairdem.
W międzyczasie Nixon odbył
kolejne spotkanie z przywódcami Kongresu
oraz wyraził
zgoctę na pr.zyjęcie w
tym sa
mym
dniu w Białym Domu
trzech ' wybitnych
naukowców
reprezentujących
opinię
pl'Zl?clwników
budowy
systemu
„ Sentinel". Są to dr Kil!ian
z Instytutu
Technok>gicznego
Massachusetts,
dr Kistiakowsky z Uniwersytetu
Harvard
i dr York z unlwers:\'1'etu w
san Diego. uczeni ci
zostali
wysłuchani
we wtorek przed
południem
przez jedną z
nackiej
podkomisji, zgoctnie
stwierdzając, że
budowa syste
mu „Sentinel" spowoduje przy
spieszenie wyścigu zbrojeń, na
wę

przypus z czeń

służyć

następują

cym celom:
wprowadzeniu
ewentualnych modyfikacji do p.-ogramu

,.Sentinel" w celu uczynienia
go bardziej
„strawnym'' dla

s.--

jego krytyków;
wykazaniu,
1z
zostały
pod uwagę wszelkie opinie i że Biały Dom nie działa
w sposób arbitralny.
wzięte

Bliski Wschód
(Dokończenie

ze

str.

przy tym przekonanie, iż nie
uległa ona zmianom);
przedstawienie stanowiska
Izraela „wszystkim &zczeblo~~'
waszyngtońskiej
administracJ1.
W dalszym ciągu Eban dał

1)

-proszenie ministra spraw za
irraaioznych Riada.
'Gen. ;Bull przeprowadził roz
mowy z przywódcami ZRA na
temat ostatnich
wydarzeń
w
atrefie Kanału Sueskiego. Odwiedził również szereg
miast
położonych nad kanałem, gdzie
konfernwał
z
obserwatorami
ONZ stacjonującymi
na Jini1
przerwania ognia.
·
Izraelski minister spraw zagraaicznych Eban przybył we
wtorek do Waszyngtonu z kil
kudniową
wizytą,
w
czasie
której
odbędzie
rozmowy z
prezydentem Nixonem i człon
kami jego administracji oraz
1" przedstawicielami Kongresu.
'Na waszyngtońskim
lotnisku
Eban określił wobec dziennika
fZ}' cele swej wizyty następu
jąco:

kontynuowanie „tradyc}·jnego"
dialogu
arnerykańsko
izraelskiego;
zorientowanie się w bliskowschodniej polityce nowei
administracji
(Eban
wyraził

wyraz

.swemu „oburzeniu„ z

powodu akcji arabskiego ruchu
oporu oraz usiłował obarczyć!
ZRA
odpowiedzialnością
~a
zbrojne incydenty.
Zdaniem waszyngtońskich ob I
serwatorów argumentacja Izra
eła
iż sytuacja
na
Bliskim I
Wsthodzie nie jest tak gro7.n.'l
jak moli:e się wydawać, zmie·
rza do zahamowania aktywno„
ści
dyplomatycznej
wielkich
mocarstw na rzecz ureJ:"ulowa
nia
izraelsko-arabskiego konflik~u.
W cytowanej rozmowie
z reporterami
Eban dal niedwuznacznie wyraz swyru oba
won1 wobec tej aktywnoS<'i za
powiadając, iż „Izrael nie zgo
dzi się na żadne
narzuoone
roz\viazani;;;.".
Minister spraw zagranicznych
M. Debre, w przemówieniu wygłoszonym w komisji spraw zagranicznych Zgromadzenia Narodowego, oświadczył m. in., że
dyplomaci francuscy są w stałym kontakcie
z dyplomatami
radzieckimi, amerykańskimi i
br~tyJskimi w sprawie sytuacji
na Bliskim Wschodzie, która po
zostaje nadal napięta, i staje się
z dnia na dzień bardziej niebez
pie<!1:na. Zreferował on też pokrótce treść rozmów prezydenta
de Gaulle'a z prezydentem USA
Nixonem w czasie
niedawnej
wizyty tego ostatniego we Fran
cji.
Prezydent de Gaulle - jak po
wiedział
min.
M.
Debre
stwierdził
wówczas,
że
sojusz
północnoatlantycki jest pożytecz
ny ale Franc)a zamierza pozostać
nadal poza zintegrowaną
organizacją mihtarną NATO, "
której wystąpiła w 1966 r. Prezydent Nixon oswiadczył, iż rozumie stanowisko Francji w tej
kwestii.
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Dziś
duże,

Łodzi
zachmurzenie
z większymi przejaśnie
niaomi. Możliwe przelotne opady
deszczu ze Sniegiem lub
deszczu. Temperatura minimal
na minus 2 st„
maksymalna
plus 4. Wiatry słabe lub umiar
kowane, południowe lub połu<ł
niowo-zachodnie.
Jutro nadal ciepło.
Dziś zachód
słońca
o godz.
17.4Z, jutro wschód o 8.00.
(Dziś imieniny
obchOdZą
B<I
żena i Krystyna.i

B

w

SPORT •

SPORT

- Z. Rohaszewska
czolowq
lekkouilelkq
Zdzisława
RO
(ŁKS)

baszewska

· startowała

ostat
nio w licznych
zawodach organizowanych
w
halach ZSRR oraz
w Belgradzie.
Łodzianka spisała się dobrze.
Z Belgradu przy
wiozła do Łodzi
srebrny
medal
za bieg w sztafecie.
Jest to niewątpliwie 1.1zdolnio
na zawodniczka, która powinna zapewnić sobie stałe miejsce
w reprezęntacji
Polski.
Przypomnijmy sobie najlepsze czasy tej biegaczki: 800 m - 2.08,5,
400 m - 55,7, 200 l'1 - 25,4 i 100
m - 12,1. Wyniki te wzięliśmy
z oficjalnego zestawienia rezuł
tatów z sezonu 1958 r. opracowanych przez ŁOZLA.

li

SPORT •

IZ marca rozpoczęło się Plerozbieżności interpretacji ostatnum KC Komumstycznej Partii
nich uchwal KC KPCz i dątenie
Słowacji. W obradach plenum,
do podkreślania tylko niektóodbywającego
rych ich części. w· rezultacie
się
w Bratysła
wie, uczestniczy sekretarz KC
treść tych uchwal oraz kierunek
KPCz L. Strouga!. Plenum otwo
ich realizacji ulegają wypaczerzył członek Prezydium i se!'re
niu. Oba organy kontrolne potarz KC KPS Wiktor Pavlenda.
stanowiły konsekwentnie zwalUczestnicy plenum wybrali trzy
czać takie negatywne zjawiska
komisje oraz przyjęli zasady pu
i wszechstronnie
występować
błikacji materiałów plenum w
pr~eciwko wszystkiemu, co naprasie. Referat na temat pracy
rusza jedność działania komuniPrezydium KC KPS i głównych
stów czeskich i słowackich.
zagadnień aktualnej sytuacji p o . - - - - - - - - - - - - - - - - litycznej wygłosił pierwszy sekretarz JtC KPS Gustav HuWŁOCHY
sa!<, który stwierdził,
że siła
partii, siła jej idei i programu
ujawnia się w sytuacjach kryzysowych.
G. Husak &twierdził, że autorytet KPS i jej centralnego Ko
mitetu oraz wszystkich instancji
kierowniczych
umocnił
się.
Partia w
:1nacznym
stopniu
zwarła swoje szeregi, opierająe
się na bazie pryncypialnych za
sad przyjętej przez siebie politycznej li11ii i odrzuciła tendencje ekstremistyczne, sprawia
W środę
w
całych
Wło
jąc, że w tej chwili w Słowa
szech
odbył
się 24-godzrnn,,cji są one zjawiskiem drugo"
strajk robotników rolnych, do
rzednym.
magającycłl się poprawy .Plac,
W dziedzinie polityki wewnę
lepszych
warunków
życia
•
trznej partia wypracowała sypracy oraz podjęcia P.rz.e". wła
tuację,
w której można módze
konkretnych
llllCJatyw
wić o swobodzie działania dla
zmierzających
do przezwyc1ęze
tych poczynań, które są 11ienia pogłębiającego się kryzyzbędne dla rozwiąz~nia zatc\dsu rolnictwa włoskiego.
nień
gospodarczych w kraJU.
w strajku uczestniczyły Z
mln Judzi.
*
Także
tego s:9llego dnia yv
w Pradze* w dalszym
ciągu
całych
Włoszech
rozpoczął się
obraduje
kongres organizacji
trzydniowy
strajk
pracownimłodzieżowych
i dziecięcych.
ków państwowych, którzy do
11 bm. wygłosił przemówienie
magają
się
m.
in
•
. reformv:
członek Prezydium KC KP.Cz
administracji,
sparaJ1.zowaneJ
J. Szpaczełs:,
który odpowieobecnie
przerostem
biurokradział na
niektóre pytania decji.
legatów
dotyczące
aktualnych

w czwartek, 13 marca w go- sowemu napływowi franka do
dzinach południowych kanclerz
banków
zachodnioniemieckich.
NRF Kiesinger przybywa do
Przez osiem dni rząd NRF nie
raczył
nawet odpowiedzieć i
Paryża, by zgadnie z układem
faktycznie robił wszystko,
elizejskim z 1963 roku odbyć roz
by
mowy z gen. de Gaulle'em. Bę
doszło
do dewaluacji franka.
Obecnie f1·ank jest nadal jedną
dzie to piąte francusko .- zaz najbardziej chwiejnych walut
chodnioniemieckie spotkanie na
szczycie od objęcia władzy w
zachodnich, stale zagraża mu de
NRF przez wielką koalicję COUwaluacja I stale spada zaufanie
SPD. We wrzesniu ub. roku de
do niego,
podczas gdy marka
zachodnioniemiecka jest bodaj
Gaulle bawił w Bonn.
Jak zwykle w tego rodzaju wy
najsilniej~zą walutą zachOdnią.
padkach, nie ma żadnego ustaBilans handlowy jest zdecydo
lonego porządku obrad. Rozmów
wanie niekorzystny dla Francy poruszą wszystkie. interesują
cji. Kon„erny I monopole zace ich problemy. Nie b<:dą to
chodnioniemieckie coraz swobod
rozmowy łatwe, bowiem stanowi
niej 1 w coraz bardziej otwarty
ska obu krajów w wielu kluczo
sposób wkraczaJą na rynek fran
wych kwestiach różnią się zdecuskl. Obecna sytuacja socjalna
cydowanie. Nawet gaullistows~a
i
polityczna we Francji. nie
"Nation", pisała we wtorek, ze
ułatwi de Gaulle'owi rozmow z
pewne trudno~cl mogą . powstać
tak silnym partnerem jak NRF.
m. in. w takich kwestia.eh jak
problemy walutowe, czy mtegra - - , . - - - - - - - - - - - - - - cja atlantycka.
Sam Kiesinger oświadczył w
tych dniach, że jego rozmowy
z generałem de Gaulle'em nie
będą łatwe. Również zachodnioniemieckie
partie
polityczne
esu, SPD i FDP wyrażają scep
Szef secesyjnego państwa, pik.
tycyzm co do rozmów paryOjukwu wystąpił z propozycją
skich.
miesięcznego l'.ozejmu ora~ naJeśli idzie o zagadnienia powiązania
rozmów
pomiędzy
lityczne, to poruszone . zostaną
obydwiema wałczącymi strona·
takie problemy Jak wspolny rymi. I
nek, kryzys unii zachodnioeuroPropozycja ta zawarta jest w
pejskiej, stosunki. w:schód - Za
liście do ministrów spraw za•
chód, sprawa Bliskiego Wschogranicznych
sześciu
krajów
du, czy wspomniana już intewspólnego rynku
Ewent~alne
gracja atlantycka. Podczas gdy
rokowania pokojowe pomiędzy
Francja z rezerwą odnosi się do
Nigerią i Biafrą poprzedziłoby
wspólnego rynku l jest stanowzawieszenie broni po obydwu
czo przeciwna jego rozszerzemu.
stronach frontu.
to NRF jest gorącą zwolenniczką EWG,
a nawet ":'YPO:Wia~a
się za przyjęciem don W1e~k1ej
Brytanii. NRF, która w pierw
szej fazie „afery Soamesa" po-

Strajki

robotników rolnych
i administracji

I

zagadnień

międzynarodowego

ruchu

komunistycznego.
godzinach wieczor
delegaci kongresu osią
gnęli porozumienie co do tekstu
programowego oświadcze
nia. W dniu l! bm. trwała dyskusja nad statutem wspólnego
organu wykonawczego organizacji młodzieżowych i dziecię
cych.

w

•

Podkreślono,

2 DZIENNIK ŁÓDZKI ar łl (1415)

lłiebezpieczne

w skutkach

I

porozumie nie
ze str. 1)
z koopera-cją w
dziędll:inie
produkcji wzbogaco
nego uranu.
POdczas
spotkania z dziennikarzami w Londynie, po za
warclu
w dniu 11 bm. trójstronnego porozumienia między
w. Brytanią, NRF i Holandią
o wspólnej produkcji wzbogaconego uranu metodą wirówki gazowej, minister badań naukowych Niemiec
zachOdnich
podkreślił,
jak wielkie znacze
nie przywiązuje do tego porozumienia państwo b!>tlskie, upatrując
w nim główny element techniczny I ekonom1cz
ny całej
przyszłości
europejskiej.
Natomiast na pytanie dotyczące
podpisania przez
NRF
układu
o nierozprzestrzenianiu
wy,

że

li

związane
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ŁKS

i Startu

Jerzy Nikiel

Szołochowa
Rozdziały
nowej
Michała s;oołochowa
ojczyznę"

czyi! za

niedzielę

powieścl

„Oni wal
dru•
„Pr a-wda".

zaczął

kować
dziennik
Pierwszy
odcinek ukazał się
w środowym
numerze ,dz"'11nika.
Druk pierwszego odcinka po
wieści Wielkiego pisarza i zapowiedź druku dalszych • pl
sze moskiewski korespondent
PAP,
red.
Piotr Ziarnik wywołały tu powszeci:in.e zaln•
teresowanle. Na pow1esć ocze
kiwano
bowiem od dłuższego
czasu. Wiadomo było iedyni.e,
że Szołochow pracuje nad nią
od V1'iełu lat, a także to, że
akcja powieśd toczy się w okresie popl"ZedZającym
drugą
wojnę swiatową i w pierwszej
je! . fazie.
Wypada podkr-eśli'ć, że ctrum
kowanie w ,,Prawd~ie" odcinków . powieści jest rzeczą niezwykle ~ Ooste-tnio a
było
to przed kilku łaty
dziennik drul«>wał
opowiada•
nie Szołochowa "Ojciec
żoł•

Wczoraj o i;odz. 8.40, wóz :r6zefa o. (Rojna 7) podczas skrę
cania w poses}ę nr 12 na ul.
srebrzyńskiej,
zderzył
się
z
tramwajem 10/Z. WoźJ'!lc!' doznał
niegroźnych
obrazen, na•
tomiast koń został zabity,

przełajowe

nadchodzącą
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o pucha~

Łódzkiego"

I

lek- cle zobaczymy równio;ż Iekkokoatleci rozpoczną sezon. sporto atletó.w z . te:renu woJeWó~z~wa
wy biegami przełajowy~• o pu- łódzkiego, J!'k miało to m1e1sce
char „Dziennika Łódzloego".
w roku ubiegłym .
Biegi
zorganizowane
zostaną
Puchar
Dziennika Łódzkiego"
na terenie stadionu Rudzkie':<I zdobędzie 'i.1ub, który w. punkKlubu Sportowego. Start nastą tacji ogólnej
zajmie pierwsze
pi o godz. 12. Program prz~wi miejsce.
Punktowanych będzie
d!-Jje
następujące konkurencJe:
pierwsz;·ch
10 zawodników . w
bieg młodziczek 600 m, bieg każdym biegu. Za pierwsze miej
juniorek i seniorek 1000 m, sce klub otrzyma 16 pkt„ a. ui
bieg miodzików 1500 m, b!eg 1 ostatnie 1.
juniorów 2500 m
oraz bu;g
główny
seniorów
na dystansie
Odprawa kierowników poszeze
około 4000 m.
gólnych ekip wyznaczona zo_sta
Startować 'mogą zawodnicy klu ła w świetlicy RKS na godzinę
bowi
jak
i niestowarzyszeni.
przed rozpoczęciem zawodów.
Wszyscy lekkoatleci powinni po
(n)
siadać
karty zdrowia. Imienne
zgłoszenia
kierować
trzeba do
ŁOZLA,
Plac Komuny Paryskiej 5. Jesteśmy przekonani, że
obok bi<'gaczy łódzkich na star

ŁKS

w Krynicy mecz
do ligi hokejowej
pomiędzy
KTH a ŁKS (ł...ódżl
zakończył
sie
zwycięstwel1l
ŁKS 7:1 (1:0, 2:0, 4:1),
o

do Wioch
dący

cz":

lepszy od KTH

Rozegrany

T. Nowicki wyjechał

*

pe>konali Widzew 6:0 (3:0), . ~
ŁKS w Ursusie zwyciężył m1eJ
scowy Ursus i:o (1:0).

nową powieść
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:reden z najlepszych naszych
tenisistów, Tadeusz Nowicki bę
obecnie graczem Legii, a
przed laty
zawodnikiem Miejskiego Klubu Tenisowego w Ło
dzi,
wysłany
został
razem ze
swoimi kolegami na dłuższy po
byt do Włoch.
Kończąc
rozmowy kibU,e ży
Razem
z
T. Nowickim
do
czyli drużynom łódzkim sukce- Włoch wyjechali: W. Gąsiorek,
sów. Do życzeń tych przyłącza W. Meres i M. Rybarczyk. Niemy się i my. (ms)
stety nie mógł wyjechać B. Le
wandowski ze względu na kontuzję nogi.
Polacy we Włoszech g.:ać bęWe
wczorajszych
meczach dą w Rzymie, Neapolu, Regio,
towarzyskich
piłl<arze Startu Catanil, Palermo.

• *

"

Prawda" drukuje

nierza".

"Dziennika
w

W rezerwie znajdują się jeszcze .dwaj piłkarze z kadry jumorow:
Marchewka
i Zalewski. Dobrze się spisuJe Charbicki na pomocy.
Kadra piłkarzy Startu w run
dzie wiosennej:
bramkarze
Kuś, Grzeszczak, Wilk, obrońcy
Sobolewski, Gruszka, Szych,
Fryczak, Szewiallo, Rzepecki, Le
wandowski, Buliński, Marchewka, Pawłowski,
pomocni-cy
Zdebel,
Charbicki,
Karasiński,
Zalewski, napastnicy
Nahor
ski, Swierniak, Milczarek, Kowenicki, Adamski.
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Biegi

rozgrywek

Leszek Jezierski -

broni nuklea·r nej minister · boń
ski miał do powiedzenia tylko tyle, że ze wzg!ędó.w natury politycznej NRF me może tego zrobić.
.
.
Głównym przeznaczeniem w1rówk-~ ma być produkcja wzbo"
gaconego . uranu dla europejskich siłowni atomowych. :rednak te same maszyny mogą rów
nież kontynuować procesy dalszego wzbogacenia uranu, do
stopnia umożliwiającego wykorzystanie go w bombach.
.
„Financial Times'' dowodz4 iż
współpraca w tej dziedzinie mię
dzy trzema panstwami
Anglią, Holandią i NRF jest zdecydowanie uzasadniona względa
mi ekonomicznymi. Gdyby trzy
kraje
pomyślnie
zrealizowały
swój projekt, przechwycą znacz
ną część rynku zaopatrzenia w
paliwo nuklearne.

SPORT •

I

l

zajęła

Prezydent Nixon mianował w
generała Andrewa Goodpastera na stanowisko naczelne- I
go dowódcy sił zbrojnych NATO
w
Europie, na miejsce gen.
Lymana Lemnitzera, który prze
chodzi w stan spoczynku.

(Dokończenie

orJ:"anizacje
takie nie mogą
działać w
sposób sprzeczny z
wewnętrznymi
i
miedzynaTodowymi interesami państwa. Za
lecono pełne przestrzeganie ustawy
o froncie narodowyn1,
w myśl której nie wolno zatwierdzać statntów takich organizacji, które usiłują zastę
pować
działalność
or1tanizacji
połit)·czneJ. Biuro przedyskutował(} również zagadnienia struktury organizacyjnej czechosło
wackie.ęo radia, które zo•tanie
podzielone na dwie samodzielne
narodowe radiofonie.
Oba narodowe partyjne organy kontrolne wyraziły zaniepokojenie, że dotychczas istnieją

SPORT

Brytanię,

stanowisko neutralne,
ale przychylne pozycji brytyjskiej.
Na płaszczyźnie gospodarczej
wzajemne
stosunki nigdy nie
były jeszcze tak złe, jak ~hec
nie. Wszystko rozpoczęło s•ę. w
listopadzie ub. roku. Premier
Couve de Murville wystosował
wówczas list do Kiesingera z za
pytaniem czy NRF podejmie jakieś kroki, aby położyć kres ma

środę

* •

Wielką

następnie

dowódca RATO

Biuro KC KPCz do spraw
kierowania pracą partyjną na
ziemiach czeskich omówiło sytuację w polityce wewnętrznej,
podsumowało
wyniki pracy aktywu
sel<retarzy
podstawowych organizacji KPCz w poszcze~ółnych gałęziach przemy·
siu CSRS i postanowiło włą
czyć do swego planu pracy zwo
ływanie podobnych narad akty
wu co najmniej dwa do trzech
razy w roku. Przedyskutowano
projekt ustawy o organizacjach
społecznych.

parła

Nowy

późnych

nych

Ogromne zainteresowanie wśród! lu nie nastąpią żadne zmiany.
kibiców wzbudził Nasz Telefon Chodzi tutaj oczywiście o no
poświęcony
przygoto- we twarze w zespole,
bo jak
waniu piłkarzy ŁKS i Startu zapowiada trener ŁKS
jest
do rozpoczynającego się w naj dobrze przygotowany do sezobliższą sobotę sezonu II-ligowe- nu.
Wyróżniają
się tuta.i: Pyr~
go. Telefon dzwonił dosłownie dol, Suski, Sarna oraz Wilczyn
bez przerwy, a !odzienie wypy- ski, który swoją ogromną pratywali o aktualną
formę
za- cowitością stanowi przykład dla
wodników
trenera ŁKS Lesz- młodszych kolegów. Dużo było
ka Jezierskiego i trenera Star- pytań odnośnie formy
Kował
tu Jerzego Nikła. Trzeba pod- skiego.
ZawOdnik ten obecnie
kreśiić, że we wszystkich pyta trenuje, ale nadrobić duże zaniach
tkwiła
duża
troska o !eglości nie jest sprawą prostą
przyszłość
łódzkiego
piłkarstwa i
stąd
fachowcy twierdzą, że
oraz zaufanie dó władz sporto- dopiero za miesiąc lub dwa za
wych, trenerów i zawodni ków, wOdnik ten będzie mógł zagrać
że nie tak dawne czasy świet- w
drużynie ligowej.
ności
jeszcze
powrócą.
Rzecz
Trener Jezierski zwracał uwa
teraz w tym,
by to zaufanie
kibiców podbudować wynikami. gę na sprzyjający układ kalen
A oto co interesowało głów darzyka. Praktycznie cztery me
cze na · pięć w początkowej fanie naszych Czytelników.
ŁKS.
Najwięcej
p,irtań
doty- zie rozgrywek ŁKS gra u sieczyło
tutaj ewentualnych no- bie, co z pewn<>Scią jest czynwych zawodników. Tymczasem, nikiem dodatnim, jeżeli chodzi
jak zresztą Informował trener o samopoczucie zawOdników.
L. Jezierski, w składzie zespoKadra
ŁKS
na
ten ,sezon
przedstawia
się
następująco:
bramkarze - Osówniak, Wiłczyń
ski, Suriit, obrońcy Lubań
ski, Szadkowski, Gutowski, Ra
ren, Wojtysiak, Kowalskj, rozgrywl.ljący Sarna, Suski, Studniorz, Pietrzyk, napastnicy
Stachura, Sadek, Pyrdo!, Gapiń
ski, Ulatowski, Kaczmarek.
START. Tutaj najczęściej trener Nikiel musiał wyjaśniać ki
cinku Zgierz Stryków ocibę· bicom
ustawienie
defensywy.
dzie się slalom.
Automobiliści Kontuzje Ledwonia i Pawłow
miną Piątek i przez Zgierz wró skiego, wyjazd do Australii żu
cą do ł.odzi na Pl. Zwycięstwa. rawskiego osłabiły poważnie tę
Przyjaid spodziewany jest o go formację w Starcie. Wobec ta·
dzinie lZ.30.
kiego stanu rzeczy na pozycji
Zgłoszenia
przyjmuje sekreta- stopera
zmuszony
jest
grać
riat Automobiłklu bu
w
Łodzt Gruszka, który wymiennie bęprzy ul. Tuwima 15 (tel." 304-61). dzie miał za partnerów Frycza
Ogłoszenie wyników
i rozda- ka i Szycha.
w
pozostałych
nie nagród o godz. U.JO w ie- formacjach Start dysponuje do
kału Automobill<J.łlG11. (il)
brymi piłkarzami i to pTzeważ
nie po dwóeh na każdą pozycie,

dla debiutantów

Biafra
proponuje rozejm

*
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Konkursowa jazda samochodowa
Automobilklub Łódzki organizuje w niedzielę, 16 bm. konkursową jazdę samochodow" dla
deblutantów.
Zbiórka
zawodników o godz.
9.38 na
Placu Komuny Paryskiej. Tu nastąpi start I próba
hamowania.
Automobiłlści z Łodzi pojadą
do Łagiewnik,
gdzie
przy ul.
Okólnej nastąpi prl'.ba hamowania. Następnie trasa prowadzić
bedzie przez To~ów, a na od

de Gaulle-Kle ·singer

drugą rundą

Usługowy

Spotkan ie

i stabilizacji w CSRS

Wszystko o piłkarzach
przed

Pod znakiem narastających rozbieżności

wejście

S. Zasada wyrusza
na „Rajd Safari"
W przyszłym tygodniu wyrusza
do Kenii załoga polskich automobilistów - Sobiesław Zasada i
Marek Wachowski, która startować będzie w tradycyjnym, afry
kańskim „rajdzie safari".
Nasi
kierowcy mają już załatwione
wszystkie formalności paszporto-

I

~~~~i;jerf~~~~onas;,;;~gr~~T; :'a~~~~i';l'e;,P~rs~h~że91l~~pe;~i~h.:

l oficjalnego

spotkania towan:y- ma zresztą finansuje udział polski<>l?D Polska - WłO"...hY. (a)
skich kierowców w rajdzie.
·

~ •••••••••••• „ •••~,
d czasu wynalezieni.a•.
naJantybiotyków skuteczniejszego środka w leczeniu chorób.
po-.d.owa-.
zakaźnych,
ych 1,>rzez bakterie -:- w~rusy:
taly slę głównym i .naJbarziej niel>ezoiecznym zródleme
fekcji. Dotychczas zdołanoe
identyfikować 500 ich rodza-:
ow. Coraz częściej też spotta'ć się można wśród onkolo-e

O
ze

ów

zdaniem,

I

i

czv

'1.iednoczonycb. ujął to nastę-:
pująco: „Dotychczas . próbowa
"śmy ustalić czy w1~usy po-.
wodują raka. o~,ecn1e. stara-.
il~ od-I
Y się stwierdz1c ~bnych wirusów stanowi przy

e

r.ynę

_

raka".

.

uwagi

reguły

~

li
ezę

obcasów

1

po&wier4zającycb

e

łe'j

~

w1rusr

I

któtt

wir1l5Y

!np. wywołujące opryszczkę).'
!Uczony sąd:ai, że wirus Po"?"
organ1ZJDJe
utajony w
stał
~eh kobiet po pnej.ściu prze-z
nie choroby skórnej i ujawsie znacznie póiniej, w 1 1
nił
nowot;woro-ł
zmian
formie
i.-ych.
Ja!< widać, teoria • wiruehoł'ób
sowynt pochodzeniu
także
ma
nowotworowych
podbudowt:·
praktyczną
n<ą
Dalsze intensywnie prowadzo
~e badania powinny dopro-1
wadzić do ostateczneg-o ustalenia przyezyn raka.
I

GOS
I

-

-

-

Więcej

7'"Tó-

łub
wciętyclt
imikają równie:i: ob

easy bardzo płaskie, a przez to
typ obuwia zwany balerinkami.
najchętPOŁBUTACH W
1ueJ noszonym typie obuwia
styprzewa1a
calodzienner;o
lu sportowei;o jest najbardziej
widoczna - optycznie cię:i:kie,
o wypukłych okrągłych czub·
kach, zapinane na paski, sznurowane lub wsuwane, zdobione
bocato stębnowaniami, nisą
tami i pertoracj11. Bardzo popu
larne pozostają nadal czółenka.
charakterystyczne
S:tczecólnie
jest cładkie czółenko z wysokim językiem, z du~ą skórzaną
lub metawwą klamrlb a także
„Colt" czy!i czółenko zdobione
perforacją o dofl! dużej śred
nicy dziurek I cholewce pokry-

o wirusowym p<'Cbod.11eiu nowotworeilW złośliwych,
rzeprowadzODO w roku ub.
pewne interesujące obserwa• Judzi.
je odnośnie raka
M. in. dr J. Melnick li uniwersytetu w Bay.!Or swieru wysoki odsełek kodził,
na. raka
chorujących
;hiet
szyjki macicy :o:w. we krwi
~zeciwciała ~ nie-

I

także

zbyt

podciętych,

dołwiaa-eń I

swier-zętach,

się

ma

skóry

one wysokości 5 cm, a w obuwiu wizytoTt•---i 7 cm. Nie ma

e

DA

·wy-

na zastosowanie (głó~ie
na wierzchy) materiałów syn•
tetycznych i różnego rodzaju
tkanin.
W PANTOFELKACH DAMobecnie
są
SKICH aktualne
dwa style: klasyczny i turystyczny - z pewną przewagą
tego ostatniego co jest wyni·
obecnie
obowiązującej
kiem
formy kopyta - czubki szerokie, zaokrąglone i wysokie, za•
pewniające miejsce do swobod·
nego ułożenia palców w obu•
prostych
o
wiu. Obcasy kształtach, wyglądające z tylu
delikatnie i wqsko, a z boku
są cieńsze
bardziej szeroko i wyższe niż w poprzednim okresie. W obuwiu damskim caprzekraczają
nie
łodziennym
cić

końcu

trowadzonych

się

lakierowe i zamszowe.

ginie, a l
usy - i w
etki nowych wirusów atakn- komórki sąsiednie.I Taki jest początek chOrby
'wywolaneJ wirusem.
Badacze-onkolodzy zidenty-1
likowali dotychczas ponad 70
'rodzajów w!irusów, powodu-:
iących nowOltwory złośliwe 'u
'
zwierząt.

JEST

ono

Będzie

wizytowe przeznacza

: SPRAWCĄ 1
od

obuwia.

konywane m. in. ze skór cie·
weluro1°cych, bukatowych,
wych, a na obuwie eleganckie

wi-1

Niezależnie

przez

opracowania

do

wzornictwa branżowego
laboratorium przemysłu obuwniczego w Krakowie, wytycznych do polskiej kolekcji modnego

Co do powstawanta wiru-:
istnieje szereg teorii,
sówt
przy czym obecnie większość•
wirusoloców uważa, że są to~
komórki cofnięte w rozwoju•
· mogące rozmnażać się tylko:
'aso:iytniczo. Przedostają się
do wnętrza komórki, wyko-e
rzystując dla siebie odbywa-1
jące się tam procesy chemiczne. W rezultacie komórka, za
potnebnee
gromadzić
0niast
fila własnego rozwoju sub-•
>tancje, produkuje nowe

lią

nam tegoroc:i.na obuwnicza moda. JeJ kierunki łączą ~•ę naturalnie ściśle z aktualny~ stylem ubioru, stąd też ustaleniem
odpowiedzi na pytanie co zgodnie z tendencjami świato
wej mody - powinniśmy nosić na nogach w bieżącym roku, zajęli się aż„. specjaliści
z wszystkich krajów członkow
w
wchodzący
skich RWPG skład tzw. Stałej Grupy Roboczej d/s Kultury Odzieży. Z kona wysokim
podjęte
te,
lei
szczeblu, decyzje stały się podstawą
zakład

ITD~

MAMY TU OCZYWIŚCIE NA MYSLI NIE TĘ „STOPĘ'',
DZIESIĄTKACH WSKAŻNIKóW WYMIERZA
W
I PRZELICZA GUS, ALE STOPĘ ZWYKŁĄ, PODATNĄ NA
WSZELKIEGO RODZAJU ODCISKI, NAGNIOTKI I ODPA·
RZENIA. SLOWEM STOPĘ, KTÓRĄ TRZEBA OBUC NIE
TYLKO W BUCIKI WYGOD~E, ALE I MODNE.
KTÓRĄ

cu nowego niesie

się

rzyjmy

właśnie:

że

razie na inną
omowieme sprawy japolskich butów - przyj-

Odkładaj!\c. n~

okazję
kości

wirusy są przyczyną rozlicznvch odmian raka.
dr
amerykań!ski
·Badacz
rank J. Rauscher, z Insty-.
Stanach:
w
tu Rakowego

E

Co czek a polsk q

I

stębnówką.

BOTKI - najczę~ciej podwytn:one do p61 łydki, dopasowane
w kostce, wy"'onane ze skór li·
cow.ych lu1' welurowych i wykaftczane mankietem z imitacji
futra. W kroju kozacrków do•
minują rótne intP.T „ • etacje kro
ju l>tttów do konÓej jazdy, a
córa cholewy wykończona n:erokim mankietem daje tzw. typ
ob u Modne
muszkieterski.
w i e w i z y t o w e to czółen
"~ płytko wycięte (lub z języ
kiem zachodzącym wvsoko na
padbicie) bogato zdobione, m.
m. dułymi kokardami lub fantazyjnymi klamrami. O b u w i e
ba I owe to także ll:ladkie kia
svczne czółenko - płytkie. czę
sto z odslonietą nietą wykonane z atłasu. brokatu, J11my. ora-z sandałki z tworzyw sztncznych, z folii imitujących ,,Jo
ta lub srebrna skórę, na obcańe Od >-7 cm i ozdobami ze
sztucznej biżuterii.
TEGOROCZNE OBUWIE MĘ·
SKIE, podobnie jak I w roku
charakteryzuje się
. ubiegłym,
noszerzonymi - kwadratowymi
lub okrągłymi czubkami, dużą
ozdób - sprząilością cięć i

czek, haków, nitów itp. Dominuje styl turystyczny - modnym typem obuwia są tzw. bul
o charakterystyczny~
dożery
szerokim czubku. Półbuty wyJwykonane z czarnego

-

ściowe

lakieru i - w~ącznie gładkie.
Obuwie do odzieży wypoczynkowo-sportowej nawiązuje do
aktualnych obe.cnie stylów mo-

dy jak np. „kosmonautyczny",
„militarny'' czy „eskimoski" -

to botki o różnej wysokości
na paski
zapinane
cholewki

są

lub suwaki, sznurowane lub z

gum11.
OBUWIU MLODZIEŻOW
WYM dla dziewcząt od lat 12
do 18 charakterystyczne są rów

w•zytą

nież

szerokie

niskie

czubki,

proste obcasy, dużo ozdób. głó
wnie metalowych - klamerek,
guziczków
baków,
sprzączek,
itp. Zarówno w czółenkach, jak
i półbutach, botkach czy kozaczkach dominuje styl turystycznv i krój mokasyna, a w
owieczorowych
czółenkach
twarta pięta. Krój mokasyna
półbutach
w
także
przeważa
w obuwiu o
a
eblopięcych,
wvższei cholewce - krój sztymiękkie dość
bleta. ·Botki lnb

wcii\gane

wvsokie

szn11TO-

wia jaka znalazła się w Łod;ri
par) zniknęła błyskawicz
nie z półek sklepowych, co rów
nież grozi 300 parom (więcej na
razie hurtowni nie udało się
czyli
„indianek"
zakupić)
nowego, udanego typu moka·
synów. Ale sprawa praktycz-

(700

nego

spełnienia

„bucznych 0

za.

powiedzi produkcyjnych przemysłu i usunięcia przeszkód leżących na trasie od producenta
do klienta - to całkiem oddzielny temat.
Wróćmy więc jeszcze na cbwi
Ię do mody, której tegoroczne
prognozy w odniesieniu do stóp
damskich i męskich, próbowa•
liśmy przedstawić powyżej, poo d:1iwo - nader limijając czne

i

również

czekające

na

wygodne buty-stopy dziecięce
Nie bez powodu. Moglibyśmy
wprawdzie i tu przedstawić wy
tyczne mody - ale po co skoro na razie, wobec braku' kon-

kretnej i naprawdę ciekawej
oferty produkcyjnej przemysh1,
na samej modzie trzeba byłoby
powłaściwie poprzestać. Bo za jej wskazówkami - nic specjalnie nie wskazuje na to,

Budowa nowoczesnej Moskwy zaczęła
w latach trzydziestych od postawienia dwóch gmachów: hotelu „Moskwa"
i domu Rady Ministrów (d:dsiejszy GoPoszerzono jednocześnie lllice
spłan).
Ochotnyj Riad i Twerską (dziś Prospekt
Marksa i ulica Gorkiego) z sensacyjnym
przesuwaniem zabytków architektury.
sporo niskiej,
wyburzyć
Wypadło
często drewnianej zabudowy, nie posłu
chano jednak rady Le Corbusiera, który proponował zrównać miasto z ziemią
ZSRR.
stolicę
nową
i wybudować
Według projektu słynnego francuskiego
architekta wybudowano ostatecznie tylko kilka gmachów, m. in. obecną siei Ministerstwa Rolnictwa,
dzibę GUS
w;rcieczek
przyciągających dziś uwagę
studentów M'chitektury, ale nie przechodniów.
Dopiero w ostatnim 10-leciu przystą
:i>iono do wyburzania na szeroką skalę.
Na obrzeżach rosły nowe dzielnice, a
do
odkładano
centrum
przebudowę
lepszych czasów.
Pn:ebicie ukończonego w zeszłym noku Prospektu Kalinina długości 900 m
p.rzeniesienia do nowych
wyma{Jało
60 tys. osób. W ostatnich
mieszkań

p

Ę

że

mieli szansę .
nas>:ycb maluchów w
niechby naporządne buciki wet i niemodne, ale mądrze
wy·
zdrowe,
zaprojektowane,

rychło

będziemy

o.tmcia

wane, często z imitacji futra
lar7.<>nego ze skórą.
Tyle, w dużym skrócie, zagodne, dosteone w duivm wywskazówek mody,
saduiczych
borze wzorów, rozmiarów i kO
które, mamy nadzieje. znajdą
Jorów, a przede wszystkim wywłaściwe szerokie odbicie w okonane :J- taką uwagą i staranfercie produkcyjnej przemysłu.
nością. jak tei:-o potneby dzie•
Potwierdza zresztą te nadzieje
cięcych nól( wymall'aia„.
SkóPrzemysłu
Zjednoczenie
ZDZISŁAW SZCZEPANIAK
rzanego informując o nowojuż : - - - - - - - - - - - - - - - - walory
których
ściach.
rynku, bądź
na
s1>rawdzono
przvgotowywanych do nrezeo.tacji na Tar~ach Krajow ych
1Jrzez największvch producentów obuwniczej bran:l:v. Zacznij
mv od kozaczków. które cie•zv
ly się i cieszą nadal nie słabną
cym powodzeniem. Tvle, te nasze panie tądają ciekawszvcb
i lepiej wykonanych wzorów.
Przemysł wychodząc naprzeciw
tvro tadaniom 1>ropom1ie - jut

Mieszkanie

cenne

iak zdrowie (1)

zd atv~

d7.iś.

aby

„dla

każdej

wvkonan~en1

z

7amówień na '•e7.on jesień-zima
nowv tvp ko7aczk6w
19119 -

nogi" - 7.e specjal-

na t..śma gumowa (klin, pas<'l<)
wsr.vta w chol<'wke buta. dla
dostosowania jej do różnvch
Ciekawe rówłydek.
gTubości
nież Jak przvjmie się innv koS?;laęier
si„~alace

raczkowy

zac:rki
bioder.

dłurie.

-

czyłi

lt'o•

niem„l:!:e do
elami<'kkłe,

donlnane do... paska
Przemvsl zanonrClrozwini~('ie
takie
wiadĄ
dukcji no-wvcb. harrl.-iej wy~d
nvch tvuów łl~mskirh t mPskich moka•vnów tak r.hnakdla obuwniczej
teTvstyc?.nvch
Jnt'ł4'v hie7ar.ee-o rnkn.
Innego rodzaju nowością, pro
dukowaną przez zakład y w NoW}' m Tar~u będą z kolei specjalne damskie i męskie pół
buciki dla kierowców. Ich podeszwa zachodząca daleko na

stvczne.
od

1>0ńczocb.

piętę ułatwi ponoć posługiwa
się pedałem gazu, sprzęgła

nie
czv

hamulca. Zaobserwowany
klientek - głównie
nastolatek, popyt na sandałki
tzw. „rzymianki" (ozdobna p.odeszw'l i długie, opinające łyd
kę od kostki do kolana, paski)
zdopingowały przemysł do prortukcji i tego rodzaju obuwia.
Z dużym uznaniem przyjęte zo
na ~ynku ciepłe
także
stały
już

wśród

botki

ze

„eskimoskie"

specjalne.i

tro.

wykonanp

tkaninv

typu

fu
imitujące focze
Niewielka ilość tego obu-

„Grentand"

Klucz e do ...
I
w każdym
olbrzymich
iz b , nie k iszek, nie klatek, nie ciupek z nowego budownlctwa.
Nikt nie wie, nie tylko dlatego, że rzadko kto zagląda
w tym celu do MZBM-owskich wykazów nadnormatywnej
powierzchn i, ale także i dla tego, że stan Ich 4lega ciągłej
zmian ie . .Tedni wyprowadzają się do nowych bloków, inni
na cmentarz. W m ieszkaniach 80-100-metrowych pozostają
jedna- dwie osoby. A tymczasem z drugiej strony - wypetentowi , który chce
dzi ały kwaterunkowe odpowiadają
sobie powiększyć Życ iową przestrzeń, że: „ ... obywatelowi
zajmującemu łącznie z 4-osobową rodzi ną lokal przy ul.„
nr ... składające s ię z jednej izby o powierzchni 21,04 m kw.
większy metraż nie przysługuje". Długopis w podpisując;ej
pisemko ręce czasami zadrży. Ale do wszystkiego można się
Nikt nie wie
razie wchod zą

I

dokładn ie Ile tego jest. W grę
tysiące. Tysiące „ p o rządn y ch"

przyzwyczaić„.

Ile mamy tych dużych mieW grę nie wchodzą
szkań?
tutaj nieliczne perełki przedwojennego budownictwa mieszkaniowego, chodzi tu o olbrzymie landary w normalnej
takiej z
łódzkiej kamienicy,
Obrońców Stalingradu, . Kilłń
skiego, J'.,ąkowej, Kopernika,
Piotrkowskiej. Takie mieszka
nia, z których lokatorzy przei
sentyment
zwyciężywszy
przywiązanie do starych gratów i kątów, ehętnie wyprowadziliby ' się, zamieniając je
Wielu z nich
na mniejsze.

Moskie wska rozbudo wa
się

s
T
o

dwóch latach wybunono 10 tys. starych
domów i rozpoczęto budowę nowych
prospektów: Nowokirowskiego i Dymitrowa. W przyszłości Moskwa rozwijać
się będzi~ w obecnych granicach. Otoczy ją 250-hektarowy obszar zieleni, któ
rego nikomu nie wolno zabudowywać.
Wzrośnie jeszcze bardziej tempo bu(do 150 tys. mieszkań
dowy mieszkań
rocznie). Domy będą nie niższe niż 8 pię
ter ze względu na opłacalność, ale nie
wyższe niż 24 piętra, ze względu na mo
skiewskie jesienne i zimowe mgły.
najbarstare,
się
Zrekonstruuje
moskiewskich
z
moskiewskie
dziej
Prospekt
stary
Ar bat,
ulic
Kremdo
przylegający
Kalinina,
nowoczesne gmachy
la, zbuduje się
mieszkaniowe i biurowe przypominają
ce w stylu znany zapewne czytelnikom
polskim ze zdjęć Prospekt Kalinina.
Wraz z dalszym rozwojem budownictwa rozwiązane zostaną trudności
mieszkaniowe Moskwy. Zresztą Już w
ostatnich dwóch latach nalftąpił znaczny postęp: milion osób przeniesiono do
z czego 700 tys. do
innych mieszkań,
nowych, a 300 tys. do obszerniejszych
w starym budownictwie.

Trzeba jednak dodać, ie burząc stare domy zachowuje się podobnie jak
dawniej wszystkie budowle zabytkowe.
Na wspomnianym już Prospekcie Kalinina, przypominającym w stylu Scianę Wschodnią w Warszawie, zachowa-• i
no np. maleńką cerkiewkę z zielonymi
kopulami, która dodaje wiele uroku
gmachom ze szkła i aluminim i na któ.
rej wkrótce wystawi się krzyże.
W roku 1980 Moskwa liczyć będzie
6.800 tys. mieszkańców, o 200 tys. więcej
niż obecnie (różnica pochodzi wyłąa
nie z przyrostu naturalnego, p.ie przewiduje się bowiem żadnej migracji z
zewnątrz). W związku z tym wymaga
dalszych inwestycji komunikacja miejska. Pows taną więc nowe linie metra
(54 km do 1976 r„ obecnie długość wszystkich linii metra wynos i 124 km). Uruchomi się nowe linie trolejbusowe i
autobusowe, a na mieJSce obecnych J
autobusów, mieS11czących 60-70 osób,
wprowadzi się autobusy dwa razy pojemniejsze.
Ogółem w 1980 roku kaidy statystyczny mieszkaniec Moskwy skorzysta z
usług komunikacji miejskiej 800 razy.
JERZY SZPERKOWICZ

czyni w tym kierunku usilne
drogami:
Kilkoma
starania.
poprzez ogłoszenia w prasie,
znajomych
wśr6d
sondaż
Biuro Zamiany Mieszkań ...
Na pozór rzecz wydaje dę
prosta. Mam mieszkanie duże - . chcę mniejsze. Tyle ludzi czeka jeszcze w kolejce.
Chcąc samemu sobie poprawić
warunki, mniej płacić za mie
szkanie, daję innym możli
wość otrzymania przyzwoitsze
go dachu nad głową . Sprawa to tylko pozornie prosta.
Bo oto mam te 80 m kw„ ale
w dwóch pokojach w amfilakażdy po 30 m kw.
dzie od M-8 do
Według norm M-12. Niewiele już takich rodzin. A um1esc1c 2 rodziny
w 2 pokojach w amfiladzie,
nawet blisko z sobą spokrewnione? Niewiele trzeba mieć
przewidzieć
by
wyobraźni
skutki takiej „symbiozy".
Może się na takie mieszkanie znależć chętny. Brakować
mu będzie do określonego me
trażu 0,8 osoby. Czy pracownik kwaterunku zechce obcią
żyć swoje urzędnicze sumienie zalegalizowaniem takiego
„przestępstwa"?

Zdarzają

się

Nierzadko
wypadki.
takie
dwoje staruszków „nierozwootrzyjowych" na pewno muje w zamian za stare duże mieszkanie małe M-3, ule
czy urzędnikowi zawsze się
c h c e ? Podobno baty za brak
inicjatywy mniej bolą aniżeli
za jej nadmiar.
to
założenie
Zakładając czysto abstrakcyjne - że nasze wydziały do spraw lokalowych pracują wspaniale, że
jedynym motorem działania
niesienia pomocy
jest chęć
to mimo wszystko
bliźnim w pewnym punkcie natrafiają na przeszkody nie do pokonania. Jak by się nie interpretowało licznych ustaw, okólników i wytycznych (Prawo Lokalowe - jeden gruby

tom większy od Encyklopedii) przy najlepszych chęciach
nie zawsze moż.na tutaj pomóc.
Biuro Zamiany Mieszkań, pocelu uproszczenia
wołane w
wielu spraw, jest tutaj· też
tylko p6łśrodkiem. W 1968 r.
wpl~ę\o 1100 -podań .o- Z!'Miazałatwiono 367. · PopYt
nę większy niż podaż. Nie tylko
dlatego, że trudno te duże
mieszkania zasiedlić „ ale także dlatego, że pozostawlająey
większe mieszkanie - łodzianin
jest święcie przekonany~ że
ostatni
należy mu się lokal mody,
krzyk mieszkaniowej
w określonym punkcie, naj~li
żej . Piotrkowskfej, ewentualnie na Dołach. W . tym mjejscu należałoby wspomnieć o
do kilkudzie„odstępnym" R:i:ecz; któl'l\
sięciu tys. zł.
władze podejrzewają, ale na
dowody zdobywa się
kt6rą
szalenie rzadko i tructno. Takie sprawY załatwia się bez
świadków, z rączki do rącziti.
Mieszkania to obok zdrowia
rzecz najcenniejsza jaką maNawet kilka , wysokich
my.
wyrok6w za handel mieszka. ·
nlami nie odsfrasz:r ' tych bez
dachu przed wpłaceniem · \'twego odstępnego.
Wyjść z sytuacji jest na pewno_ kilka. Jedno, o którym
pisaliśmy już przy innej oka~
zji - pisząc o remontach kato zabrać się upitalnych stro do modernizacji staryeh
kamienic, dać im 1azienki, do
prowadzić c.o„ wodę do mieszkań.. poprzedzielać łe landary na mniejsze. Przebąk•.1je się tu i ówdzie o konieCllnosc1 przeanalizowania stanu
substancji mieszkaniowej pod
kątem możliwości jej pęłniej
szego wykorzystania. Ale czas
pędzi nieubłaganie, a kolejka
kwaterunku
oczekujących w
11ie zmniejsza się jakoś. A o
rzetelnej analizie jakoś do tej
pory nie słyszeliśµiy. Oczywiście przedsięwzięcie nie jest
proste. Dlaczego jednak nie
mielibyśmy się stać pionieramodernizacji starego
w
mi
budownictwa? Cytują nas w
całym kraju, jako tych którzy pierwsi odżegnali się od
nonsensów w postaci kuchni
bez okien, może zacytuj!\ f
tutaj. Oby nie przY okazji
mówienia o tych, co zaprzepaścili szansę„.

A. PONIATOWSKA

DZIENNIK ŁÓDŻKI nr 61 · (Mi5)1

PONIEDZIAŁEK, 10 MAR
CA, GODZ. 15-18. DZIEN
WYPŁATY.
DZIEJIJ,
W
KTORYl\1
WIĘłiSZOSC'
SKLEPOW
ZA!HYKANA
JEST O DWIE GODZINY
WCZEŚNIEJ.
TRZEBA
WIĘC śPIESZYC SIĘ, ABY
ZALATWIC
CODZIENNE
ZAKUPY. TRZEBA ROWNIEŻ STRACIC ZNACZNIE
WIĘCEJ
CZASU W KOLEJKACH,
ANIZELJ
W
INNY DZIEN TYGODNIA.
Wybraliśmy się w ubiegły
poniedziałek
do kilku sklepów i barów szybkiej obsłu
gi w różnych punktach miasta. Chcieliśmy się zorientować, ile czasu tracimy w ko-

I

ICzyny sp~leczne
mieszkańców Sródmieścia
Czyny społeczne stały się
najlepszym wyrazem gospodarności
mieszka1i.ców śród
mieścia. Wartoś ć w y konanych
w roku ub. robót wyraża się
sumą 5 mln zł. Dotyczą one
przede wszystkim podnoszenia
estetyki otoczenia budynków
oraz pomocy przy remontach
lej•! rnch. Z zegarkiem w ręku
obserwowaliśmy ruch w wybranych na chybił trafił placówkach handlowych i gastro
nomicznych, zwracaliśmy u-

llhlllllllllll,llllllllllllllllllllllllllWlllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllll

„Elesteru„

Zobowiązania
Załoga

łódzkich

Zakładów

Aparatury Elektrycznej „Elester" (Przqdzalniana 71) zobowiązała się na cześć 25-lecia
PRL:
•
wykonać dodatkową produkcję wartości 1.157 tys. zł;
• przyśpieszyć o 3 miesią-

ce
wykonanie
zamówienia
eksportowego;
•
zaoszczędzić
materiałów
na sumę 245.100 zł;
•
wykonać prace społecz
ne na rzecz zakładu
miasta
wartości 127.400 zł.
(W)

Szczepienia przeciw chorobie
Heinego-Medina tylko do 15 bm.
Do 15 marca trwają szczepienia doustne przeciw I ty-

PASAZER
NIE JEST BEZBRONNY
W

ostatnim
mnie

stycznia
i
niezrozumiała
zniewaga,
od
właściciela taksówki
nr 906.
Obrzucił on mnie bowiem steltiem wyzwisk, gdy wysiadając pierwsza, połowę wybitej
przez taksomierz kwoty wrę
czyłam współpasażerce,
która
jethała dalej, aby później uregulowała cały rachunek. Poniewaź nie wiem, ' do 1wgó
można zwrócić się z tą sprawą, proszę nadajcie jej właś
ciwy
bieg i
poinformujcie
mnie,
gdzie należy zgłaszać
takie przypadki, bo nie ja jedna spotkałam się z wypadkami wymuszańta przez taksówkarzy pełnej opłaty od każde
Oo pasażera ośobno, choć nie
zezwalają na to przepisy.
D. P.
spotkała

dniu

pawi wirusa choroby Heinego
Medina. Podlegają im dzieci
od drugiego miesiąca życia do
lat 15, które dotychczas nie
były szczepione
tym typem
wirusa oraz dzieci od 6 do 15
lat, u których upłynęło 5 lat
od ostatniego szczepienia.
Dzieci w żłobkach otrzymują szczepionkę na miejscu, inne dzieci szczepi się w poradniach D. Ponieważ termin
szczepień · nie będzie przedłu
żony,
matki powinny dopilnować , aby ich dzieci dostały
szczepion•kę.

Ma rację nasza czytelniczka, że przykrość, która ją spot
kala, nie jest czymś Wyjątko
wym. Podobnych skarg wplyw4 do nas więcej. Kierujemy
je zaś zawsze. do Zrzeszenia
P'rywatnego Handlu i Uslug,
ttl. Jaracza 45, gdzie rozpatruje je Komisja
Porządkowo
Dyscyplinarna.
komisja
rozpatrzyla
ob. D. P. i za naruszenie par. 9 i 19 przepisów
porządkowych
i niewłaściwe
zachowanie się właściciela taksówki wobec pasażera ukarała
go grzywną w wysokości 200 zł.

~~

PDMllSCIE

skargę

NTU 303·04
od owiado

•

DODATEK ZA PRACĘ
NA WYSOKOSCI
B.

B.: Pracuję

w

zakładach

chemicznego w cha
rakterze operatora suwnicy, w
której kabina operatora znajduje się na wysokości 12 metrów. W związku z tym zaPY
tnję, czy należy mi się dodatek za pracę na wysokości?
RED.: Art. 3 załącznika nr 8
do układu zbiorowego pracy
dla przemysłu chemiczne.go z
15 listopada 1957 r. przewiduje dodatek w wysokości oj}
0,30 zł do 0,40 zł dla robotników zatrudnionyeh przy pracach montażowych i remontowo-budowlanych, o ile pracują na prowizorycznych podstawach i pomostach lub wiszą
cych drabinach na wysokości
ponad 5 metrów nad ziemią
przemysłu

względnie

stałym

pozłortlem.

Układ

nak

nach.

nie

dodatk.u

przeWiduje jeddla
operatorów
w kabi-

pmcvjący.ch

W SKLEPACH„.
„Kcl·s" przy uL Piotrkowskiej 93.
Najlepiej w Łodzi
zaopatrzony sklep samoobsłu
gowy z pieczywem. Sporo gro
sza włożono w przebudowę i
modernizację tej placówki. Z
jakim efektem? Mimo t:e lo·kal jest przestronniejszy, to i
tak niewiele ma wspólnego z
nowoczesną
organizacją
pracy handlu. Ciasno tu, tłocz
no i niewygodnie. Najpierw
czeka się na koszyki, później
klienci depczą sobie nawzajem po piętach zanim docisną
się do półek z chlebem i bulikami. A
jeszcze później w
długiej kolejce do dwóch kas
- a nie zawsze dwie są czyn
ne. Ale nie to jest najgorsze, bo gdy już zapłacimy za
pieczywo, nie mamy gdzie go
wyładować z dużych, nieporęcznych koszyków. Zbyt ciasno jest między kasami, a
wyjściem. Jest to prawdziwe
„wąskie" gardło „Keksa".
Zdarza się tu niejednokrotni!!, że w dni przedświąteczne
lub też w sobotnie popołudnie
kolejki ciągną się aż na ulicę.
Żakupy trwają tu ·w' zależnos
ci od pory dnia, od 5 do 25
minut. Najkrócej czeka się ra
no, ale wówczas sklep oferuje
klientom chleb i bułki niezbyt
już świeze z nocy.
Podobną sytuację zastajemy
w sklepie spożywczym PSS
przy ul. Piotrkowskiej 64. I
tu ciasnota daje się porząd
nie we znaki zarówno klientom jak i personelowi.
Tasiemcowe kolejki do wszystkich stoisk. Mimo :te obsłu
ga jest sprawna,
dokonanie
wszysbkich zakupów trwa 20
minut.
Plac Koście1ny 4. n DVvtizm'Janowy sklep spożywczy, który
również był przebudowywany

W „Magdzie'' z ośmiu - ,
trzy kasy były nieczynne. Nit
więc dziwnego,
że
kolejki
tworzyły
się
odpowiednio
dłuższe.
Niemniej na zapła
cenie rachunku w kasie oczekiwaliśmy tylko 10 minut.
Rzecz jasna, czas ten można
byłoby skrócić
jeszcze bardziej, gdyby wszy$tkie ókasy,
zwłaszcza w godzinach popołudniowych były czynne.

biono, aby zlikwidować długie
kolejki. W dni wypłat. soboty
i poniedziałki po południu nie
sposób jest docisnąć się n'f>
którejkolwiek z lad.
Trzeba
stać w kilku kolejkach po pie
czywo,

i

warzywa

owoce,

czy

też wędlinę.

W

poniedziałek

najC!łuższa

o godz. 17
utworzyła

kolejka

się przy stoisku z nabiałem i

-

Nie

ża

już

Porzucił

widziałam

od

pani

pieczywem. Nic dziwnego sąsiednie placówki spożywcze
były już zamknięte, a te, któ
re zastaliśmy jeszcze otwarte
m. in. przy ul. Wojska Polskiego 5,
pieczywa już nie

mę

miesięcy.

kilku

panią?

miały.

Ależ skąd?
Po prostu
wyszedł kupić sobie żyletkę

-

Również
olbrzymi rnch za•
stajemy w innym sklepie spo•
żywczym przy ni. A. Struga 3.
Najdfożej czeka się w kolejce
po ryby, a właśnie w tym

„Polsilver" i widocznie jeszcze nie znalazł.

W AZNE TELEFONY

Informacja
Straż

telefoniczna

Pożarna

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO 07, 400-80,
Informacja PKP
Informacja PKS
Pomoc drogowa PZM
Pogotowie energetyczne
Pogotowie oświetl. ulic
Ośrodek Inf. Usł. ŁZSP

03

08

09
500-00
581-11
265-96
533-09
334-31
220-89
398-10

TEATR

, 1 Kniaź

WIELKI
Igor"

-

godz.

19

TEATR POWSZECHNY J!!.
16 „Tu·r nlej z czarodziejem",
godz. 19.15 „Czarna komedia"'

TEATR

NOWY

„Pierścień

godz.

wielkiej

MAŁA SALA
życ
świeci

-

19

cta.my 0

godz. 20 „Księ
nieszczęśliwym"

TEATR JARACZA (W sali Teatru - Rozmaitości)
godz. !il,
„W pustyni i
w puszczy",
godz. 19 „Każdy kocha Opalę"

TEATR 7.15 skromienie

godz. 19.15 „Po

złośnicy"

OPERETKA - godz. 19 „Turniej w Rio de Maracasso":
TEATR PINOKIO g. 17.30
„Flisak

i

przydróżka„

TEATR ARLEKIN
g. 17.30
„Przygody warszawskiego mi
sia"
MUZEA
MUZEUM
HIS TORU
WŁOKIENNICTW A (ul. Piotrkowska 282) czynne od g. 111-17.
MUZEUM RUCHU REWOLUCYJNEGO (Gdańska 13) czyn
ne w godz. 10-18.30.
n.ł:UZEUM SZTUKI
(Więckow
skiego 36) - czynne w godz.
MUZEUM
KATEDRY
EWOLUCJONIZM-U UŁ (Park S!en
kiewkza-) - cz;oinne .od godz.
111-l'Z.

MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
i ETNOGRAFICZNE (Pl. Weil
ności 14) czynne w godz.
11-17.

KINA
„Angelika wśród
piratów" od lat 16 (franc.)
godz. 9.45, 11.45, 13.45, 15.45,
17.45,

-

10.rn,

12.30,

14.45,

11.15,

19.45

„Zakochana wiedź
ma" od lat 18 (wł.) godz. 10,

WISŁA

12.15.

14.30.

WŁOKNIARZ
łości"

10,

17.15. 19.45

„Imiona miod lat 18 (franc.) godz.

12.30,

15,

17.30,

20

WOLNOSC - „An·gelika wś~ód
pkatów" od lat 16 (franc.)
godz. 10, 12, 14, 16, 11!, 20
ZACHĘT A „Strzały o zmierz
chu" (USA) od lat 16 godz.
10,

12.30,

ADRIA -

15,

17.30,

20

z tytułem:
„Pechowy Sylwester"
·od lat 16 (wł.) ·godz. 10, 12.30,
Pożegnanie

IS, 17.30, 20

CZAJKA - nieczynne
ENERGETYK
„Kasia Ballou" (USA) od lat l4 gooz.
GDYNIA - „Królewski urlop"
od lat 14 (bułg.) godz. 10,
12.15,
,1Napad stulecia" od
lat 16 (ang.) godz. 14.30, 17,
19.30

HALKA - nieczynne
1 MAJA „Porwanie dziewic" od lat 16 (rum.) godz.
15.30L 17.45,

ŁĄCZNOSC
_g d lat 14

-

20

„Hasło

'poL) goctz.

„

KOl'n"

I
I

„Kęsie"

w

sem

o

godz.

16.30

otrzymać

barowe dania w

„Ba

Dzięki

wysiłkowi

pomalowano blisko 20 tys. drzwi i okien, naprawiono nawierzchnię podwó
rek na obszarze 4,3 tys. mkw.
oraz założono i pomalowano
2000 m ogrodzeń. Wyremontowano 1.468 izb, wśród których znajdują się
rówmez
świetlice. Zieleńce i place zabaw
powstały
na
terenie
25.000 m kw. Posadzono ll tys.
drzew i 18 tys. kwiatów.
Komitety blokowe i domowe aktywnie włączyły się do
konkursu „Upiększajmy nasze
miasto" i zdobyły wiele nagród. Pierwsze miejsce zdobył
komitet domowy przy ul. Nawrot 36.
MZBM Łódź Śród
mieście doceniając duży wkład

konsumenci czekali w kolejce
przeciętnie 1>d 10 do 15 minut,
mimo że były czynne dwie ka
sy. Nieco szybciej, bo w cią
gu 5-10 minut,
można
było
!atonie",
gdzie
od pewnego
czasu aby rozładować tłok
z dwóch stron ustawiono
kasy. Są więc tU zamiast
jednej długiej - dwie kolejki
odpowiednio krótsze .
·w „Rarytasie" wprowadzono innowację: za potrawy pła
ci się dopiero po skonsumowani u obiadu. Kasa znajduje i
się przy wyjściu z baru. Jest
to o tyle. wygodne, że
nie
trzeba tracić czasu w długiej
kolejce po danie barowe. Kon:,
sument jest załatwiany bły-1
skawicznie. Również przy kasie nie zauważyliśmy więk
szych kolejek - 3-4 osoby.

pracy aktywu Komitetu Blokowego nr 28 w realizacji czy
nów społecznych zakupił dla
niego sprzęt świetlicowy wartości 6 tys. zł. Na wyróżnie
nie zasłużyły ·też komitety
blokowe: 1, 17, 26.
Mieszkańcy Sródmieścia pra
cowali w czynie społecznym
również
dla innych dzielnic
np. na budowie
parku widzewskiego,
gdzie wyróżniła
się zwłaszcza młodzież licea!-

użytku

wysiłkiem

spółdziel

ców Dom Kultury
przy ul.
Piotrkowskiej.
Wczoraj w sali Teatru Powszechnego Prezydium DRN i
Dzielnicowy
Komitet
FJN
Łódź - Sródmieście
zorganizowały uroczyste podsumowanie
czynów społecznych. Wzięli w
nim udział
przedstawiciele
władz dziel n icy oraz aktywiści
terenowych
komitetów
FJN, komitetów blokowych i
domowych. Wyróżniającym się
aktywistom przyznano 79 zło
tych, 50 srebrnych i 20 brą
zowych
odznak
uczestnika
pracy społecznej, Dla wyróż
niających się komitetów Ólokowych zakupiono w formie
nagrody aparaty radiowe dla
świetlic.
(kas)

Pod paragrafem

• Chuligan za kratkami
• Kradła prąd elektryczny
• Złodziej w zakładzie kąpielowym
CZY MOŻNA
I
BEZ KOLEJEK?
• Sfałszował prawo jazdy
Przyzwyczailiśmy się już do j
Powiatowy dfa m.
listopada
r.
tego,
nie ma
bez ko- , dziny
dzi
jej
na
na trami
lejek. Stoimy wszędzie. W o- I waj, na ul. Pabia.nickiej przy
Rudzkiej,'
Ryszard
Ch.
pobity
gr-zywny.
czekiwaniu na autobus,

1

że

13

życia

około

1968

Sąd

go

czekający

21

~klepie, w . l?ai;-ze, n.~. poczcie,('

w aptece itp. Tracimy

czas,
)dóry można l;>y poświęcić na
odpoczynek po pracy, rozryw
ki kulturalne, spacery„. Nasz\
poniedziałkowy rajd wykazał,
Ż<? nie było kolejek tylko w
tych sklepach, gdzie zabrakło
artykułów
pierwszej potrzeby m. in. chleba. Czy jednak
nie można w takim stopniu
usprawnić organizacji
ol:;>słu
gi klientów i konsumentów,
aby kolejek nie było? Nie
wystarczy sama modernizacja
sklepów. Trzeba także zainstalować większą ilość czynnych kas. Warto ró_wnież pomyśleć o zatrudnieniu na pół
etatach w dniach największe
go ruchu sprzedawców, którzy by pomogli personelowi
· sklepów w rozładowaniu tłoku.
JERZY KRASKOWSKI

- „Pierwszy start" (pol.)
od lat 7 g. 15.15, 17.:łO, 19.45
MŁODA GWARDIA „Agent
o dwóch twarzach" od lat 14
(franc.) godz. 10, 13, 16, 19
MUZA - „Samotność we dwo
je" od lat 16 (poi.) g. 15.30,
ŁDK

17.45, 20

OKA - „Kim pan jest dr Sorge" (fr.) od lat 16 godz. 15,
POLESIE za" (wł.)

„Udręka

od

lat 14

ekstagod-z.

i

16.30, 19

POPULARNE „Czarny mustang" (USA) od lat 7 godz.
15, 17, 19

PRZEDWIOSNIE - „w cieniu
dobrego drzewa" (USA)
od
lat 14 godz. 15, 17.30, 20
PIONIER Przegląd
„Kobie
ta w filmie".
„Ewa
chce
spać" "od lat 16 (pel.) godz.
10,

14,

12,

16,

18,

20

POKÓJ - „Ostatni po Bogu"
od lat 14 (poi.)
godz. 15.30,
17.45, 20

REKORD Przegląd
„Kobieta w filmie", „Dziewczyna z
dobrego dCJllilu" od lat 16
~poi.)
godz,
!'O, 12, 14, 16,
18, 20

ROMA żowy.

Zestaw krótkometra
Miasta Polski: „Opo-

le", „Dwie Warszawy",

„Mal

„W Białymstok 1u" g.
non stop
SOJUSZ „Noc bez końca"
od lat 14 (bulg.) g. ·17, 19
STOKI - „Wszystko na SP1'Ze
daż"
od lat 16 (pol.) godz.
bork",

15.30,

17.45,

20

STYLOWY
STUDYJNE
„Ameryka, Ameryka" od lat
16 (USA) godz. 16, 19.15
Sł'UDJO

-

„Dziesiąta

ofiara"

od 19.'t 18 fwł.) g;. 17.15, 19.30
7'ATRY - Bajki: „Dzielny gar
bal'z'..'• „Złote· Jll'iasto Inków",

Ło

ocenił

7

w -~

10-22

17, 19

I

„.I w BARACH
Osobny problem stanowi ~a:
stronomia. W barach szybkieJ
obsługi
jak sama nazwa
wskazuje powinniśmy bYć
obsługiwani
szybko.
Tymcza-

17.30. 20

19.45

POLONIA - Dni filmu pol'!;kiego - 1969. „Człowiek z
M-3" od lat 14 (poi.)
godz.

bieżących.

mieszkańców

sługa personel~

eo'? QDZIE ~ l{IEDV~
BAŁTYK

TEATRY

11-19.

~·

dniu nadszedł
transport wę
dzonej ryby. Zakupy załatwia
się, mimo długich kolejek dosyć szybko, bo w ciągu 10-15
minut. Jest to niewątpliwie za

i modernizowany. Jest więcej
stoisk, ale i tu niewiele zro-

Wlw

i

(k)

niezasłużona

na sprawność obsługi
klientów w sklepach i konsumentów w barach oraz organizację pracy.

wagę

na, słuchacze Studium
Nauczycielskiego i
pracownicy
PSS. Przepracowano w sumie
5 tys. godzin. Przy budowie
drugiej częscr ul. Gagarina
w dzielnicy Łódź Górna praco
wali przede wszystkim studenci.
Plan
czynów
społecznych
na rok bieżący określony został sumą 8,9 mln zł. Przewiduje się m. in. wykonanie pasaży
przy Al. Kościuszki,
ul. Wólczańskiej,
przy
ul.
Piotrkowskiej
94.
Również
parkingów przy ul. Sienkiewicza 133/135, Sienkiewicza 32,
Piotrkowskiej 234. Na Pl. Dą
browskiego
zainstaluje
się
fontannę. Zbuduje się 10 wiat.
22 lipca ma być oddany do

przez stojących obok osobników. W mornenc:ie kiedy
jeden bił, drugi dobrał się do
kieszeni ofiary i skra<,lł •trzy
złote. Mi).icjancl zwabieni krzy
kiem Ryszarda Ch. schwytali
sprawców napaści. Tym bardziej agresywnym okazał się
nietrzeźwy
Bogdan Zagajewski (lat 19), zam. ul. Rudzka
61, a pomocnikiem , nieletni Je
rzy M.
Sąd
skazał
Zagajewskiego
na trzy lata więzienia, 2 tys.
zł grzywny i utratę praw pu
blicznych na dwa lata, a nie
letniego Jerzego M. na pobyt
w domu poprawczym. Ponadto na rzecz poszkodowanego
zasądzono 2 tys. zł za cierpienia fizyczne i krzywdę mo-

miesięcy

został

ralną.

*

Stefania Mik-uta, * za-m. Sterlinga 12 m. 12, dwukrotnie już
karana,

*

jeszcze

przed obliczem

stanęła

raz

sądu.
zarzucał
jej,

skarżenia

Akt oże

od

marca 1967 r. do 1968 r. czerpała
nielegalnie, bez pomiaru
energię
elektryczną,
narażając
tym Zakład Energetyczny
Lodzi na stratę 1.074 zł.

m.

pierścień",

II

„Czarodziejski
„Ga
piszon kucharzem" godz ..
16, 17. Dni filmu polskiego
1969. Od „Zakazanych pio
senek"

do

„Pana

Wołody

jowskiego". „Niedaleko War
szawy" od. lat 14 g. 18, 20

przestępstwo

więzienia

*

*

*

*

*

*

500

zł

9 listopada 1968 r.
przez o•
twa.rte ol!;no do Zakładu Ką
pil!lówego
„Higiena"
wszedł
Antoni Kurlapski (lat 25), zam.
Mielczarskiego 11 m. 3 i skradł
z szafy 11 ręczników wartoś
ci 200 zł.
Przestępstwo
to nie było
pierwsze, które oskarżony mi a ł
na sumieniu. Sąd Powiatowy
dla m. Łodzi ska-zał złodzieja
na I rok i trzy miesiące wię
zienia i 1.500 zł grzywny.

Henryk Górecki (lat 34) zam.
ul. JaTacza 25, karany już za
kradzież i dwa razy za oszustwo,
ponownie stanął przed
sądem.

W 1961 r. za niewłaściwe pr-0
wadzenie samochodu odebrano
mu prawo jazdy III kategorii,
a odzyskać je miał po zdaniu
powtórnego egzaminu. Na egza
min ten nie zgłosił się.
lip
cu 1967 r. znalazł prawo Jazdy
I kategorił na nazwisko Stani
sława M. Sfałszował je, wkleił
swoje ·zdjęcie i na podstawie
tego dokumentu uzyskał pracę
kierowcy w Łódzkim Przeds.
Budownictwa. Fałszerstwo jego
wydało się przy okazji kolizji
z przepisami ruchu 18 lipca
1968 r.
Sąd
Powiatowy skazał fał
szerza na l rok więzienia.
(eo)

vr

DYZURY APTEK
Piotrkowska 6'1, Obr. Stalin•
gradu 15, Pl. Pokoju 3, Pl.
Kościelny
8, Piotrkowska 307,
Pabianicka 218, Armii Czerwonej 8.
DYŻURY

I Klinika

SZPITALI

Poł.-Gin.

Im. Curieul. Skłodowskiej
przyjmuje rodzące l chore ginekologicznie z Dzielnicy
Górna.
U Klinika . Poł.-Gin. AM, ul.
Sterlinga 13 - przyjmuje rodzą
ce I chore ginekologicznie z
Dzielnicy Sródmieście z rej. po
radni „K" przy ul. Kopcińskie
go 32 i Nowotki 60.
Szpital im. H. Jordana, ni.
Przyrodnicza 7/9 - przyjmuje ro
dzące i chore ginekologicznie z
Dzielnicy Sródmieście z rej. poradni „K" przy ul. Piotrkowskiej 107 i Piotrkowskiej 269.
Szpital im. M. Madurowicza,
ul. M, Fornalskiej 37 - przyjmuje rodzące i chore ginekolo
gicznle z Dzielnicy Polesie.
Szpital Im. H. Wolf, ul. Ła
giewnicka 34/36 - przyjmuje ro
dzące i chore ginekologicznie z
Dzielnicy Bałuty i Dzielnicy
Widzei.v.
Informacje o dyżurach szPitali innych specjalności tel. 03.
Nocna pomoc lekarska, ul.
Sienkiewicza 137, tel. 444-44 w godz. 19-5.
Nocna pomoc pielęgniarska
Al. Kościuszki 48, tel. 324-09 zgłoszenia telefoniczne na zabiegi do dom-u w godzinach
111-a..
Skłodowskiej,

15 -

*

„Kierunki rozwoju gospo
darki PRL w świetle uchwał
V Zjazdu
PZPR"
odczyt
mgr J. Podgórskiego, o godz.
18, w Klubie LK
(Piotrl<OWska 135).

*

„Wszystko o kobiecie" prelekcja K. Lewickiej, o godzinie 19, w

czewskiego 5).

„Kolibr-ze" (Swier

*

Wystawa rysunków Zuzan
ny Jackowskiej - otwarcie o
godz. 18, w foyer Teatru Nowego (Więckowskiego 15).

*

„Zastosowanie

odczyt m.gr
skiego,

o

inż.

A.

gOdz.

18,

ZAM-41'' -

Wiśniew

w

Domu

Technika, Pl. Komuny Pa·r yskiej 5.
Zapisy zespołów amatorskich do II Przeglądu Amatorskich zespołów Muzyki Rytmicznej - w czwartki w godz.
od 17 do 2.0, tylko do 20 marca w DK „Energetyk" (Al. Po
li techniki 17).
Zdjęcia radiofotograficzne:
Sródmieście
(Moniuszki 7) ul.
Sienkiewicza od nr 39 do 53.
Widzew (Szpitalna 6) - ul. Neonowa od nr 7 do n, Poles,ie
(G<iańska
29) ul. Gdańska
od nr 131 ero 150.

*

*

Komentujemy

.zi·um· młodych
„Dorosłe" Sympo
Tekst wydrukowany na zaproszeniu nie obiecywał żadnych
spec}alnych rewelacji: „sympozjum na temat niektórych problemów ergonomii we włókien
nictwie". Lecz kiedy po otwarciu obrad (przez przewodniczą
cego Głównej Komisji d/s Adap
tacji Społeczno-zawodowej Stowarzyszenia Włókienników Polskich - mgr T. Czechowicza),
prodziekan Wydziału Włókien
PL doc. J. Szosland
nictwa
wprowadził zebranych w meritum sprawy, wiadomo było, że
jest ona ważna i interesująca.
Dwa Jata temu, kiedy jeszcze
ergonomia była w naszym kraju znana właściwie tylko z nazwy, Kolo Naukowe Włókien
ników PŁ wspólnie z Kołem
Naukowym Socjologów PL, w
ramach wakacyjnego wypoczyn
ku zorganizowały w Prudniku,
w tamtejszych zakładach przeobóz
my~łu bawełnianego
zbadali
Studenci
naukowy.
wówczas problem hałasu: jakie
są jego źródła i jak wpływa on
na wydajność pracy i ogólne
A
robotników.
samopoczucie

nie robotników i warunków ich
pracy, współudział w ich trudzie, oto doskonale uzupełnie
nie przygotowania do podjęcia
samodzielnej pracy zawodowej.
niejako na
zaś,
Jednocześnie
uczestudenci marginesie,

stnicy obozów, wskazali klerun
ki badań, które winny być pod
jęte 1 prowadzone w interesie
ogólnego podnoszenia poziomu
wytwarzania i poprawy warunkÓW pracy.
J. POTĘGA

1----------------------------------

więk
przecież wiadomo, że w
szości krajowych tkalni i przę
dzalni „szaleją decybele" i nie-

stety, nikt z tego powodu nie
produkcji,
jeszcze
zatrzymał
choć lekarze twierdzą , że wśród
czynników wyniszczających organizm na czele znajduje się
właśnie

hałas.

minionych wakacji
Podczas
podobny obóz, lecz już w toKola Naukowego
warzystwie
Toksykologów AM zorganizowa
li młodzi włókiennicy w Myrozciągając swoją
słakowicach,
na Fabrykę
także
działalność

Dywanów w Kowarach. Tym
razem badano problem zapyleprodukcyjnych
nia w halach
fabryk włókienniczych. W ich
wyniku okazało się, że„. krajowe normy w tym względzie
sa zbyt liberalne, a wyniki poprze'T. miejroiarów uzyskane
scową Stację San.-Epid. niezbyt
ścisłe.

właśnie wczoraj, w ZPB im.
Marchlewskiego odbyło się
to sympozj urn, w trakcie którego przedstawiono wyniki baprowadzonych podczas odań
Referatów
bozów naukowych.
uczniowie
także
wysłuchali
Technikum Włókienniczego, któ
rzy też przecież niedługo podejmą pracę w pnemyśle. całości patronowali zasiadający w
KZ
I sekretarz
prezydium:
PZPR z ZPB im . :r. Marchlewskiego A . Dworniczak i dziekan

:r.

I

Wydziału

Włókienniczego

PŁ

doc. J. Zakrzewski.
Cenne są w tym przypadku
zarówno wyniki badań jak i
niewątpliwie aspe'<t wychowaw
ezy tych przedsięwzięć. Pozna-

Sezon turystyczny 1969
pod znakiem 25-lecia PRL
Tegoroczny sezon turystyczny
związany jest z 25-leciem PRL.
Wszystkie wycieczki i inne imprezy uwzg\ęd11iać więc będą
przede wszystkim nasze osiąg
minionego
okresie
w
nięcia
ćwierćwiecza. Pod tymi hasła
wyciecz
też
będą
mi przebiegać
ki po Łodzi, w których weźmie
Ustalono 5
udział 300.000 osób.
tras, :r: których najdłuższa, licząca, 43 km, pokazywać będzie
dziś, a
przem31słowe wczoraj i
19-kilometrowa
najkrótsza
naszym
w
kultury
zdobycze
mieście. Do tej akcji wykorzysta się m. in. 150 autokarów zakładowych.

liczby gości spoIII
w okresie
Tygodnia Turystyki,
w
jest
przewidziany
który
dniach 8-15 czerwca br. W cią
gu 8 dni odbędzie się wiele imprez, z których najbardziej atrakcyjnie zapowiadają się
rajd gwiaździsty do Lodzi oraz
rajdy piesze, kolarski i motorowy. Zakończeniem będzie zlot
Ogółem w
w naszym miescie.
tym roku oczekujemy ok. 300.000
gości (o 70 tysięcy więcej niż
Największej
się

dziewamy

Łódzkiego

'~K-sią-żki-ez_eka_ią
O
godzinie ósmej wieczorem w domu na wzgóKwietniewie
w
rzu
zgasło światło. Fakt ten wzbu
zdziwienie i niepokój
dził
jego rodziców,
narratora i
mieszkających w dolinie, gdyż
lakator domu na wzgórzu, emeryt .Tózef Nestor, odludek,
znany był z tego, że gasił od
lat światło regularnie o dwudziestej drugiej.

ubiegłym).
ubiegłym sezonie

w roku

w wyW
cieczkach oxgamzowanych przez
PTT-K i wszystkie miejscowe
udział
biura podróży wzięło
W tym roku
200.000 łodzian.
przypuszczalnie liczba ta osiąg
nie 250 tysięcy. W związku z
tymi prognozami istnieje obawa, że nie zapewnimy gościom
noclegów. Realizacja projektu
budowy dwóch hoteli, turystycznego i „Orbisu" - to kwe„
stia jeszcze kilku lat. Dlatego
niezwykle ważne jest przystą
kwater
pienie do rejestracji
prywatnych.
potrzebna
bardzo
Również
jest budowa pól campingowych.
i
Turystyki
Ośrodek
Łódzki
Wypocz. projektuje zorganizowanie dwóch pól w ośrodkach
wypoczynkowych w Arturówku
i Parku 1 Maja. Czy nie dobrze
byłoby urządzić pola także na
i w Parku Ludowym
Młynku
na Zdrowiu? Można by także
pomyśleć o urządzeniu campingów ze stałymi domkami. Do
celów noclegowych warto chyba także zaadaptować dom na
(kas)
Młynku.

Narrator, który interesował
się kryminologią, traktując ją
jako hobby i który posiadał
duży zestaw książek z dziedziny kryminalistyki, udał się z
sierżantem milicji na wzgórze.
W smudze światła z latarki
sierżant milicji i
bateryjnej
towarzyszący mu amator-detektyw

ujrzeli

przez

okno

zmarłego Nestora leżącego na
podłodze. Tak się mniej wię

cej zaczyna najnowszy utwór
Jana Koprowskiego „Dom na
w
wzgórzu", który pisany
konwencji powieści kryminalnej i wydany w serii „Kru'Vydawnictwo
przez
ka"
„$ląsk" jest czymś więcej niż
zwykłą

powieścią

sensacyjną.

Amator-detektyw współdzia
śledczymi
łając z organami
podejmuje poszukiwania na
jedzie do wsi
własną rękę,
Przemyślem,
pod
Karpnik

Na marginesie współzawodnictwa k. o.
Ogólnopolskie współzawodnic
two placówek kulturalno-oświa
towych przebiega pod hasłem
„Każdego dnia służymy Polsce
Ludowej". .Jego zadaniem jest
maksymalna aktywizacja kultu
ralna najszerszych kręgów spopogłę
celem zas łecznych,
bienie treści wychowawczych ze
szczególnym uwzględnieniem do
robku kulturalnego PRL oraz
programowania
doskonalenie
pracy i poszerzenie zasięgu dzia
łalności placówek k.-o.
roku
W grudniu minionego
powołano łódzką komisję wspól
zawodnictwa i od tego czasu
zgłosiły do niej \.!dział 94 placówki. Najwięcej z Polesia i
Widzewa. Liczba ta będzie peł
niejsza, jeśli dodamy wszystkie

domy kultury i większe kluby,
które zgodnie z regulaminem,
zgłaszają akces wprost do Mi~
nisterstwa Kultury i Sztuki.
Na Bałutach , Polesiu i Górnej przeprowadzono już doklad
poprzeną analizę programów
aktywu zadzoną szkoleniem
Na
wodowego i społecznego.
podstawie tej analizy nasuwapewne wnioski warte
się
ją
przemyśleń we wszystkich startujących placówkach. Otóż dopewien brak nostrzega się
wych Inspirujących form pracy. Odnosi się wrażenie, że istnieje obawa przed występowa
niem z czymś nowym, a prze„
cież Łódź ma poważne osiąg
nięcia w amatorskim ruchu artystycznym i to nie tylko na

•

Dom nu wzuorzu
mieszka

gdzie

lić się z nikim sprawami, któ

rozwiedziona

re z samej swej istoty są natajemnicą. Nawet gdybym napisała znaczwiele
nie więcej i podała
szczegółów, to co najważniej
sze pozostanie nie wypowiedziane, ukryte między słowa
mi albo poza nimi. Prawda,
nie b<;dziemy się już widywaale dom na
li w fabryce,
wzgórzu stanie się naszym do
mem, bo on w nim zamiesz-

żona zmarłego, nawiązuje kon

szą najgłębszą

takt z synem zmarłego, wreszcie trll.fia do gospodarza KaNestor
rolewicza, u którego
zamieszkiwał kiedyś jako sublokator przed przejściem na
przeniesieniem
i
emeryturę
się do domu na wzgórzu.
tym poszukiwaniom
Dzięki
otrzymujemy interesujący por
tret Nestora oglądanego z róż
nych stron przez różne osoby.
Nasza wiedza o życiu zmarłe
go czy zamordowanego pogłę
bia się, przy czym zainteresonie słab
wanie czytającego
nie, gdyż jesteśmy jak gdyby
świadkami śledztwa i cze:rnmy z niecierpliwością na wynik dochodzenia prowadzonego przez amatora-detektywa
oraz przez porucznika milicji
W ten sposób
Biegańskiego.
zręcznie
wykorzystał
autor
pow1esc1 krymikonwencję
nalnej, żeby nam zobrazować
bogatą w różne doświadczenia
życiowe

przeszłość

ka".
A więc, podtekst, względnie
tak zwane „drugie dno" w powieści kryminalnej? Tego chy
ba nie spotykaliśmy. Ale nie
=artwcie się, miłośnicy „kry
owiany poezją
minałów"! „Dom na wzgórzu" nie przestał być utworem z gatunku
zaciekawiających powieści sen
sacyjnych, tyle, że pod wzglę
dem wartości literackiej ·wzno
si się o parę stopni wyżej ponad to, co czytujecie w serii
lub „Srebrnego
„Jamnika"
Kluczyka" . .Tan Koprowski uakcenty
rozkłada
miejętnie
sensacji i mylące ślady, aby
napięciu zainteutrzymać w
relmwanie czytelnika, i trzeba przeczytać „Dom" do koń
ca, żeby się dowiedzieć, czy
Nestor popełnił samobójstwo,
czy został otruty względnie,
czy zmarł przez własną nie-

zmarłego

Nestora. Najciekawszym momentem jednak jest przesłu
chanie przez milicję Hortensji
Karolewicz oraz ujawnienie
jej pamiętnika, z którego dowiadujemy się o związku miłosnym, jaki łączył niemłodą
z Nestorem,
już dziewczynę
dawnym sublokatorem Karolewiczów.
odamiętnik Hortensji

P

ostrożność.

każdym razie to, że
powieści
bohaterami
są żywi ludzie z ich
prawdziwymi konfliktami i
troskami ; że fabuła przypomina . nam nasze codzienne
że wregzcie
własne sprawy,
ma charakter
finał powieści
„otwartego zakończenia", jak
nazywa ł Karol Irzykowski utwory z perspektywą, w któryc h koniec staje się począt
kiem czegoś nowego, wszystże „ Dom na
ko to sprawia,
wzgórzu" osiąga rangę wyż
ponad zwykły romans
szą
kryminalny, i że jest po prostu dobrą literaturą.

W

znaczający się świeżością
uczuć,

prostymi i bezpretensjonalnymi sformułowa
niami, jak proste i czyste było życie tej dziewczyny, jest
Poddajemy
utartych szlakach.
tę myśl ku rozwadze, bo czasu
rzadko spotY'kanym dokumen
jest jeszcze sporo.
tern świadczącym o głębokiej
Konkurs trwa do 31 maja
dwójga kochających
miłości
przyszłego roku. \Vydaje się, że
jedną z przyczyn takiego stanu
się osób. „Nasz związek musi
rzeczy jest niedostateczne upisała
w ukryciu",
istnieć
względn i enie w punktacji wspót
Hortensja. „To nic, że z czazawodnictwa właśnie amatorartystycznego, ' sem wszyscy będą o nim wieruchu
skiego
przy jednoczesnym preferowadzieć, ale my sami nie przyniu akcji czysto oświatowych,
czynimy się do jego ujawnieposiadających stereotypowe f o r
przy dobrej
my, na których
nia. Nigdyśmy na ten temat
organizacji trudno się potkną ć .
ze sobą nie mówili i zapewne
Dlatego stosowne byłoby pomówić nie będziemy, ale czutraktować punktację nieco elastyczniej, wyróżniając nie tyljemy, że tak być powinno. Na
ko „gatunek" działalności, lecz
należy tylko
sze współżycie
i wysiłek i własny twórczy
do nas i nie możemy podzie(wan.)
wkład.

WŁADYSŁAW

RYMKIBWICZ

~~~~~~~~~~,~~~~~~ ~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~
104" sprzedam.
Tel. 4011-49, po godz. 16
„Volkswa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SAMOCHOD
Dr med. ZIOMKOWSKI I DOM lil-izbOwy (4 poko gen" kuplę. Tel. 267-67
ogród, łąka 3 POKOJE, kuchnię specjalista wenerycz- je woln~.
ne, skórne, szesnasta - sprzedam. Zgierz, Piąt- bloki, kwaterunkowe, za
Piotrkow- kowska 3% m. 1 do go- mienię na 2 mieszkania
dziewiętnasta,
blokach.
671lu g 2-pokojowe w
665711 g dziny 13
slfl 59
Prasa,
SPOŁDZIELNIA Lekarzy GOSPODARSTWO rolne Oferty · „66618"
96
P10trkowska
w
zabudowania
ha,
„Zdrowie" 4-5
Specjalistów
kupię. MŁODE bezdzietne malusługowym okolicach Łodzi
punkcie
W
przy Al. Kościuszki 117 Cena do 189.000. O!erty żeństwo poszukuje umewykonuje operacyjne u- „66572" Prasa, Piotrkow blowanego pokoju sublo
Oferty
katarskiego. suwanie eylaków koń- ka 96
„66614" Prasa, Piotrkow
wszelkie
czyn dolnych,
ginekologiczne PLAC 635 m kw. z -pra- ska 95
zabiegi
(Łódź, - - - - - - - - - - - budowy
ora1; przeprow~za ba- wem
sprzedam. 3 POKOJE, ·k uchnia, roz
11)
histopatologiczne Siewna
dania
kładowe, częściowe wy
P.rasa,
„66601"
Oferiy
l cytologiczne. Informagody - zamienię na po
161B k Piotnkows.ka 96
cje: tel. 382-90
kuchnię, bloki, okokój,
WIROWKĘ przemysłową
ładowności l0-l 5 kg lica Ronda Tltowa, Re0
wolucji 1906 r. 58-31!
kupię. Tel. ł2Z-7l
PIANINO czarne, !<ny- PACZKÓW, woj. opolk'Ucbnię,
pokój,
Wrze- skie,
sprzedam.
żowe
45 m kw „
ll'Ul44 g przed.pokój
44-5
śnieńska
KOJEC dZ'lecięcy spn:e- wygody, zam·ienlę na po
dobne w Lodzi. Oferty
„118581" Prasa, Piotrkow
według podwytno- : dam. Tel.. 482-111
Ł.41PKI kar.aJk>ułowe, czar ska 96
nych, nowych cen
oraz srebro przemyspi:zedam. SAMODZIELNEGO pokobłam ne,
słowe kupują sklepy
;::T:..:e::l::..·--..::.562=-..:35:.::..._,po"-"......::l:..:6'----.lju na 3 miesiące poS"ZUzaanian udziewylosowaną kuję. W
„SYRENĘ„
„.MltS
Oferty
w PKO sprzedam. ;Ja- lę korepetycji.
CHRISTIANR°9
błoński, E. Plater 35/J'l, „811586" Prasa, Piotrknw
8'1076 g ska 98
gad.z. 8-18
Ł6~1;
...._ Jaracza I
3 POKOJE, kuctmię, blo
ciężarowy
SAMOCHOD
1,5 t, na ct!OOw<ie sprze-1 ki, zamienię na 2 razy
Ł6D.2
z kuchnią.
po poko}u
Łódź
zł,
2.500
Cena
dam.
1fL Lutomierska Jfl
Pil'asa,
„86608"
Koniczyno- Oferty
Radogoszcz,
66610 g Piotrkowska 96
wa 22
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· Uwaga, ogrodnicy i działkowicze ·
Nawóz sztuczny
,,MIKR O'' I ,,PL ON"
I

w paczkach
-

gt"unłowego

Atra kcy1ne

dział

:i:::~::~ó=-l:~

ko;: :~:.1
8

robót

ziemnych

-

d~toi'a~~~t naka~i~~~cy~~s~~~o:ie~n~~~~
~~~~-':%n.
niczego - spinacza z uprawn1en1am1 PKP, spa-

po IO Jrig

w sklepie nasiennym

'UL. P I OT R KO WSK I E ·J'

przy

31.7
ZA:POBIEGAJ Ą

(Hala łar!JOwa)
PP "'WARZYW A, O-WO CE

I

waczy elektrycznych, kierowców samochodowych
pracę dostaw
z II kat„ elektryka samochodowego, operatorów
własnym
cy towarów
oraz dźwig P-38, zadla klien- na ciężki sprzęt budowlany
transportem,
Robót Jnżynie
tów prywatnego zakładu trudni Łódzkie Przedsiębiorstwo
Zgło s zenia przyjmuje dział zatrudnienia
ryjnych.
wytwórczego lub sklepu.
propozycji. O- i płac, Łódź, ul. Sienkiewicza 85 „Unibud'' VI
Oczekuję
Prasa, piętro, pokój 604. Wynagrodzenie wg Układu
„66607"
ferty
terminową
za
Budownictwie.
w
Zbioro~e.go
Piotrkowska 96
możliwość
jakosc1owo dobrą pracę istnieje
I
TECHNIK budowlany z uzys kania dodatkowej premii do wynagrodzenia
uprawnieniami posiadają akordowego.
1535/K
przyjmie
cy samochód
pracę po godz. 16. bfer ST.
KSIĘGOWEGO z odpowiednimi kwalifikaty „66606" Prasa, Piotr- cjami p_rzyjmie natychmiast Łódzki Ośrodek Tukowska 96
rystyki i Wypoczynku w Łodzi, Pl. Komuny
samochodowe Paryskiej 5. Wvmagane średnie wykształcenie i
ZAWORY
natychmiast. kilkuletnia praktyka w księgowości pozabudże
szlifujemy
Wa<rsztat, Pabianicka 177, towej lub budżetowej. Warunki pracy i płacy do
Biernaoki, tel. 446-04
omówienia w dziale organizacyjno-administracyj
17H/K
po- nym pokój 32.
domowa
POMOC
trzebna. Narutowkza 107
m. 9a po godz. 17
KloEROWCOW z I II i IIr (starą) kat. prawa jaz
budowlady, ładowaczy materiałów i sprzętu
samochodowych i portierównego, monterów
rewidentów - zatrudni natychmiast Przedsiębior
stwo Sprzętu Budowlanego i Usług Transporto27. Zgłoszenia
wych w Lodzi, ul. Karolewska
szkolenia zawodowe,(o
dział kadr i
przyjmuje
162~/K
w godz. 7-15.

w opakowaniaeh od 0,5 kg llo 8,25 kg

de N AB Y CI A

z
budowlanych
lub techników
INŻYNIERÓW
, uprawnieniami budowlanymi do pracy w zarzą
kierownika
budowy. ,
dzie przedsiębi orstwa na
działu kontroli technicznei, kierownika warsztatu bazy sprzętu, z-cę kierqw nika zakładu produkcji betonów, technika bhp, inspektora do
przyjmie za_
gospodarki materiałowej działu
PRACOWNICY POSZUKIWANI
raz Łódzkie Przeds i ębiorst,vo Budo\vnictwa Wiel
Gagari
w Łodzi, ul.
„Dąbrowa"
kopłytoweg-o
kadr, tel.
13. Zgłoszenia: dział organizacji
zatrudni Łódzkie Przed- na
INŻYNIERA GEODETĘ
1766/K
486-80.
siębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przembud" - Łódź, ul. Sirmkiewicza 85/87. Zgłoszenia
przyjmuje dział organizacji i kadr, XI piętro, po- PRACOWNIKÓW fizycznych do produkcji lamp
1450-k tylko inwalidzi), kobiety w wieku powyżej 55
.n.ój 1108.
lat . na pełnym etacie w charakterze sprząta
ROBOTNIKÓW budowlanych, operatorów żura- czek oraz• inwalidki i rencistki na pól etatu w
Spółdzielnia
tynkarzy charakterze sprzątaczek, zatrudni
wi wieżowych (ŻB-80TM), murarzy - zatrudni natychmiast Łódzkie Przedsiębiorstwo Inwalidów „Jnlam". Zgłoszenia osobiste: dział
1723/K
Budownictwa Miejskiego nr 3 Łódź, ul. Sienkie- kadr, Kilińskiego 187 w godz. 8-15.
wicza 85/87. Wynagrodzenie według nowych pod- i:.'!"'""''°~~
wyższonych stawek akordowych. Operatorzy żu- Il; vvvwwwwww~GeeeQQe~eeegg
1
rawi wynagradzani są wg stawek akordowych. ,~
•
po przepraconiewykwalifikowani
Pracownicy
·
ukończyć
roku mogą
pół
waniu co najmniej
dowolnie wybezpłatnie kurs kwalifikacyjny w
.branym zawodzie. Dla zamiejscowych miejsca w
,
hotelu robotniczym zapewmone. Zgłoszenia przyj
1
zatrudnienia i plac pokój nr 1220 cxrr
muje

SOLIDNĄ osobę (rencist NOWOC.ZESNY krój dam
klika . godzin/ ski, dz1ec1ęcy opanujesz
na
kę/
dziennie do 2 OS_?~, przyJ pod gwara!l_cją. WynalaNaPra- zek Mecblmsklej,
mę. O!erty „66513
66568 g
wrot 32
sa, Piotrkowska 96

i

KWIATY" informuje

niepożądanej

ciąey.

zbioro•

DO NABYCIA~
we wszystkich aptedrogeriach,
kach,
kioskach „R UCH"

Zamówienia przyjmuje i informacji udziela kierownik skle1824/K
pu tel. 449-87.

CENA ZŁ 7,na recep&lę :Ił Z.li.

PT KLmNTOW, ze przy zamówieniach hurtowych i
wyeh apewniona jest bezpłatna dostawa.

wycieczki
l uRysl yGzNE
ORBIS

PRZYJMĘ

N ·A S I · O N A l>aralr.a ćwikłowego, marchwi, pietruszki,
ogórka

•

Z POKOJE, kuchnię I po
kój, kuchnię (bloki, kom
fort) zamienię na miesz
kanie 4--3-pakojowe, kom
Telefon 370-74
fortowe.
wewn. ?43, do godz. 13
LOKAL o pow. 100 m
kw. nadający się na war
tramwaju)
(przy
sztat
Oferty
wynajęcia.
do
"66587" Prasa, Piotrkow
ska 96
udziela
MATEMATYKI
nauczyciel. Tel. 509-56,
66582 g
Zapędowski
nauka,
ANGIELSKI konwersa.:ja. 373-59, Gaj66828 ~
da
PRACOWNIKA wvkwalifikowanego do produkcji plastiku na walcach
i agregatorze poszukujemy. Oferty „66624" Prasa, Piotrkowska 96
STUDENT przyjmie każ
dą pracę. Posiada prawo
„66597"
Oferty
jazdy.
Prasa, Piotrkowska 96
mechanik
1'ECHNIK
przyjmie każdą pracę w
PQPołudniowych.
godz.
Prasa,
„6663:1"
Oferty
Piotrkowska 96

PRACOWNIKÓW na stanowiska ekonomisty w
dz. zaopatrzenia i transp. - wymagane wykształ
cenie wyższe lub średnie i znajomość zagadnień
zaopa rz. branży materiałów budowlanych i elek
irycznych, gł. inspektora do spraw kontroli wewnętrznej i inwentaryzacji, wymagane wykształ
cenie wyższe lub średnie i staż pracy w zawodzie murarzy, pomoc. murarzy, robotników transportu - zatrudni natychmiast Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane Handlu Wewnętr.znego w
1762/K
Łodzi, ul. Piotrkowska 67.
KONTROLERÓW technicznych z wykształceniem
prawem jazdy i stażem
średnim technicznym,
Stacji Obsługi Samochop~acy oraz mistrza w
lub
techniczne
wykształcenie średnie
dow uprawn ienia mistr zowskie i staż pracy zatrudni
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS I Oddział w

~eyjmaje
"n~ z~o~e~a
ul. Wor~Ua
Ł~~ sekc.>a
~2'5/j{
p. ._
kadr I piętro
••••~-~~-~~~~•Rg~~~~~·~~~~~~~•H•M~~~~·~'~----------~._ sam.

PT

oferuje

KLIENTOM
Podróży

Biuro

Polskie

„O RB IS"

BULGARIA

I Złote Piaski,
I Drużba

wycieczki wypoczynkowe 18 dni z 1dnio~ym

dy w

pobytem w

Stambule, wyjaz-

25. IV. i 22 V.

dniu

1969 r.

cena udziału od 6.290 do 6.400 zł.

Złote Piaski,
Słoneczny
wycieczki
wyjazdy 11d

C E N Y

i

od 4.080 do 5.170 zl.

przyjmuje

szenia zbiorowe z
zakładowych,

Brzeg

wypoezynkewe 18 dni
m-ca VI. do X. 1969 r ,

udziała

„O R B I S"

Drużba,

również

zakładów

zgło-

pracy, rad

stowarzyszeń

twórczych,

osób prywatnych.

Informacje i zapisy prowadzi „ORBIS".
Pl. Wolności 6, tel. 382-56 w godz. 9-16
w soboty do 14 oraz placówki terenowe
w Piotrkowie Tryb., Kutnie i Tom. Ma~.
1968/K

~ee~
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W

młodzieży ... •

Frontem do
(Dokończenie

ma1u -

ze str. 1)

instytucji. W tych dniach odbyła się druga już z kolei we
na ka ż dą
ryfikacja strojów
na narty, na plażę,
okazję na zabawę, do biura, do pracy przy warsztacie i na spacer - które mają się znale źć
Komi~ja
na tejże wyst awie.
złożona z samych speców od
spraw młodzieży i mody dla
zestaw
wybrała
młodzieży,
który kompleksowo
modeli,
przedstawia obecne możliwoś
ci wytwórców w tym zakrezaprezentuje
Przemysł
sie.
więc wzory aktualnie produkowane włącznie z uzupełnia
jącymi częściami ubioru, jak
obuwie, koszule, swetry, wyroby dzie~iarskie, szale, paski, krawaty itp. Sezonowa
przygotowaczęść wzorów na na drugie półrocze br„ bę
dzie przedmiotem kontraktacji dla handlu w stoiskach po
szczególnych producentów wystawiających na XXIII TK.
Ale to jeszcze nie wszystko.
Tradycyjny konkurs targowy
„Dobre - Ładne - Poszukiwane" odbywać się będzie w
tym roku również niejako pod
hasłem: frontem do młodzie
ży. Obok wzorów odzieży if

otwarcie dworea PKS-Półooe

Świetlice dla młodzieży i matek
z dziećmi • Bar kawowy • Zakład
• k"I • oprawa: marmur'
fryz1ers
gra nI"t, alumi"ni"um

RA.DIO I• TV

CZWARTEK, 11 MARCA
PROGRAM l
8.00 Dziennik„ 8.20 Koncert roz8.44 „Bezpieczeń<itwo
rywkowy.
na jezdni zależy od nas sa„Kto zwycięży?"
9.00
mych".
9.20 Muzyka polska. 10.00 „Królestwo z tego świata" - fragm.
J. Waldorffa.
muz.
więc spodziewać otwarcia o- 10.20 Fel.
języków
labiryncie
„W
10.50
biekłu już w maju.
11.00 Muzyka ludowa.
świata".
rozrywkowy.
Nowy łódzki dworzec PKS U.30 (Ł) Koncert
12.05
jeden z najnowocześniej- 11.50 Poradnia Rodzinna.
z k<aju i ze świata. 12.25 Kon
·
szych w kraju - został wzme cert z polonezem. 12.45 Rolniczy
13.40 Więcej, lepiej,
siony na podstawie dokumen- kwadrans.
tacJ'i opracowanej w Krakow- taniej. 14.00 Młodzi poeci. a.10
Wirtuozi muzyki rozrywkowej.
skim Biurze Projektów Tran- 14.30 (L) zagadki muzyczne. 15.00
sportu Drogowego i Lotnicze- Wiad. 15.05 Godzina dla dziewcząt i chłopców. 16.00 Popołuddod ·
· ·
nie z młodością. 18.40 Muzyka i
aJmy go. w zniesiony z niemałym trudem. Teren o- aktualności. 19.05 z księgarskiej
19.35
kazał się nie najodpowiedniej- lady. 19.20 List z Polski.
szy i trzeba było przed roz- Melodie X Muzy. 20.00 Dziennik.
20.40
sportowa.
20.26 Kronika
Spotkanie z ope r ą. 21.20 Rozrno
fundamentów
poc7Jęciem
obywatelo wychowaniu
wbijać pod nie pele. Budynek wy
skirn. 21.30 „Płot" - słuch. 22.00
J.est atrakcyjny nie tylko ar- „Ludzie i kont~nenty„. 22.20 W
ale także i tanecznym rytmie. 23.00 II wyda
chitektonicznie,
funkcjonalnie. Oprócz rzeczy nie dziennika . 23.10 Wiad. sport.
na dworcach, f 23.15 Utwory kompozytorów skan
tak istotnych
r,lynawskich. 24.00 Wiad.
PROGRAM ~
jak kryte perony, stanowiska
odjazdowe i przyjazdowe i
9 .30 wiad. 9.35 Przegląd ezasoKwadrans .z zesp.
9.45
i poczekalnia, pism.
hall kasowy,
pomyślano 0 rzeczach zlekce- Fran ka Barbera. 10.00 Tance 0 sym
10.25 ,,Ucieczka • foniczne.
twórców fragm. 10.45 z muzyki rosyjskiej..
przez
ważonych
W 12.05 z kraju i ze świata. 12.25
Koluszkach.
w
dworca
łódzkim Dworcu PKS-Północ (Ł) Komunika~. 12.30 (Ł) Aud.
dla wsi. 12.45 (Ł) Fragm. opt.
m. in. przewidziano świetlicę Abrahama i Lehara.
13.15 !Ł)
Lodl'i. Bohate
ś piewaczym w
dla Melodie taneczne. 13.25 „Kamień
pokój
dla młodzieży,
rem wieczoru będzie Towarzy
fragm.
z wody"
wystający
kawobar
dzieckiem,
z
matki
stwo Spiewacze „Harmonia~' 1
13.45 J. Brahms: Sekstet .smyc~;
zakład kowy G-dur. 14.15 „Zwycięstwo
„Warsu",
bar
wy,
jego dyrygent, łódzki Mon1usz
ko - Karol Prosnak.
fryzjerski itd. Wszystko w fragm. 14.35 Melodie rozrywkow programie wspomnie1fia z
14.45 Błękitna sztafeta. 15.00
marmur-alu- we.
pięknej szacie dziejów Towarzystwa Sp1ewaNowa muzyka. 15.20 Utwory for
i
życia
Harmonia",
minium-granit.
czego
15 .35 Gra zespół me
tep!anowe.
11
Karola Prosnaka.
twórczości
Marimba
„Baja
Przedsiębiorstwo ksykański
Miejskie
W części artystycznej wys_~ą
15.50 „Myśl Karola MarBand".
Robót Drogowych zobowiązało ksa". 16. 00 Wiad. 16.05 Koncert
pią soliści i chór „!far~onn".
w
się
odbędz;e
Spotkanie
się do końca • kwietnia wybu- popołudniowy. 16. 45 (L) Aktua~
Klubie Międzynarodowej Prasy
która połączy ności łódzkie. 17.00 (Ł) Gcają i
dować drogę,
i Książki, ul. Narutowicza 8,
Gitary'' .
„Czerwone
śpiewają
czwartek, 13 marca br. o . nowy ten obiekt z ul. Wojska 17.15 (Ł) „Mówi pedagog". 17.25
w
Polskiego.
godz. 18.30.
(Ł) Melodie wiedefulkie. 17.50 (L)
(~)
;8.10
prozy.
Fragment
Jak wskazuje nazwa
Pl'Zed koncertem w Ftłharmonu.
Dworzec Północny - przezna- 18.30 ,. Widnokrąg" refleksje.
Wszystkim koleżankom, korosyjS'k:iego.
jęz.
czony jest dla autobusów kur 18.45 Lekcja
k.tl>r.zy
legom i znajomym,
19.07 Nowe płyty.
sujących na trasach na pół 19.00 Wiad.
20.00
Dziewiątka.
19.30 zespół
oddali ostatnią posługę m
noc od Łodzi. Dopóki jednak Soliści w repertuarze rozrywkojemu mężowi
zostanie wym. 20.20 Chwila poezji. :W.25
nie uporządkowany
S. t P.
Gra zespół Studio M-2. 21.00 Z
dworzec centralny PKS kraju i ze świata. 21.27 Wiad.
l..EK. WET.
przy Dworcu Fabrycznym, do- sport. 21.31 „Szymanowski
W!
póki nie wybudowany zosta- Sycylii i w Afryce». 22.01 Chw~
XVI i
z
Muzyka
05
22.
poezji.
la
nie następny planowany Dwo XVII wieku. 22.20 Aud. poetyrzec PKS-Południe, który ma cka „ Bałtyku brzeg". %2.35 Ho23.15 „Przeglą
zostać zlokalizowany w oko- ryzonty muzyki.
dy i poglądy". 23.25 Rytm_. melicy Placu Niepodległości, bę lodie
i piosenka. 23.50 Wtad,
dzie on pełnił inne jeszcze
PROGRAM III
(AP)
funkcje.
mistrzów pio
17.05 Piosenki

senkl. 17.30 „Trzej towarzyne„
pol•
- odc. 17.40 Aktualności
skiego big-beatu. 18.00 Ekspre•
sem przez świat. 18.05 Krę.sno•
ludki są na świecie - magazyn.
18.45 Tylko po hiszpańsku. 19.00
Fr. s.
pamiętniki Czytamy
Dmochowski. 19.15 Cezar Franck
Wariacje symfoniczne. 19.35 Pod
szafirową igłą. 20.00 Coś w tyni
jest - rozmowa o filmach. 20.15
„Zielone oczy Annr" l inne pio
senki. 20.35 ,.Ziemiańska" i jej
amfitrion - gawęda. 20.SO Gdzie
jest przebój? 21.15 Recital soleK. Konarskiej. 21.30
nizantki :n.SO
poezja.
i
Rzeczywistość
o. Respighi „Dawne tańce I arie
dnia.
na lutnię". 22.00 Fakty
22. 08 Gwiazda siedmiu wieczorów - :J. c. Pascal. 22.11i „Pięk
ny pan•· Guy de Maupassanta ndc. 22.45 Recital solenizantki K . Szostek-Radkowej. 23.00 No
we tomiki poetyckie. 23.05 Mu2"ka noca.
TELEWIZJA
film
9.40 „Nie jesteś sa.m" fab. prod. radz. (z Pa>:nB'llia).
10.55 Program dla szkól (kl. VI)
- Historia „ W jarzmie poddań
stwa i pańszczyzny" (z KrakoProgram dla szkół
wa). 11.55
(kl. XI) - .Tęzyk polski „PrzyRóżewicz"
Gałczyński boś 12.45 Mechanizacja rolni((W).
ctwa (Poznań). 14.55 Mechaniza
cja rolnictwa „BHP przy obsłu
dze maszyn" (Poznań). '15.30 Po
litechnika TV: Fizyka (rok I)
„Nieinercjalne układy odniesienia" (z Gdań9ka). 16.05 Politech
ni'ka TV: Fizyka (rok I) „Ukła
dy mechaniczne" (z Gdańska).
16.35 Dziennl·k (W). 16.45 Dla mło
„Ekran z bratdych widzów:
kiem" (w tym 25 min. filmu z

obuwia oczekuje się przedstaz
wie nia licznych wzorów
dziedziny galanterii •kaletniczej dostosowanej do gustów
i potrzeb młodzieży. Poza tym
w trakcie trwania targów dwa
przypuszczeniom,
Wbrew
razy dziennie w poznańskim
Kultury prezentowa- · pierwszy z prawdziwego zdaPałacu
rzenia łódzki dworzec zafunne będą w „ oprawie muzyczale
nie PKP,
dowało nam
nej'' zespołów big-beatowych
PKS. Mamy na myśli Dwo„No To Co", „Skaldowie" itp.
ul.
rzec PKS-Północ przy
ubiory dla młodzieży na róż
na Bałutach. W
Smugowej
ne okazje. Na dodatek Biuro
ciągu dwóch lat wybudowała
z Konsumentem
Współpracy
go załoga Łódzkiego Przed„Opinia" będzie zbierać opisiębiorstwa Budownictwa Miej
nie na temat co się komu
skiego nr 3, która za 2 ty„po" - i nie podoba w strogodnie opuszcza plac budowy.
jach. Wszystko to jest oczyW tej chwili trwają tam prawiście „podparte" uczoną te„ wykońózeniowo - •l!:osmece
o : konieczności wypracozą
tyczne" i porządkowe . W koń
wania krajowej, rodzimej mo
cu marca budynek przejmie
dy młodzieżowej, dla wszystczyli PKS,
już użytkownik,
kich młodych - i intelektuaktóry zrobi wszystko, by z
listów, i robotników, i uczniów, i studentów. A wiqc - , przeprowadzką i zagospodarowanit!m obiektu zdążyć przed
wypracowujmy! Tylko może . „
zmianą rozkładu jazdy z zinie z tak śmiertelną powagą .
mowego na letni. Należy się
ID

·--------------------------------- !
Towarzystwo Przyjadół Ło
dzi - sekcja tradycji łód zkich

zaprasza na wieczór poświęco
dawnym stowarzyszeniom
ny

Dnia 11 marca 1969 r. zasnął na wieki
najukochańszy Syn, Mąż, Brat i Zięć
S. t P.

nasz

najlepszy,

Jerzy Lech Ćwikliński
O tej bezgranicznej stracie zawiadamia Krewnych, Przyi Kolegów pogrążona w rozpaczy
RODZINA
Msza św. odbędzie się w piątek dnia u. Ul. br. o godz.
12,30 w kaplicy Starego Cmentarza katolickiego w Łodzi
przy ul. Ogrodowej, po czym nastąpi przeniesienie zwłok
do grobu rodzinnego.

jaciół

Dnia 11 marca 1969 r. zmarpo krótkich lecz ciężkich
ła
cierpieniach w wieku la~ 87

·wyrazy serdecznego współ
czucia Kol. KAZIMIERZOWI
KOCIKOWI z powodu śmier
ci

S. t P.

MATKI

Zofia Telatycka
drogich
W)'prowadzenie
nam zwłok nastąpi dnia J4
z
marca br. o godz. 15,30
kaplicy Cmentarza św. Józeo
fa przy ul. Ogrodowej,
pogrą
zawiadamiają
czym
teni w głębokim smutku
SIOSTRA, BRAT Z
I RODZINA

ŻONĄ

Koleżance dr MARII WO Ł 
CZYK-ORZECHOWSKIEJ ser
deezne wyrazy współczucia z
powodu śmierci

MATKI
składają:

KLINIKI
PRACOWNICY
AM
NEUROLOGICZNEJ
W

ŁODZI

tradycją

Spotkanie z

składają:

„Ivanhoe"

dnia

domości
Odrą

i

(W). · 17.50

(Ł).

18.15

Wia-

„Nad

(Wrocław).
Bałtykiem"
muzyczny" (W).
„Px:ze.gląd

18.40
19.20 Dobranoc (W). 19.30 Dziennik (W). 20.05 Felieton literac•
ki (Poznań). 20.20 „Fałszerze" film fab. prod. ang. (W_l. 21.50
„Refleksje" (W). 22.20 Dzif'nnik
(W). 22.40 Politechnika TV: Fi-

powt. z Gdań
zyka (rok I) ska. :n.15 Politechnika TV: Fizy
ka (rok I) - powt. z Gdańska.

1----------------

Aleksandrowi
Tamilinowi

półkach k~ęgami

Na

Pisemny
H. Par.nowska
egzamin z jęz. polskiego (dojrzałości). PZWS 1968 r „ str. 1'11
zł

13.
E. Kuśmierek -

;tuż w
PZWS 1969 r. str.
s. Kacl'Jmarek cie i zadaniach
zofii. KiW l968 r.

ty uczymy

pł., zł

Dobrej robO

przedszkolu.

160, zł 9.
O przedmio

hi6toł'ii

str.

filo-

340, opr.

30.

Great th.inkeors. PZWS lOll8

~tr.

zł

80,

ZARADA
PZPR,
POP
KOLEI
DZY Z CRS „SAMOPOMOC
ZOAWOS W
CHŁOPSKA"
DYREKCJA,

KOLEŻANKI

ŁODZI.

w
się
Pogrzeb odbędzie
dniu U. UL 69 r. 11 godz. 16,
z kanlicy cmentarza na zarzewie.

W dniu U. 111. 1969 r . po
krótkich, lecz ciężkich cierPit:"niacb,

zmarł,

przeżywszy

lat 57
S. t P.

przeżywszy

Tadeusz Bielecki
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej na Zarzewie nastąpi dnia 13. III. br.
o godz. lł.30, o czym zawiapogrążeni
damiają
kim żalu

ŻONA,

Pelagia

w

głębo

SYNOWIE I SYNOWA

OFERUJEMY

lat n

póHn•ty

Ms~a św. odprawiona zosta
nie dnia Ił marca br. o godz.
15,30 w kościele prawosław
nym przy uL Piramowicza,
po czym nastąpi pogrzeb na
cmentarzu przy ul. Ogrodo-

wej, o
grążona

damskie,

dziewezęee,

Dyrekcja

czym zawiadamia pow głębokiej :l:ałobie

MHD

głową.

na
- No tak. Tylko cały dowcip polega
tYm, żeby znaleźć to coś, co pomoże rozedrzeć czarną zasłonę. Ciekawe co to będzie
tym razem.

tnewt'"ki

welarowe

chłopięee.

Wołnośei

Gal-terią

M, O..

ZAPRASZA t1o

Słałingraclu

uśrnieebnltł się
- Może śpiewający żółw Downar.
- Żartujesz?
- Nie. Mówię :zupełnie poważnie. 'Fo dtyba
jednak iest jakiś szyfr.
- Jeżeli szyfr, to może mamy do czynienia z aferą szpiegowską?
- Nie wykluczam takiej ewentualności.
- W takim razie powinieneś się porozumieć z fachowcami od szyfrów.
- Już to zrobiłem. Rozmawiałem ze Stasiakiem . Obiecał sprawę dokładnie zbadać, ale
jak dotąd, nie mam od niego wiadomości.
Obawiam się, że tego nie da się odczytać . Takie P!:YWatne szyfry można tworzyć w nieskończoność. Sam diabeł tego nie rozszyfruje.
spytałem.
- Więc co? Downar wzruszył ramionami.
- Ano nic. Skończymy ten koniak i zobaczymy co będzie dalej. Ja jak zawsze jestem
optymistą. Wi e rzę, że jeżeli nie nasza wroprzyjdzie
dzona inteligencja, to przypadek
nam z pomocą. Twoje zdrowie, Zygmuś. dochodzi dzieWypił i spojrzał na zegarek siąta. Czas na mnie: Nie odprowadziłbyś mnie
do domu?

24, Plotr182&/K

RODZINA

się

trochę

jak pijany.
powietrze podziałało na mnie ożyw
czo. Oddychałem głęboko idąc u boku Dowmróz i Krucza tu
nara. Na noc brał lekki
ówdzie błyszczała Jodem.
Odprowadziłem Downara na Koszykową.
- Dobranoc - powiedział ściskaj ą c mi dłoń.
- Czekam na ciebie jutro o dziewiątej w ko
mendzie. Bądż punktualny.
- Będę za pięć dziewiąta - uśmiechnąłem
Wiesz chyba, że nie lubię się spóź
się. Swieże

- Otóż to. Nie, stanowczo to wszystko 1'ie
trzyma się kupy. Nie ulega dla mnie wątpli
wości, że ta babka prowadt:i jakąś grę.
- Sądzisz, że chce nas na coś napuścić?
- Tak, chce nas na coś, albo na kogoś nana
w każdym razie zależy jej
puścić. A
tym, żebyśmy się zaczęli posuwać po fałszy
wym tropie. Gra na zwłokę.
- Ale o co chodzi w tej całej aferze?
spytałem zdenerwowanY.
Downar rozłożył ręce.
to .pewnie
- Ba... Zebym to wiedział,
tak spokojnie nie gawędziłbym z tobą w tej
chwili. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale nie
tracę nadziei, że niebawem czegoś się dowiemy. To tak zawsze na początku śledztwa.
Czarna zasłona przed oczami i nic. Ale wystarczy tę zasłonę choć w jednym miejscu
odrobinę rozedrzeć, żeby następnie wszystko
stawało się coraz jaśniejsze, aż do ostatecznego wytłumaczenia zagad!H.

męskie.

Obuwiem i

S K L E P O W: Plae

galanterki

dsieeięoe,

męskie

sandały

i

łem

niać.
Wracałem

krokiem.
leniwym
powolnYm,
Na ulicach było pusto. Tylko od czasu do czasu ślizgał się- po zamarzniętym błocie spóźnio
ny przechodzień. Mimo woli pomyśla łem, że
niekoniecznie trzeba zjeżdżać z Kasprowego,
żeby złamać nogę lub rękę. Przypomniała mi
się pani Elżbieta.
„Co ta bidula robi tam na tym tarasie?" westchnąłem. I nagle uświadomiłem sobie, że
wspominam Narbertową a nie Bożenę. Zawsty
dziłem się. Nie bardzo rozumiałem, jak to
się stało, że zapomniałem o własnej żonie.
Rozgniewało mnie to. Mruknąłem coś niezbyt pochlebnego pod swoim adresem i przyśpieszyłem kroku.
Szedłem po parzystej stronie Kruczej i dlatego spostrzegłem, iż w pokoju Bożeny pali
się światło. „Czyżbym zapomni a ł zgasić"? pomyślałem zirytowany. Pamiętałem dokład
nie, iż wychodząc, zgasiłem wszystkie lampy.
Nie jestem roztargniony i nigdy nie zapominam o takich sprawach. Co to znaczy? Ogar-

prrebiegłem na
nięty nagłym podnieceniem,
wpadłem na
drugą stronę ulicy i zdygzany
klatkę schodową. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności winda była na dole. Nie musiałem
czekać. Drżącymi palcami usiłowałem otwo•
rzyć zasuwę. Nie mogłem przekręcić klucza.
Po kilku bezowocnych próbach zorientowałem
się wreszcie, że drzwi w ogóle nie są zamknięte na zasuwę. Teraz już byłem zupełnie
pewien, że ktoś jest w mie!'zkaniu. OtWMzyłem górny zatrzask i wszedłem.

Natychmiast poczułem znany zapach perfum. Nie zdejmując kożucha, wbiegłem do
pokoju. Stanąłem zdziwiony i zaskoczony.
Na tapczanie stała otwarta walizka, a Bożena najspokojniej wypakowYwała z niej swo
je rzeczy. Odwróciła głowę, uśmiechnęła się
jakoś dziwnie, podeszła do mnie i pocałowa
mnie w policzek.
ła
powiedziała.
- Dobry wieczór - Przyjechałaś? -spytałem głupio.
samym
odparła z tym
- Przyjechałam niewyraźnym

uśmiechem.

Dlaczego mnie nie zawiadomiłaś?
- A po co?
- Bo przecież ja jutro miałem wracać do
Zakopanego. Co się właściwie stało? Dlaczego
-

wróciłaś?

łam

Znudziła mi się
ci przykrość?

samotność.

Czy sprawi-

Nie sprawiłaś mi przykrości, ale.„
Wiem, że nie lubisz niespodzianek. Bywają jednak takie sYtuacje ...
- Jakie sytuacje? O czym ty w ogóle mówisz? Może mi wreszcie powiesz co się stało?
(Dalszy ciąg .nastąpi)
(27)
-

Plotrko wska 96. Adres pocztowy: „ot.•, t.6<li 1, skrytka nr 119. Telefony: centrala 293-00 łączy ze ~zystklmt dzlałamL Redaktor naczelny
Łódt,
Redaguje kolegium. Redakcja a wydawnictwo) Z-ca redaktora naczelnego 307-26. Sekretarz odpowledztalny Z04-75, n sekretarz 305-04, Działy: miejski 228-32, 337-47, sportowy 208-95, społeczno-ekonomiczny 223-0S, 228-32. wojewódzki 343-80
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W~zelkleh lnformaeji o warunkach prenumeratj udzielają wszystkie placówki „Ruchu" I poczty.
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5.

KŁADOWA.

Chętnie zgodziłem się na tę propozycję. Byłem oszołomiony dniem pełnym wrażeń. Czu-

Pokiwałem

serii
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