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Na początku cmwca, zdani„m
synoplykow PH M, temperuura
l<szt41.Howac si<: będzie
WS Zys lin §S ww21 d:<ie1i
Polsce centralnej od l i
do
st., a nocą i-18 !Ol., z za§
chmurzeniem przewaznie umiar•
W
PIĄTEK wienonm za·s kowanym i skłonnością
§S
~

Pierwn~ sesję nowo wybraoego Sejmu Rada Państwa •oboWi11S&na jest zwołać w ciągu
mieaiąca od dnia wyborów, tzn.
w czerwcu. Na pierwHym ple·
narnym po•iedseniu Sejm wy•
bierse se swego grona
Rad•
Państwa. Sejm powoła też nO:
wy rząd oraz prezesa Naj:wy:i·
sseJ biły· Kontroli.
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borze n

radnych
rozi>ocznie się o

ra.;o

O~odowe • kocnisje wyborcze
przystąpią do pracy już 0 godzinie 5 rano
SprawdYn c
na miejscu z~ajduJą się"spi!;
wyborców, karty do głosowania, koperty, formularze proto
kółów,
Upewnłą się, że u.-ny
wyborcze są pró:Łne 1 opiec-zętują je własną
pieczęci'! komisji.
o godz. 6 lokale wyborcze w
całym kraju zootaną
otwarte.
W każdym z nich
w pobliżu
drzwi wejśc i owych ustawiono
st.oły, na których wyłożJ się
apisy wyborców.
W kaZdym lokalu
znajduje
się osłonięta kabina d<> dyspozycji wybo.rców. Urna ustawia
na będzc e przed stołem, za któ
rym. jzarądą
przewodniczący
komis 1
jego zastępca, a czę
st.o również sekretarz komisJ. i.
Przed wejściem do lokalu wy
borczego i w samym
lokalu
dyźurować będą aktywiści spo
leczni, pełniący rolę informato
rów.
{Dalszy ciąg na str. 2t
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Mgr Jacek Wawrzk iewicz

NAUCZVCIEL HISTORII I WYCHOWANI A
OJIYWATELSK IEGO W VII LO
1 czerwca, tak jak wszyscy mieszkańcy Łodzi oddam :
głos na listę F.JN. Mam głębokie przekonanie, że lu9ie
:
wytypowani na kandydatów do Sejmu i rad narodowych •
dołożą wszelkich starąń, aby realizacja progra'l1u wszech•
slronnego rozwoju miasta i kraju przebiegała prawidło- :
wo, A mamy podstawy tak myśleć patrząc wstecz na osiąr;nięcia minionej kadencji i cały dorobek 25 lat PRL,
„
.Jako nauczyciela cieszy mnie rozwój budownictwa dla :
potrzeb wychowania i oświaty. ł4 obiekty wybudowane :
w Łodzi w ciągu zaledwie 4 ostatnich lat to ilość imponu- :
jąca. Takle fakty jak te, :ie szkolnictwo podstawowe stalO
•
się rzeczywiście powszechnym, że ogromna większość mło- §_
dzieży ma dziś realną możliwość ukończenia szkoły średniej, źe dorobiliśmy się noweJ zreformowanej szkoły, na-; · ===„
pawają optymizmem
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bm. kończy się czterolet..
kadencja Sejmu i rad narodowych. W tym okresie SeJm
odbył t sesji zwyczajnych i nad
zwyczajnych, objęły one 23 posiedzenia plenarne Izby, uchwa
Iii M ustaw i zatwierdził ·eden
1
dekret. Komisje sejmowe od...
były ponad 808 posiedzeń eraz
nchwaliły ponad lZCMI dezydera•
tów pod adresem rządu i ponc:r:esólnycb ministrów. Poalowie mieli ł2 tys. spotkań, w
których wzięło udziilł 1demal
' mln obywauoli.
I czerwca
a więc dzień
»~''""'- · wyborów zapoczątkuje notv11
~ nteroletni'I kadencję Sejmu I
rad naredowycb.
Oznacza to,
ie nowy Sejm i rady narodoz dniem wyborów nabywa•
ją wszystkie przyatucujące illl
pełnomocnictwa.
Po upływie kadencji Sejmu,
:ada l'ailsjt';:' t"i;.'ań a: do wy~
oni nowe
a Y a s wa przes
~ -wo obraay Se'~
•~
~ ----------------

,
Z ewsząd

~"'-'""li

F~M
-nasz4m proqromem

PROGRAM

121 (6432)
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obrady

W dniach Od Z3 do H maja
odbyły się w Moskwie
posiedzenia
komisji przysotowaw•
czej
międzynarodow.ej narady
partii komunUltycmy cb i robot
niczych.
w pracach komiaji przysotowawczej wzięli udział przedsta
wiciele 18 partii komunistycznych i robotniczych.
Delegacje przed•tawiły
opinie
komjtetów
centralnych
swoich partii na temat projek
tu podstawowego dokamenta
narady: „Zadania walki przeciwko lmperializm1>w i na obec
nym etapie i jedność działania
partii komunistyczny ch i Tobot
niceycb oraz wszystkich sił an·
tyimperialistyc znycb".
•
Uczestnicy
prac
komisji
przygotowawcs ej a nwasą prze
studiowali wszystkie opinie I pro
pozycje komitetów centralnych
bratnich partii I 011iąsnęli poro
zumienie co do przekazania pro
jektu wraz z włączonymi do nie
go poprawkami jako podstawy
do pracy międzynarodowej na
rady partii komunistyezny cb i
robotniczych.
Komisja rospatnyła takte projektY innych dokumentów l
przedstawia Je Co rOt1patrzenła
naradzie.
Posiedz„nia komisji przysotowa wczej przebiesały w atmosferze szczerej i partyjnej współ
pracy.
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WYTWORNI FJLMOW OSWIATOWYC 11

głosował

aa listę FJN, ponieważ zapowiada on
dalszy wszechstronny rozwój naszego kraju i miasta, polepszenie gospodarczego i kulturalnego źycia narodu. .Jako
przedstawiciel resortu kultury mam okazję obserwować
atałe, wzrastające upowszechnian ie dorobku kulturalner;o.
Rosnąca w szybkim tempie sieć placówek kulturalnych zawodowych i amatorskich zapewnia ludziom pracy nie
tylko godziwy odpoczynek, lecz także daje możliwość rozwijania swoich talentów I zainteresowań. .Jeśli chodzi o
nasze miasto nieobojętny jest dla mnie fakt, :te dopiero
władza ludowa sprawiła, iż urosło ono do rangi poważ•
nego ośrodka naukowego i kulturalnego, któregq zasięr;
oddziaływania wykracza poza granice kraju,
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W oiedsielę obywatele aasse:
kriljU udadzą się do odświę
Stan1"sław
tnie u<lekorowanyc b lokali wy
:
.
:
borczych, by oddał swe głOtlY
:
LESNICZY z PUSZCZY MARIA!Q'SKDU
:
w wyborach ao Sejtnu i rad.
„
•
narodowych.
„
Będę cłosował na listę F.JN, bo opiera się ona o preWybory są doniosłym, ogólno
:
sram dalszej rozbudowy naszej gospodarki i dalszeito roz•
narodowym
aktem
polityca:
woju ziemi łódzkiej i kraju. To, że ja skromny pracow- :;
nyin. Glosując ąa listę Frontu
:
nik terenowy mogę kształcić sześcioro dzieci, z których :
.ledności Narodu dajemy wyra:&
„
dwie najstarsze córki są Już nauczycielkam i, trzecia koń· :
naszemu poparciu ula procra:
czy Studium Nauczycielskie w Grodzisku Maz., czwarta :
mu F.IN programu dalszeco
„ w tym roku robi maturę w Liceum Pedag. w Tomaszowie, :
rozwoju nassej ojczyzay.
„
piąta
aczęsz~ do Liceum Ogólnoksztalcące~o w Pusze~ „„
Dla uspcawn 1'en 1·3 1· pe
·
_,
zyspie„- Mariańskiej, a najmłodszy syn jest w klasie„ VOi i rówsEenia obliczeń, kom'.sje okręnleż
ma
szanse uczenia się daleJ· - stanowi dla mnie na"- •:_
gowe uzyskały na dzień wyl>o
„• b dz' j id
rów i dzień następny maszyny
•
ar ie w oczny argument teg.o jak wiele się n nas w
:
do liczenia. Protokół z wynika
:
kraja zmienia na lepsze.
:
mi obl:czeń komisje okręgowe
(Dalszy ciąg na słr. 2)
prze~
Państwowej Komisji
•
„
Wyborcze). Do niej bowiem na
IDWIAAIJhlhlmmliłMilHhftmlł8łillllUllHPllllftlhlllllllHllllARmUUllDlumnmmm
leży ustalenie wyników wyb<>- ;--------------- -------"',;;._= ======:::::.
::.;;:::::=.;..:: ::::::::=.:::::;: :::::=:::::::::::
SO

ró~y~rkr•!.o;~r~... ci:;.;n;~r~~:

rodowych ustalą właśc i we tery
tor ialne komisje wylłorcze, rów
nież na podstawie
protokółów
głosowania
otrzymanych
1e
ws:r:ystkich M>wodów danego okręgu wyborczego. Za wybranych będzie się uważać kandydatów, którzy otrzymali w
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PKS
Uroczys te otwarcie worca §~~~::~!r:dhr::~~i-:1:::!:_:~~
§
~

„ZANIM ZAPEŁNIĄ SIĘS
POSELSKIE",
czyli§

~ŁAWY

do burz
kończyły al.ę dwudniowe obradyS oraz
mo..J.iwoś~
IJ€zelotnych
Konstytueja określa, że winno
plenum K:C Komuni1tyczn ej
opadów.
tii Czechosłowacji. PlenUl!lł za- S
Północ
s•ię ono odbyć w ciągu 30 dniS
w drugiej połowie pierwszej łym okręgu najw ięcej waźnych
S
od
aprobowało referat I aekret.arzaS dekady i na początku &rugiej
momentu wybor-Ow - prze- ~
głosów. Liczba wybranych nie
wodniczy poseł najstarszy wie llil
KC KPC:r: G. Husaka Jake wy-~ dekady
przewidywany
jest
mote oczywiści„
przewyższać
Najpierw la1ka fałdów I liczb
swoją architekturę
wYsoką S klem, a sekretarzuje naJ- S
łyem!M~!:~~.!.":iitsKIE 11,.,. nie§ wzrost temperatury dniem od liczby mandatów przypadająwybudowany
dworzec
jakość wykonania, jak i na S młodszy. Sejm dokona wyboru S
•r
S 24 do >li i<t., a noc11 10-18 st., cych na dany ołc>ręg wyborczy. Nowo
PKS Lódż !"arszalka
Północ
respektowały ogłosz()llego w czwai:S przy
i
przy
2
wicemarszałkó
ul.
w
zachmurzeniu
niewielkim
J'eśli
więc dwóch lub więcej
funkcję. Chodzi tutaj nie tyl- S 1 10 sekretarzy".
M!k przez NFWWP
przecwania~
~
kandydatów
otr~a
równa
Smugowej·
na Bałutach koognia z okazji
święta urodzinS lub umiarkowanym , a
ko
o
zaplecze
także
S
Ilość
techniczne
„TĘTNO
głosów.
dla
ttCIA"
a
-·~~nan;e
to~
•-h.
B d<l
r t
B „
~ niewielkich
przelotnych opa"'
felieton o naszych osiągnięsztowal ponad 14 mln zl. Dzię
u y . 5 uper or ece •· - 52 prze~
dach. Ponowne ochłodzenie od
pracowników
PKS
ale
także
wszystk
ich za wybra·nych spoki d b
.
prowadz'lv. naloty dywan<>we na~
S ciach i przyszłości.
do
st.
.,, cW:ień
oraz
wodowałoby przekroczenie li.cz
o rym rozwiązaniom funi dobre warunki dla podróż ~
21
domn!emane
pozycje P•rtyzan-~ 19
IRENA DRYLL pisze os
by mandatów - o wyborze !><:kcjonalnym stwarza właściwe
tów.
~ 7-1? st. nocą, spodziewane je6t
nych
(obszerny hall kasowy, S niezwykle ważnym i aktual·
decydowała kolejność zn.
e w ARGENTYNIE ro7.pocslllł~ w połowie miesiąca I na po- dzie
Snym
mieszczen la kandydata na ka";.
problemie - kadrach dla S
warunki
obsługi pasażerów.
świetlica dla młodzieży szkol
się 24-godzinny strajk pow~ech§ czątku trzeciej dekady czerwca.
§naszej gospodarki i administra
cie do głosowan i a.
Z 1() stanowisk odjazdowy~
nej, pokój dla matki z dziecny zorganizowany przez' najwiękS: Ponadto w okresie tym wystąpi
Scji.
Na podstaw:e protokółu t-ywyruszać będzie dziennie 200
sze centrale związkowe w kraju.S zachmurzenie duże, z rozpogokiem, bar, kawiarnia, fryzjer
~·
.JERZY STEFKO odkrywa§
strajkujący
domagają się swo-§ i;1zeniami i opady.
tor ialna kom isja wyborcza spo
autobusów (w godzinach szczy
itp).
b6d demokratyczny ch, zaprzesta-S:
Pod koniec miesiąca pr-z,ewirządzi w dwóch egzemplarzach
tu
co
2 minuty) z 6 tys. panla represji policyjnycłl, popra-~ dywane jest ponowne ociepleobob"".iesz~~n~a_ 0 wyn ikach wysażerów. w czterech kierunW
un>czystości
otwarcia,
wy warunków bytu i prac
~ nie z temperaturą w dzień
w
row "" ..... nej rady narod<>y.
'1\
która odbyła się wczoraj przed
wej. J'e<len z egzemplarzy prze
kach:
Brzeziny
Rawa,
•
Glo3 CZERWCA prezydent Ni-:S granicach 24-26 st.. 8
nocą
śle ona do Państwowej Komisji
·
xon wyrus:ta w k!lkud.niową po-S 14-16 st. ocaz z zachmurzeniem
południem
uczestniczyli
miWyborczej.
powiad•m'.ając ją
wno Lowicz, Zgierz - lędróż, udając się na wyspę Mid-~ umiarkowanym I
nister komunikacji
. sklonn-OŚcią
tym samym 0 wynikach wybo
Piotr
czyca i Poddębice - Uniejów.
way fta Pacyfiku. gdzie spotkaS do burz.
rów, Drugi egzemplarz ol:lwiesz
Lewiński, sekretarze KL PZPR
To wszystko od 1 czerwca z
si<: z prezydentem •aJg<>ń:.ki„goS
W sumie synoptycy
PIHM
czenia
komisja
terytor ialna
reżimu. Van Thieu.
z I sekretarzem - J. Spychał
przewidują w czerwcu te dni z
orześle do prezydium WRN cechwilą wprowadzenia noY.>ego
• W CHWILI c>becneJ iwawieS temperatU("ą maltsymalną powyskim, sekretarze KW PZPR Iem ogloszen;a wyników wybe>roz.k ladu jazdy.
sto uniwersytetów i colle•e'ów~ żej 35 st., 7 dni z temperaturą
ró,., w d>!'enniku urz<:dowym.
z I sekretarzem J. Muszyń
Ob
ameryl<ausk1ch jest związ:nychS minimalną poniżej l i st. oraz
Wybranym kandydatom teryiekt jest
bardzo atrakskim,
gospodarze
miasta z
um.owami 11 departa.mentem obroS 18 dni z opadami.
-.rialne komisje wyborcze wy,
eyjny zarówno ze względu na
KOPER
przew. Prez. RN m. Lodzi - §dalsze tajemnice
ny, amerykańsk~ komisją euer·§----------------~---~------------NIKA. Jest to już drugi artycil atomowej, NASA
-----------~~o...ł E. Kaźmierczakiem, wojewódz Skuł
i CIA. NaS
z tego cyklu. „Naukowcy ~
zlecenie włads wojskowych wyż·§
twa - z przew. Prez. WRN S z Zakładu Geofizyki PAN w~
sze uczelnie
prowadzą
badaniaS
Krakowie,
stosując po raz
naukowe, które dotyczą planówS
Cz. Sadowskim. Po krótkim
urząd:r:eń radarowych, konstrttk·
meldunku dyrektora Lódzkie· S pierwszy w świecie metodę
elektrooporową
od 3 lat poszu
cji głowic rakietowych,
metodS
go Przedsiębiorstwa Budow- Skują pavimentum Kopernika. S
wykry.wania
okrętów
podwod·§
Spenetrowawsz y
nictwa Miejskiego nr 3 - E.
fromborskie
n"h 1~
wzgórza przechodzą w tym ro- ~
UCZENI zacho<lnionlem iec- S:
Leńkowskiego
wykonawcy S ku na plac
okalający przypusz ~
cy przeprowadzają zakrojone na§
obiektu o zrealizowaniu za
czalną kurię Kopernika ... ".
szeroką skalę pr;rc„ naukowo-ba Si
~
dawcze, których c„lem jest wy-Si
dania, przemówił minister Le
Nasz specjalny wysłan·
Snik,
BOGDAN
konywanie
KOŁODZIEJ-S
zamówień Minister-§
wiński podkreślając fakt,
nie zidentyfiko.... ..- aa razie
że
§SKI, pisze z Fidżi. Sensacyjna§
stwa Obrony
USA
w ró:!lnych S
zmiany, w wyniku
uqodnień
nowy dworzec łódzki jest nie Si frapująca korespondencj a z~
dziedzinach.
Informacje i pogłoski,
Jakle
zaakceptowany ch przez zaintepraktycs1:1ie
nadal
popiera.A
a.
e WE FRANC.Jl stwierdsa sięS rozeszły się po ostatnim spot• sre1orów iuaelskicb, aczkol• resowane kraje Bliskieso Wscho tylko największy i najnowo- drugiego krańca ziemi. Autor~
nieprzerwany wzroat cen.
rodzinę,
ambasadorów
ZSRR,
cześniejszy w Polsce, nie tyl, ~spotkał tam polską
tłu.
wiek 1tarają aię wywneć wra•
~krewnych bohaterskiego prezy-S
e PRZEDSTAWI CIELE I kra-~ kania
USA, Francji i Anglii
przy
żenle, ii mają arozumienle dla
Wydaje
ko
bardzo
się
reprezentacyjn
J>6wnocześnłe,
y
te
ale
§denta Warszawy - STEFANA
jów EWG i l i państw afro-mal-§ ONZ,
pozwalają przypuszcsać,
ofiar asreaji.
w wielu ważnych spr.awach nie
przede wszystkim
gasklch,
stowarzyszony ch
potrzebny. S STARZY'li<'SKI EGO.
:ie rokowania mocarstw na tett
osifjr;nięto
porozumienia,
czy
W jakich punktach uzyskano
S
wspólnym rynkiem, postanowili
Korespondent „PANORA·
mat Bli1kieso Wschodtt zbliża
Minister
mówił
dalej o szezbliżenia
stanowisk. Oto ważpewne zbliżenie po:r:ycji'?
przedłużyć na dalsze 12 mi"11i<:cY S j!\ llę do półmetka. W prakty§MY DŁ" w Londynie,
A
niejsze z tych zasadnień:
rokich zamierzeniach moder- S BONIECKA, opisuje aferę,EW
- Potwierdzono, ie podstaw"
wspomn'.ane porozum :enie.
. ~ ce oznacza to, że · ambaaadoray
któ
e ADMIRAŁ Bundemtarlne, uzsednili pomiędzy sobą, iż sda do pokojowego rozwiązania kry
nizacyjnych
Sra ostatnio wstrząsnęła Anzwiązanych
z
- Utrzymuje się rozbieżność
:r:ysu powinna byf rezolucja Ra·
Guenter Poaer, obejmie dowód•S dzą sprawozdanie sekretarzowi
glią.
.Jej „bohaterem" jest
transportem drogowym i kow interpretacji rezolucji Rady
dy Bezpieczeństwa z listopada
two nad całokształtem aparatu~ ceneralnemn ONZ " dotychczaSpijany sierżant amerykański.
B"zpiec„eństwa s
lejowym
IM7
na
r.
terenie
NajLodzi
1911'
i
r.
wywiadowcses o NATO.
.;'\POZA TYM W NUMERZE:~
~ soweso przebiegu konsultacji, a
ważniejszą
roabieżnością
jest
województwa, o nowych wia- §„PARADA GWIAZD" zredago-s
W PARY:Z.U podpisano 'tXnoS same konauttacje odroczą przy
Potwlenb:ono, te
misja
różna
interpretacja
kolejności
Swana
przez ANDRZEJA .JOZ-S
wę w sprawi„ budowy fcancu-§ najmniej na miesiąc i wznowi" .Jarrinr;a jest -żnym I kon•
duktach,
ciągach
ulicznych,
kroków, które muszą zostać do
§WIAKA (znajdziecie
struktywnym narzęd:r:iem poszu
sko • brytyjsko - zachodnlonie-S Je najprawdopodo J>niej d<>piero
konane przed osiągnięciem podrogach, o zamierzeniach , któ sstę gzebojów), wielkiw niej
mieck!ego samolotu pasażerskie-§ w połowie sierpnia.
kiwania pokojoweso roswiąaa:
konkurs
koju, Strona radziecka interprere niewątpliwie poprawią na- sopracowany przez HENRYKA
Uważa się,
nia,
go „Aerobus". Samolot te1l b<:-S
powinna więc być dalej
że ten
pierwszy
tuje odpowiednie sformułowa
SCISKIEGO
kontynuowana i powinna uzydzi„ mógł Ul brać na poklad Hl S okres konsultacji przyniósł pew
(NA
LAUREA T l.J ,
szą sytuację w tej dziedzinie.
nia rezolucji jako nakaz wycoSCZEKA.JĄ
pasażerów. J'ego budowa ma. byćl ne zbliżenie pozycji wielkich
NAGRODY WAR-S
skać wyraźne pc>parcie stałych
fania wojsk izraelskich z okuPo przecięciu wstęgi przez ~ TOSCI
całonków Rady Bezt1ieczens t wa,
zakończona w ciągu 4 do s latS mocarstw i stwonył przesłanki
7
TYS.
ZŁ),
„CZŁO·
powanych terytoriów arabskich,
ministra Lewińskiego i prze- sw1EK z pocHoDu", ,.PANo-s
prze~
francuską
Mocarstwa
firmo:
„Sud-S ilo daln:eso kontynuowani a roz
nie powinny
co musi zostać spełnione
jako
A viation", fi.rm<: brytyjską „Haw§ mów. llównocześnie jednak jest
~RAMA
narzucać pokojowego rozwiąza
SERC",
moda
i wiele
wodniczących
E.
Kaźmiercza
wstęp do innych kroków poli.
ker-Siddley" i f;rmę zachodllio-S Hecsą niemal pewną, że nie o~innych
nia krajom Bliskleso Wschodu,
ma-§
tycznych. Przedstawiciel e USA
ka i Cz. Sadowskiego, liczni ~ terlałów, atrakcyjnych
niem i ecką
„Deutsch<! Airbul ·•.
sivnięto zdecydowanego postę
lecz wysunąć jedynie susestie,
Całość
numeru
S
uważają,
te J'ezolucja nie nazaproszeni goście zwiedzili 0: ~Samolot bf;dzie miał szybkośćS pu, a także etapu, w którym
które mogą być realizowane al·
bogato
ilustrowana
•
.JEST
rzuca i nie sugeruje żadne' koinaksymalną 945 km na godzln<:.S łlyloby
CO CZYTAC I OGLĄDAC!
lło za pośrednictwem misji .Jar•
mołliwe
opracowanie
biekt,
nie
szczędząc
słów
ulejności pociągnięć,
w wyniku
• ARTYLERIA pneciwlołnicsas wspólnego dokumentu i przedło
rinsa, albo na drodze ewentu•
znania dla projektantów dwoi'
czeco wycofanie wojsk okupaWietnamskiej Armii Ludo-j
łenie
atnej konfer~cji pokojowej.
so
Radzie Bezpieczeń
.JUTRO RANO
eyjnycb
może
byf
wynikiem
ca (z Krakowa)
1tneliła nad Rajf~lem
wykonaw- żadne amlany terytorialne
ame-S stwa.
NOWA „PANO>lAMA "
popniednlch
ustaleń
połitycz•
rykańskl
samolot rospoznawczy~
Ot-serwatersy wyrażają
nie mogą być wynikiem agresji.
W
KIOSKACH
po„RUCHU"
ców.
(AP)
bez pilota.
(Dalszy cia_g na -str. 2)
Si'lcl,
ie USA I W. Brytania
Motrą natomiast nastfjpić jakieś
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sesja PROGRAM F' ~N
pierws~a
czerwcu o
Wnoweg
Doktryna uderzenia . atomoweoo
Se1mu
6
-nasz4m proqramem

zakoń
:SO bm. w Londynie
ezyła obrady dwudniowa sesja
grupy planowania nuklearnego
NATO, w której skład wchoministrowie obrony USA,
dzą
W. Brytanii, NRF, Belgii, DaObrady
nii, Włoch i Turcji.
otoczono ścisłą tajemnicą, do
w i adomości podając jedyn ie, że
dyskutowano nowe projekty użycia taktycznej broni nuklear
nej. Wnioskodawcami tych pro
jektów byli m inistrowie obrony W. Brytanii i NRF - Healey i Schroede,.
sesji
londyńskiej
Z okazj 1
grupy 0 lanowania nuklearnego,
sprawa ta znalazla s ię na lamach prasy.
W. Brytania Jak
„Zarówno
pisze
I N :emcy zachodnie
zdają s : ę
m. In . „Times"
akceptować pogląd, że obrona
Euro.py może być w przyszło
Jedyn ie przy
prowadzona
ści
użyciu broni nuklearnej. a n ie
- Jak by woleli Amerykanie
przy pomocy rozbudowywanych
sił nienuklearnych.
Jak zaznacza komentator ,.Tl
mesa", plan brytyjsko-zachodn i oniem iecki wypowiada się za

broni nutaktycznej
klearnej przeciwko celom poło
poza terytowyłącznie
r i um NRF.
te
„Daily Express•• donosi,
podczas sesji londyńsk i ej sekre
tarz obrony USA, La i rd dal wy
raźnie do zrozumienia, że prezydent Nixon nie ma zam iaru
osłab i ać swej kontroli nad bro
nią atomową znajdującą s i ę w
Europie. „N ixon - p.sze dzien
n ik - n ie ma ustrzeżeń, co do
nuklearne
wkładu
niezależnego
go, wnoszonego do NATO prze z
W. Brytan : ę i Francję. Jest jednak całkowic i e przec ' wny roz
w ijaniu broni nuklearnej przez
Niemcy zachodnie i inne kraje nienuklearne",
min ister obrony
Kanadyjski
Cad ieux powrócił do Ottawy z
ol>rad 1<oml tetu planowan ia oObrony NATO w Brukseli,
św i adczył on dziennikarzom, że
rząd kanadyjski nie zmieni swe
dotyczącego
go postanowienia
zredukowan:a etapami kontynoddanych
gentów wojskowych
do dyspozycji NATO na teryto
rium Europy zachodniej.
użyciem

(Dokończenie

żonym

Tu

dowoctem
się
wylegl\ymować
Zamiabt dowodu oi;ob.~tym.
okazac leg 1 Lymację służ
zawodo
ki; .t ymacJę zw.
bową.

wego lub mny aokument stw,er
J e&li
dzaJ ący jego tożsamosc.
11.1<: ma 1.a1uego aokumentu powolac s . ę na
mogi
będz i e
w iare>godsw • .aectwo dwoch
nycn osób znanych kom1sJi.
N1e zapom111imy wz . ąc ze 50
bą kan.k !, otrzyn1aneJ w ci.as ie
!:.:t1Lawazan:a

nych, w tym ustaleń na temat
nowej linii granicznej.
Utrzymuje się rozbieżność
interpretacji w sprawie załat
problemu uchodźców.
wienia
Delegaci radzieccy uważają, że
ONZ i Rada Bezpieczeństwa pouwinny potwierdzić prawo
chodźców do powrotu i osiedleni.a się w rejonach rodzinnych.
Strona zachodnia jest skłonna
że rezolucja nie na·
uważać,
kłada obowiązku takiego właś-

No ekronie(1'V)

Dwie

,

rozstrzygnięcia

sp . . su

wyborcow;

ouno\.Owany Ba n;ej numer po
nas'C
odnależc
zwoll szyb><o
na l!.wisko w tym spisie.
Ludz.e. ktorzy g.osują poza
m .ejscem swego stc1!ego zamieuzyskane
szkania przeustawią
uprzednio ~sw ! adczen i e o praw ie do glosowan ia.
Karty z nazwiskami kandyda
tów do Sejmu są koloru b:alego.
Do wojewódZkich rad narodowych (oraz rad m:ast wydz. e1onych) glosujemy kartami
o kolorze seledynowym.
Nazwiska kandydatów do powiatowych rad narodowych (oraz MRN w miastach stanowią
cych J)OWiaty) wydrukowane są
na kartach koloru kremowego.
Karty o kolorze różowym słu
żą do glosowan ' a na kandydatów do gromadzkich rad narodowych, rad os!edlowych oraz
rad w miastach nie st41nowią
cych pow iatów i rad dzielnicowych.
Glosowanie będzie trwało do
godz. 22. W poszczególnych obwodach będz ! e ono mogło zostac zamkn i ęte wcześnie) tylko
wówczas, gdy wszyscy wyborcy oddadzą swe głosy.
Glosowania prze r ywać nie .wo!
wskutek jakichś
Gdyby
no.
okoliczności
nadzwycza;nych
wyborcze były na
czynności
czas przejściowy uniemożliw i o
ne - komisja obwodowa może
przedluży1: Je lub odroczyć do
następnego dn ia.
rad narodoDo przyszłych
wych wejdą kandydaci, 11:tórzy
glosów w
otrzymają najwięcej
danym okręgu wyborczym (cho
dzi o sumę głosów we wszystk:ch obwodach głosowan:a wcho
dzących d-0 tego okręgu).
Liczba radnych, jakich wybJ.e
rzemy w niedz i elę w całym kra
ju, wynosi 165.725 osób.
Liczba posłów do Sejmq Jest
stała i wynosi 460 osób, Przys:zly poseł musi uzyskać więcej
niż połowę ważnych głosów, a
w glosowan iu musi uczestniczyć co najmn iej połowa upraw
n .onych do glosowan •a w danym okręgu wyborczym.
Wyn !k i wyborów do Sejmu ust.ali Państwowa Kom isja Wyborc za . a do rad narodowych
właśc i we tery \ orialne komisje wyborcze,

a
zasadę powrotu uchodźców jest
skłonna traktowal: jako nierea.
lis tyczną.
stoi aa
Delegacja radziecka
stanowisku, że rezolucja Rady
Bezpieczeństwa została odrzucona, a jej zasady są ustawicznie
przez stronę
jedynie
łamane
krajów
działanie
izraelską, a
jest jedynie logiczarabskich
ną konsekwencją izraelskiej polityki.
Zachodni uczestnicy konsutta
cji w Nowym Jorku obciążają
wHystkie kraje Oliskiego Wscho
za ła
du odpowiedzialnością
manie za•ad nakreślonych w orezolucji.
mawianej
S. GŁĄBIŃSKI
nie

ze str. 1)

musiał

ruoze

Konsultacje ,,czwórki''
(Dokończenie

z:e str. 1)

będzie

wyborca

sprawy,

powieści

danym obw,odzie I lkzba osób,
które w:r.ięly w nim udział.
Obliczone karty do głosowan i a,
jak również - oddzielnie - te,
które pozostały nie wykorzysta
ne oraz inne dokumenty, Jak
np. spi.s wyborców - będll zapakow ane i opieczętowane.
Protokóły

głosowania
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slużąc11
jestem

= = = = =.

tu tąobserwujemy
I
dziedziną
jegoprzestrzeni
specyficzną na
z handlem,
związana
ogromne zainteresowanie potrzebami
lat
najmłodszym.

mło

ostatnich

prezydenta Francji

wych dzielnic wyborczy.
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Kalino"Wska
Janina
JEDWABNIC•ZEGO
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wieniec nowoczesnych dom6w mieszkalnych. Ludzie =:
eza
zyją lepiej 1 zasobniej, co oczywiście nie oznacza, te wszy
stko jest już w najlepszym porządku, że nie ma Jesacze
a=_
braków i niedostatk6w.
naH>ego zakładu pracy.
przykładem
posłużyć
się
Chcę
niD!. poważne zmiany, Sprawn,ie przebiega
w
Nastąpiły
rekonstrukcji. Nasze tkaniny •li
i
modernizacji
proces

=======
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więc lepiej i
sprawę. Pracuje
nosząc swe kwalifikacje zawodowe.

z tego

wydajniej, stale pod-

Patriotyzm i świadomość obywatelskiego
dniu jutrzejszym oddać awe
nam w
Frontu .ledności Narodu,

żą

izraelw obJorJordanii.
pow!etr:r.ny
artyleria przeciwlotnicza
dańska
zmusiła napastników do odwrotu.
cztery
PIĄTEK
myśl i wce wtargnęły

_-=:=i:_

Znam dobrze warunki życia klasy robotniczej w latach
Wiem z własnego doświadczenia c"ym
bezr0Loc1e, wiem jak pracowali i żyli włókniarze
było
łódzcy, zwłaszcza w latach wielkiego kryzysu 1929-1933. =====ł.ód:i była mias,em nędzy i sruźlicy, miastem dla Którego
sanacyjna Polska była macochą.
Jakże inaczej jest dzisiaj. Łódź wypiękniała, miasto ota-

międ:sywojenoych,

Izrael narusza
terytorium Jordanii

==.$

specjalistyczne dla nastolatków
„od a do z". Handlowej Łodzi
lepszego zagospodarowania notym wszak mówi obecny program

Jutro wybory
W piątek o północy zakończy
la się pierwsza faza kampanii
prezydenckiej we Francji. Wie
czorem po raz ostatni wszystkich siedmiu kandydatów wystąpiło przed kamerami teleWizji i mikrofonami radia, wyg!a
szając kolejno sześciominutolwe
przemówienia.
Według ostatnich ankiet przed
wyborczych na kandydata mas
pracujgcych 1 sił demokratycznych, Jacquesa Duclos, zamierza g!osowac 17 procent wyborców.
Klientela wyborcza Pompidou
i P<>hera utrzymuje się na wy
sokości 40 i 30 procent. Tak więc
się
ostateczna walka rozegra
dopiero 15 czerwca.

-====
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DYREKTOR
to jesz- _=;Kiedy w roku 1947 przyjechałam do Lodzi, było DZIECKA
cze nuasto „złe". Dziś wy5tarczy popatrzeć na nowe oz1e1„
nice, wyobrazić sobie przebudowę centrum by zrozumieć
czel(o dokonaliśmy przez te Iata. Wn:yscy którym na sercu leży dobro naszego kraju, naszego miasta będą 1 czerwca glosowali na listę FJN i:wai:antującą realizację pro- .==
gramu wyborczego. Osobiście cieszą mnie w tym proar:.&roz• =======
kulturalnego,
życia miasta.
rozwoju
mie
Zawodowo
naszego
turystycznego
zaplecza dalszego
woju prognozy

: :;=====-

sklepy
Powstają
dzieży.
dysponujące zaopatrzeniem
mozna by jeszcze życzyć

W

skie
szar

l)

Nie brak wprawdzie i kłopotów i życie nie j st jesZC7:1!
lekkie, ale najważniejsze, że jest pokój 1 ze w pokoju
można pracować i nie drżeć a oDawy przed tym co przy-

zostaną

przesłane do kon i ezwłoc znie
wyższego
wyborczych
mi>iji
d o tyczące
Protokóły
szczebla.
Sejmu - do właśc i wej okręgo
wej kom isj i wyborczej. Protokóły do t yc z ące rad narodowych
terytor ialnych.
kom isji
- do
glosowanie do
Jeśli chodzi o
WRN - otrzyma je wojewódzka komisja wyborcza; jeśli cho
dzi o PRN, GRN i RNO - adre
satem jes t powiatowa komisJa
wyborcza; gdy dotyczv to MRN
- przesyła s i ę protokół do m '. ej
skiej kom isji wyborczej, a w
spraw:e głosowan ' a do DRN
do dzielnicowej komisji.

(Dokończenie ze str.
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Krzysztof Rynkiewicz
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LEKARZ

To, co w powieki
ekranie.
16łnieJ11 powieści, które, wy•
osiągnąłem Jeden ze swoich tyciowyeb plan6w. Ro- _§
wywołuje wzruszenie,
Piętaka
dawałoby się - tyko przenieść
zegrać 102 walki, w tym wiele spotkań o charakterze mięekran ukazywał jako nie usprana scenę. Do tal<ich należy nieNOWO.IORSKI korespondent
wied.liwiony banał.
wątpliwie i „Młodość Jasia Ku„Izwiestii" pisze w dniu 31 bm., -=====: dzynarodowym i skończyt
medycynę nie było sprawą la- 5!=====
twą. Zdaję,_ sobie sprawę z tego, że osi11gnąłem to równiet
jest
Czy zatem niemożliwe
ie pogłoski jakoby Związek Ranelała" Stanisława Piętaka. Nie
wydatnej pomocy ze strony
dzięki nasi'l>mu ustrojowi I
po
ekranu
język
na
wykonania
już
przełożenie
żądał
tekst,
nie
ten
dziecki
zwietrzał
aby
s11dzę,
partyjnych i sportowych. Widzę olpaństwowych,
władz
Pytanie nie
wieści tego typu?
listopadowej rezolucji Rady Bez
bardzo osobisty, mocno osadzo•
brzymie możliwości przed młodzieżą, uprawiaJąc11 sport
ma większego sensu, odpowiedz
pieczenstwa są świadomym kłam
ny w autobiografii pisarza, na==Przypornimy jednak na nie.
w roku 1938
st w em.
==== l pragnącą się uczyć. Dla nas porgram FJN jest oleiłygrodzony zresztą
chanie ważnym dokumentem. Gwarantuje on dalszy, Jesznam sobie, iż z nieufnością zanagrodą PAL. Wczorajoze nieojczyzny. Dlatego też odoassej
T
rozw6j
d k'
·
wspanialsay
cze
przed telewizorem w
siadłem
eatru
powodzenie ł.ó z 1ego
$
dam jutro głos na kandydatów F.IN.
zapowiedziano
kiedy
bodę,
TV trzeba pn:ypisat raczej rea11111111111łlllII11 ,,, ••••••• I lłlll llłll llłll lłlllllllllllllllllllllllllllll
~pektakl „Byłem i ja" według
lizatorom, którzy, począwszy od
pow.
Łasic
W Dobroniu
1 części „Starego i nowego" L.
autora adaptacji, zatascynowaStan i sław Malec
moi ocyklisia
Jakże miłe było
Rudnickiego.
pozorną nośnością utworu,
ni
2:derzy! s i ę ze „Starem", d<>zna
IAK BĘDZJE SIĘ oBLICZAC
zaskoczenie, jak blis kim okazał
nie starali się od s zukać telewiJąc obrażen ciała.
Wl'.'.NIKI GLOSOWANIA
W czym zasadził
się bohater.
zyJnego „klucza" do niego.
e W Janolcnie pow. Rawa,
Chyba
sukces~
niewatpliwy
się
takich
w
iż
się,
Wydaje mi
zcieW. Olczak
traktorzysta
N ie:rwloczn :e Po zamkn lęCiu
nieufności reali7.a1:owłaśnie w
przypadkach lepiej Jest . sresi<: z motocyklem. Motorzyl
ikom
22,
godz,
o
glosowania,
rów do „potoczystości" powit!śzygnować z przedstawienia, niż
doznał ocyklista A. Górski
sje obwodowe p r zystąpią do uwłaściwej
ci, w odnalezieniu
widzom snrogaty,
proponować
brażeń ciała.
stalenia jego wyników,
formy telewizyjnej.
które mogą zniechęcić do sięgK ierowca „Stara" T. Wal
Obwodowa komisja wyborcza
Zachęcałbym do powt6nenia
nięcia po oryginalny tekst. Zaczak, jadąc z nadmierną szybustali wyn ik i głosowan i a najtym
•pektaklu „Byłem i ja",
miast tchnącej autentyzmem owjechał w Galkówku
ością,
k
op ierw do Sejmu a następnie
te wielu widzów ni.e
bardziej,
powieścl 0 życiu chłopaka (dziś
Parceli do rowu. Kierowca dosobno do każdej z rad narodomogło go obejrzeć ze. wzgl~ · '.
„wyalienowapowiedzielibyśmy
znał obrażeń ciała.
wych, do których odbywa się
na późną porę transmisji. Nte
nego" z ówczesnej wsi), ujrzee W Lodzi na ul. Więckowobwow danym
glosowanie
sądzt: jednak, abym z czystym
obrazek rodem z „CeUśmy
63, pod r<>wer wpadła
skiego
najwyż
rady
od
zaczynając
dzie,
od1ugesttę
te
mógł
sumieniem
podretuszowany.
pellii'', mocno
(W i ęckowskiego 69) .
D.
Róża
wczoraj- : szego stopnia. Wyn iki tych czyn
do spektaklu
nieść
Inaczej bowiem czyta się sce.
domała obrażeń
Poszkodowana
prodo
będą
wpisywane
i
nośc
szego,
ny w powieści, kiedy zost aje
o.
Na zakończenie swego 2-ty- generał zakonu jezuitów ciała i została umieszczona w
tokólu, podobnie jak liczba umiejsce na refleksję i wyobrapodzielił się
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zorganizowanej w War„zawie w
dniu 30 maja br. w gmachu kolegium jezuitów. Odpowiedział
on m. In. na pytania dotyczą
ce obecnego statusu administracji kościelnej na l'Qlskich ZiePółnoc
Zachodnich i
miach
nych. Generał Towarzystwa Jenie
zusowego oświadczył, że
jakimi
w motywy,
wchodząc
apostolska,
stohca
m
się
5000
na
kieruje
biegu
w
a
29.27,4,
:PZIA, organizator tegorocznego eie zgłoszeń znajdują się meda- zdobył brązowy medal.
uważa, iż prowizoryczny status
J. Kusoclnskiego o- liści ostatniej Olimpiady. StartoMemoriału
na
W Łodzi bawi drużyna tenisa
kościelnej
W biegu na 3000 m z przeszko
administracji
18 wać będą: Keino (złoty medali- darni startować ro. in. będą A. stołowego z NRD BSG Hosyswer
z
zgłoszenia
D~1s p1łkarsk1e zespoi! WSZ!•
już
trzymał
ziemiach nie jest korzytyeh
3.34,9). Teu sam
państw. Na Stadionie Dziesięcio sta na 1500 m da. Goscie rozegrali mecz z zespo : 1tk1ch kl~s " "'.Ylątk1em l~g
mezłoty
między
zdobył
stosunków
który
dla
Biwott,
stny
również
został
: m1ędzyw0Je~ó.dzk1ch rozegraJą
lecia · zobaczymy lekkoatletów z biegacz zgłoszony
:Polkościołem w
dal w tej konkurencji uzysku- Iem łódzkiej Tęczy.
państwem a
Belgii, Bułgarii, CSRS, do biegu na 5000 m. Na bietni jąc czas - 8.51,0 i wicemistrz o~ustril,
w spotka~iu kobiet zwyciężyła : pełne Ir:oleJk• spotkań misce. „Kościół, pracując dla doestrzowsk1ch,
Jugosławii, stadionu olimpijskiego w Meksy
łodzianek
dla
~·rancji,
Punkty
S:l.
Finlandii,
Tęcza
Na
8.51,6.
normalłzacji"
Kogo
B.
pragnie
dusz,
limpijski
bra
:
.
Kenii, Norwegii, NRD, NRF, Ru- ku zajął on w tej konkurencji tym me wyczerpuje się lista zglo zdol>yly Pietrucha 2 1 Tomczy-l:
- oznajmił o. Arrupe.
Szczegółowe 'P:1'awozdan1a z:
:
munii, Szwajcarii, Szwecji. Wę drugie miejsce uzyskując czas - szeń wyśmienitych zawodników kówna 1.
Gammoudi
M.
zespołów:
zwyciężył
14.05,2,
łódzkich
występów
:
również
triumfowali
Łodzianie
Włoch,
Brytanli,
Wielkiej
gier,
podkreślił,
jezu~tów
zobam
800
Generał
na
biegu
w
Kenii.
fezostał
Zgłoszony
ligow>'.c~ oraz ~ynik.i i tabele
w meczu mężczyzn, wygrywając
oczywiście wszystkich (Tunezja).
I
ZSRR
czymy w. Kipruguta, który zajął
te jego opinia w tej sprawie
naszych najlepszych zawodników. nomenalny długodystansowiec Te- w Meksyku drugie miejsce (1.44,5) 1g:6. Punkty dla Tęczy zdobyli: : zam1esc1my ~ JUtrzeJszym nu-:
;;:;
który w Meksyku wygrał
Strojny, ł, Klimek 3, Paszkiewiczl!:merze na&ZeJ i:azety.
ma charakter osobisty.
nadesłała mu,
zgłoszenia
Imienne
(Australia R. Doubelllm
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O. Arrupe odbył podrót
którzy w
400-metrowcy,
trzej
Polsce samochodem, pokonując
Meksyku brali udział w sztafeprzestrzeń ok. 3.500 km i zwiecie • x 400 m i zajęli drugie miej
dzaj11c wszystkie domy .Towasce za USA, a przed NRF. Są to
przeciwnikiem
rzystwa Jezu;mwego w obydwu
Największe wydarzenie poprze- guciej plerwuym
H. Nyamau, N. Bon oraz Asa bi.
Fin
będzie
zakonu Istnieją
prowincjach
mistrzostwa Andruszkiewicza
bokserskie
dzające
z programu Memoriału skre- Europy
w Polsce. Trasa podróży
cych
losowanie, nasi pięś Lindbergh.
biegi sztafetowe. Ustalono
ślono
Arrupe biegła również
księdza
mają już za sobą. Niesteciarze
już program minutowy zawodów,
Prochoń w piórkowej trafił już
przez Ziemie Zachodnie i Pół
ty, nie wypadło ono dla nas zbyt
które odbędą się 19 i 20 czerwca pomyślnie. Tak sii: złożyło,
nocne Polski. Generał jezuitów
że w pierwszej walce na świetnego
główny
Bieg
(czwartek i piątek).
zwiedził m. in. Olsztyn, Gdańsk,
wczoraj powróciła do Polski ;e-. brny kryształ, który zobOwiązu rozegrany zostanie na dystans ie już w pierwszych walkach Pola- zawodnika radzieckiego Sokoło
poO~le, Wrocław, Generał
cy w dwóch wypadkach trafiają wa. W lekkiej pierwszym przeprezentacja kolarska CRZZ, ktora je do startu w następnym wyści- 5000 metrów.
(n)
dziękował serdecznie za nawią
(n)
na zawodników radzieckich, a w ciwnikiem Petka będzie Anglik
brala udział w 6-etapowym mię- gu w Jugosławii.
lekkopół
w
Jakubowski
Hayes.
kontakty
okazji
tej
przy
zane
niezbyt
był
też
los
poz0&talych
dzynarodowym wyścigu. Zawodśredniej wylosował Cze<:hoslowakurtuazyjne z przedstawicielami
dla nich łaskawy.
mcy nasi startowali w następu
władz państwowych Polski. PoW wadze papierowej Rożek już ka Aksamita. Niezl>yt szczęśliwie
Kudra, Zapala,
składzie:
jącym
Już
Polak
Filipiak.
losował
swą rozpoczął w Warszadrót
z
słę
spotka
walce
pierwszej
w
Swiderski I Kurzyński.
na
trafił
walce
pierwszej
wie, a zakończył w Częstocho
Siemionowem (ZSRR). W wadze w
Mez
olimpijskiego
mistrza
Największy sukces Polacy odwie.
wylosował
Olech
Spotkanie to ŁKS rozegra w na muszej ArturGilligena. W w. ko- ksyku Woelkego (NRD). Skałka
na stadionie
Dziś 0 godz. 17
nieśli w klasyfikacji drużynowej
Irlandczyka
O, Pedro Arrupe opuścił nasz
spotka się z
lekkośredniej
w
(przy 14 startujących zespołach przy Al. Unii 2 rozegrane zosta- stępującym składzie: Wilczyński pierwsze nie spotkanie 0 mistrzostwo u li- Lubański, Szadkowski, Wojtysiak,
Muencho.
zajmując
Jugosławii)
reprezentantem NRF
kraj w dniu 30 maja br„ udaGutow
wem. Przeciwnikiem Gortata w
miejsce. Dystans 942 km nasi za- gi piłki nożnej ŁKS - Motor Lu- Karen - Suski, Studniarz,
jąc się samolotem do Pragi, a
ski - Stachura, Sadek, Pyrdo!.
bardzo
wodnicy przejechali w czasie - blin.
pierwszej walce będzie
następnie do Rzymu.
Jako przedmecz o godz. 15 raz.
niebezpieczny Turek Nazif Kuł7.48.57.
ran. Kreps w pótciężkieJ już w
pocznie się interesujące spotkanie
Indywidualnie poważny sukces
30 bm. przełożony generalny
LKS
juniorów
ligi
mistrzostwo
o
pierwszej walce wylosował Wło
J. Kudra ze „Społem",
odniósł
UJ
:Pedro
- Włókniarz Łódź.
zakonu jezuitów, ks.
cha Fachinettl. I wreszcie w
który wygra! p ierwszy etap, a
30 bm. rozegrano VII etap wy ciężkiej Denderys spotka się w
z ciekawszych spotkań łódzkich
Arrupe, złożył wizytę dyrektow punktacji ogólnej zajął drugie
rozegrane
pilkarskich
zespołów
walce z Duńczykiem
ścigu kolarskiego dookoła Anglii . pierwszej
Cubrlcem (Jugoslaza
miejsce
Wyrowi Urzędu do spraw
w Wal- Zwycięzcą został Barras (W. B.ry Schunckiem.
zostaną dzisiaj mecze wla). Łodzian i n przegrał z nim m !
dr Aleksandrowi Skarznań Rekordowa ilość młodych lekko- brzychu Górnik - Start o mistrza tan ia). Trasę długości 154,S km
nimalnle - zaledwie o 14 sekund.
Drugi
mistrzostw
żyńskiemu.
W dniu otwarcia
Trzecim był Zapala, 1 - Swider- atletów zgłosiła się do dzisiej- stwo II ligi, a w Ursusie tamtej przejechał on w 4:13.17.
W. (31 bm) walczy S Polaków. W
reprezentant
również
szych zawodów juniorów i młodzi szy Ursus spotka się awansem z był
Kurzyński.
ski, 27 Przedmiotem trwającej ponad
Jak twierdzi trener T. Satyga, ków organizowanych przez SKS liderem tabeli ligi międzywoje- Brytanii - Rollinson przed pol- spotkaniach pierwszej serii wyktóra przegadzinę rozmowy,
M '. kolajczykiem. stąpi Rożek oraz Prochoń. W seskim kolarzem
lwódzkiej Włókniarzem Łódź.
był to wyścig bardzo trudny. Tra „Społem".
biegała w rzeczowej atmosferze
(m)
Obaj uzyskali ten śam czas co rii wieczorowej, po uroczystości
Startować ma przeszło 300 zasa prowadziła po terenach górdotyczą~
sprawy
głównie
były
'llf
zwycięzca.
~
otwarcia mistrzostw, walczyć bę
skich, a walka z koalicją zawod- wodników. w związku z tym orga
ce działalności zako!'lu w :Pol.
Zespołowo VII etap wygrała W. dzie Andruszkiewicz, :Petek i Fi
bardzo niui_torzy postanowili imprezę tę
była
Jugosławii
ników
sce oraz stosunków rnif;dzy nim
przegrał " Garbarnią Brytan ia
Hutnik
przed Polską i Cze- lipiak.
rozpocząć na boisku na Zdrowiu
trudna.
a władzami państwowymi.
chosłowacją.
1 :2 (1 :1).
Drużyna przywiozła piękny sre już o godz. 15.30.
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Otóż

według

dusz

płac

wyższy

kwartału

byłby

co najmniej o

kwotę

I

równą
dodatkowym zasiłkom
chorobO\--;·m.
Przypomnijmy, że w Narodowym Planie Gospodarczym
na 1969 r. przyjęto wzrost
funduszu
płac
w
stosunku
do prze widywanego wykonania w 1968 roku o 6,4 proc.
Można

więc

stwierdzić,

że

wskaźnik
płac

wzrostu
funduszu
kwartale 1969 r.
6,7 proc.) kształtuje

w

(łącznie

si{;

nieco

powyżej

wskażnika

wynikającego

z NPG. Jednocz eśnie
rezerwa
funduszu
plac , zawarta w NPG, a prze
znaczona na sfinansowanie re
z e rwy zatrudnienia oraz na
prze kroczenie funduszu
płac
w
przypadku
przekroczenia

obliczeń

NBP,
wypłacony w I kw. br. fun
dusz ;Jłac wykazuje umiarko
wany wzrost; był on o 6,7
proc. wyższy niż w analogicz
nym okresie ubiegłego roku,
a w kwietniu
o ok. 5,5
proc.
Wskaźnik wzrostu funduszu
płac I
kwartału 1969 r. wynosi ostatecznie 6,1 proc. W I
kwartale jednak działały pew
ne czynniki, przejściowo obni
żające wielkość funduszu płac.
Otóż
w
rezultacie epidemii
grypy
i
absencji
nastąpiło
zmniejszenie funduszu plac i
wysokie, ponadplanowe wypłaty
zasiłków
chorobowych.
Gdyby epidemii nie było, łun

I
Miano najlepszej załogi we flo cie PLO w ub. r. zdobyli marynan.e s/a „Kiliński".
CAF - Kosycarz

dzień

Wiosennr

powszedni

(Korespondencja własna)
towanie mieszkania, bo tylko pod tym warunkiem mogla otrzymać zezwolenie na da
wanie noclegów.
Pokoje są
czasem lepsze niż w starych
hotelach.

lłdapeszteńczycy

nie patakiej wiosny
jak w tym roku.
W
połowie maja upały dochodziły do 35 stopni w cieniu, by
raptownie z dnia
na dzień
temperatura
spadła o ponad
20 stopni.
Amatorzy kąpieli
przenieśli się po prostu z plaż
do krytych basenów. W tym
względzie
żadrtt!
z europejskich miast nie ma tak wspa
miętają

małych

możliwości.

Przedwczesne lato

skoczyło

han~lu,

Ze spraw kuJ:turalnych zainteresowałem
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5

Wszyscy o tym wiedzą I
kają cierpliwie,
nikomu nie\:
wymyślając.

W ogóle budapeszteńczycy i
są

bardzo

5
5
•
5
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WA POWASNJONE Od lat rody,
to wprawdzie dz.iś coraz nad'fiej,
ale przecież jeszcze spotykany
obrazek na naszej ,,spokojnej i
sielskiej" wsi. Spór o miedzę, o jabłka
spadające przez płot na podwórko sąsiada, o krowę wchodzącą „w nkOdę",
o psa wreszcie. który goni kury, przez
co „mniej się niosą", to częsty element sąsiedzkich stosunków, który zdarza się
prowadzi do ostrych powikłań.
Bywa, i to coraz częściej, te sprawę
„ocl ręki" rozstrzyga sołtys czy miejscowy radny, czasem pomaga autorytet
przewo..dniezącego prezydium GRN, któ

~~~;~:~::~ !o g~~~:~a~~on~~ §
~z, l'~zik::r:::~i~:
jt::ny.inti:w:!~:
•
to nie tylko wówczas,
gdy prze
eiwnicy sam i
spra-

upadłego. Również języka. Sto :

E

sunkowo
niedawno wprowadzono słowo „hotel", bo węgierska nazwa dla cudzoziemca jest nie do odczytania, a co :
dopiero do uozumienia. Który ś z profesorów natychmiast 5
•
wystąpil przeciwko "zaśmie- 5
caniu" języka. I nie ma do 5
dziś
takich
"internacjonał- :.

e
=

5

nych" słów jak .,kino", „poli- 5
cja", „teatr" itp.
5
Utrudnia to życie turystom,
....,
•
ku
h
kWtoę'rgrzyc-hw
,ub ·mt~li"ona,u.rłao
naw 1·==
=
tym roku oczekuje si~ 4,5 mieszczą się w te]· licz :.
liona. Mi
bie też turyści tranzytowi. Bu- 5
dapeszt nastawiony jest bardzo 5
na dochody z turystyki i dia- 5.

5

35

5

tego wobec tnałej ilości hoteli przygotował tysiące prywat-

i5

5

•
nych kwater.
Gospodyni, U :
której mieszkałem. dostała od 5
miasta

pożyczkę

na

~
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SIĘ

SZKOŁY

ZA PARAWANEM MITOW
Tymczasem różne resorty wyraźnie postulują pod adresem
szkolnictwa zawodowego, by nie produkowało tak wielkiej
liczby fachowców w spódniczkach, co budzi słuszny protest
żenskiej połowy Polski. Nawet przemysł lekki, handel wewnętrzny i przemysł chemiczny bronią się
przed inwazją
kobiet, nie mówiąc już o „cięższych" resortach. Szefowie
powiadają;

Wracając zatem do szkolnictwa: wniosek nasuwa się sam:
kierować tak dziewczęta jak chłopców do takich zawodów i specjalności, które mogą potem wykonywać zgodnie ze swą strukturą psychofizyczną.

należy

DZIEWCZĘTA

UCZĄ

SIĘ

CHĘTNIEJ_.

Marginesowo nasunąć się może pytanie: skoro młodzieży
mniej więcej tyle, co żeńskiej ; to jakim cuprzewaga kobiet w tak licznych zawodach?

m ęskiej jest
powstała

dem

Specjaliści tłumaczą to następująco. Po pierwsze - stosunkowo duży procent młodz i eży męskiej koi1czy edukację na
zasadniczych szkołach zawodowych bądź na szkole podstawowej, podczas gdy dziewczęta chętniej garną się do szkół
dających
wyższe
kwalifikacje, być może i dlatego, aby
mieć w ręku dodatkowy atut
wobec niechętnych szefów.
Poza tym zawody typowo męskie, gdzie dziewczęta zbytnio
się nie pchają, pochłaniają większość młodzieży męskiej.
I chyba zawsze niektóre zawody będą bliższe kobietom.
inne - bliższe mężczyznom. Rzecz tylko w tym, aby o wyborze kształcenia decydowała indywidualna przydatność, a
potem w pracy indywidualna ocena, niezależna od tego, czy
uczeń lub pracownik jest rodzaju żeńskiego albo męskiego.

rozbieżności

SĄ

GDZIE

I

Kiedy u

HASLA Z TAMTYCH LAT?

progu

Pols k i Ludewej rzucono awangardowo
brzmiące
ha,~~o:
„kobiety . na traktory", słaba płec, mimo
braku tradyCJ•, stanęła ramię w ramię do odbudowy i przebudowy kraju. Dla. młodego pokolenia Polek, wychowanych
w
ustroju SOCJałlstycznym, praca zajmuje w hierarchii
wartości. tę samą pozycj~, co d.la ich kolegów. Dlatego chcą
ją podeJmować, choć wiedzą, ze nadal spada na nie więk
szość obowiązków opiekuńczo-domowych.

Już . dziś kobiety w Polsce stanowią ponad 38 proc. zatrudnionych, w tym wiele kobiet w starszym i średnim
wieku, a wszystko wskazuje na to, że wychowanki PRL tym
bardziej nie pozwolą zamknąć się w kuchni. Dlatego też tak
ważne jest przygotowanie żeńskiej połowy społeczeństwa do
za~odu, jak też przebudowa świadomości tej części szefów,
ktorym niezależnie od pewnych racji, w ogóle bliskie jest
hasło

„Irena do domu".

ANDRZEJ KOSKOWSJU

s.

'L

OD

Do tego rodzaju głosów przyłączył się też resort zdrowia.
zaniepokojony nadmiarem pielęgniarek, a brakiem pielęg
niarzy, odczuwanym dotkliwie m. in. przez zakłady psychiatryczne.
Istotnie, pewne konkretne stanowiska robocze powinni zajmować mężczyźni, lecz to nie może stanowić odskoczni do
żadnych uogólnień, gdyż wkroczylibyśmy w sferę mitologii.
wszak życie i nauka udowadniają, iż kobieta-pracownik
nie jest gorsza od mężczyzny-pracownika, jeżeli tratiła na
właściwe miejsce, co ..• dotyczy także mężczyzn. ·

stosunkoi można się
spodziel'1ać, że sytuacja uleg
nie szybko i)opraw1e.
Mogą
natomiast być trudności utrzy
mania
założonych
proporcJ1
między produkcją a zatrudnie
niem w budownictwie.

JL B.

ZACZYNA

Nie potrzeba uciekać się nawet do danych statystycznych.
by zauważyć wzrastającą feminizację pewnych zawodów.
Widać to gołym okiem w szkołach średnich: szkoły zawodowe służby zdrowia mają niemal wyłącznie uczennice (93
proc. dziewcząt), szkoły ogrodnicze, gastronomiczne też bliskie są tego wskaźnika. W liceach ogólnokształcących jest
coraz mniej chłopców przewaga dziewcząt wzra~ta z
ka ż dym rokiem, podobnie i na wielu wydziałach wyższych
uczelni. Jeżeli istotnie tego ~odzaju zjawisko niepoko~. jest
chyba tylko jedno wyjście - proponować dziewczętom inne
kierunki kształcenia . Natomiast ograniczanie przyjęć na
kierunki „sfeminizowane" bez równoczesnego- wskazania za„
wodów, w których dziewczęta są mile widziane, byłoby chyba niesłuszne z wielu względów.

- Boimy się obsadzać kobiety na stanowiskach brygadzi..
stów, bo to pPaca szczególnie odpowiedzialna. Kobieta . idzie
na urlop macierzyński, zwalnia się, gdy ma chore d'"1ecko.
Więc
zatrudniamy kobiety na podrzędnych stanowiskach.
Brygadzistami zostają więc często ludzie o niższych nawet
kwalifikacjach.
·

są

Warto zwrócić uwagę na je
szcze jeden element. Otóż wy
piaty z tytułu dele gacji służ
bowych były nieco wyższe niż
przed rokiem (o około 2 proc.)
Zarządzenie Prezesa Rady Mi
nistrów z~ stycznia br. polecające utrzymanie wypłat delegacji służbowych na poziomie roku poprzedniego, reali
zowane więc jest z pewnymi
opóżnieniami. I ten stan q:eczy wymaga poprawy.

praktyce jest nieco inaczej .

- Mamy napięte plany produkcyjne. Dziesiątki stanowisk
pracy wymagają dużej siły fizycznej - a J_<obiety ni~ zawsze nią dysponują. Nie możemy segrego~ac pracowników
wyszukiwać dla kobiet ulgowych warunkow pracy.

niewielkie

• ' powsze d ni• Tem1•d y
= D z1en

5
5

. cze- =
=
5
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Węgrzy

węgierską

że

sceny, z tym, że kamery ustawia się coraz w w innym
teatrze. Widz ma możność zo
baczenia wielu sztuk, a aktor
każdego teatru pokazania się
na szklanym ekranie. · Popularne są tutaj
też konkursy.
My mamy swój turniej miast,
Węgrzy turniej dzielnic Budapesztu. U nas walczą ze sobą miasta,
nad Dunajem
dzielnice metropolii.

,_.

ludności naszego kraju ; jest mniej więcej tyle dziewcząt co
chłopców.
Kobiety mają teoretycznie nie skrępowany dostęp
do wszelkich zawodów i stanowisk. A tymczasem w

i

-

zi:iany:11 1 u nas syfonów ~ęgierskich. Fabryka w wyniku :
wypadku uległa zniszczeniu i 5
pospiesznie się
odbudowuje.

ogóle

się

się,

W przemyśle,
w tym zakresie

chłopc6w.„

nie
pi_wo, !UIHHllllHlllUlllUlllUlllHHllllHIHllHHRUUIUUllllllllllllllllDlllUff&WHllUIHllDUllUlllllUllllBAmlllllllllllllllUlllllllllllllllllWHDIHllUlllUDDlllllllłllllllilillUllllllllllHm1nnu1!

gdyż

coca-colę (robioną na oryginał
nej recepcie) i wino z wodą,
czyli tzw. szprycerę można by
.
. '. . . .
ło PIĆ W dowolneJ ilosc1 I bez
kolejki. Trudniej było z czystą wodą sodową. Nie można też dostać
patronów do

w

Okazało

teatr telewizyjny nie nadaje sztuk ze
studia, lecz bezpośrednio ze

TV.

planów produkcji, została w 1
I kwartale br. w sporej czę-1
ści wykorzystana. Jest to jed
nak wynikiem przede wszystkim zbyt dużego stanu zatrudnienia (był on wyższy o
3,6 proc. w porównaniu z I
kwartałem
roku
ubiegłego,
podczas gdy w NPG zakłada
no wzrost zatrudnienia o 3,3
proc.).
O ile zatem z punktu widzenia
bilansu dochodów
i
wydatków pieniężnych ludno
sc1 można oceniać, że fundusz
plac
niewiele
przekroczył
plan, o tyle relacje między 1
wzrostem produkcji, zatrudnie I
nia i funduszu płac kształto
wały
się
niezbyt korzystnie.
Założono, że 39 proc. przyrostu
produkcji
przemysłowej
uzyska się w wyniku wzrostu
zatrudnienia, a 61 proc. dzię
ki
zwiększeniu
wydajności
pracy. Tymczasem w I kwar
tale br. rzeczywisty przyrost
produkcji związany ze wzrostem zatrudnienia stanowił 54
proc. Przyjmując jednak za
podstawę przy wyliczeniu tego ws kaźnika tzw. wskaźnik
wyrównany
(liczba
godzii'.i
pracy była niższa w I kwartale 1969 r. niż w I kwartale
ubr.) przyrost ten stanowi 46
proc. całego wzrostu produkcji. Jest to jednak mimo wszy
stko więcej niż zakładano w
planie rocznym.

wo

Pocztówka z Budapesztu

B

~·
....

proporc:11~

To 51' n .a pewno problemy
o wielkiej, zasadniczej wadze, przesąd7.ające o naszej
przyszłości.
Ale dyskutując
nad tymi generalnymi zagad
nieniami, nie możemy zapominać o
ocenie bieżącej
pracy, a przede wszystkim
o konieczności utrzymywania (łub osiągnięcia) okre
śłonycb
rełacJi
ekonomicznych.
Tylko bowiem przy
skrupulatnym przestrzeganiu
dyscypliny płac, przy odpowiednim wzroście wydajności, przy <1talej kontroli sta
nu zatrudnienia, można stwo
rzyć
grunt do pomyślnego
dokonania zmian. wytyczonych przez Jl Plenum KC.
Jak zatem przedstawia się
sytuacja w pierwszych mle
siąeach tego roku?

jest tyle co

Pozornie nie ma żadnego konfliktu wśród młodszej części

. ~~~

C)

...........

dziewcząt

Skoro

SPH1'ft1'

....-..
===

C)

O NASZTCH POSTĘPACH, TEMPIE ROZWOJU I ~AEOSCIOWYCU PRZEMIANACH W GOSPODARCE NIE TRZEBA MOWIC ZB'fT WIELE. DLA KAŻDEGO
JEST JASNE, ŻE NALEŻYMY DO KRAJOW O NAJSZVBSZEJ DYNAMICE WZROSTU. OBECNIE, PO Il PLENUM KC PZPR - KIEDY WKRoczyLISMY w NOWY,
ZNACZNIE WYŻSZY ETAP ROZWOJOWY - WZROST TEN STAJE SIĘ BARDZIEJ
UKIERUNKOWANY, OPIERAJĄCY SIĘ O KRYTERIA WYBORU EKONOMICZNEGO..

wyremon

sądu.

I

odwołują się do

wiedliwośei Temidy_,

•

* •

wielekroć w tym miejsca cyłowaliśmv pn:ypadki tragicznych kon
sekwencji wiejskich sporów, nie
rzadko nawet krwawych wendet
korsykańskich w polskim wvdaniu. 1
błaha z natury przyczyna staje się nieistotna, idzie w zapomnienie, ale pozostaje zapiekły uraz. wyimaginowany
:tal wybuchajacy szczególnie mocne w
oparach alkoholu...
Nie 0 tym dziś jednak będzie mowa.
„Mocne uderzenie" _ 00 metoda skateczna, ale niebezpieczna.
zawsze ,,.,_
stawia Ślad, jej autorstwa nie da się
akryć.

.Jan B. mleszkanlee jednej z niewielkich wiosek w okolicy s. postanowił
działać inaczej. Słabowity z natury
stronił Od „wypitki i bitki" ale „pofilozofować"
jak potem
zeznali
świadkowie - bardzo lubił . I „wytilozofował"
metodę
na. •• przechytrzenie
sprawiedliwości.

Aby jednak sprawa stała się jasna,
trzeba zaezął: ad rem. Od r<>ku 19ł5.

z

iemia .Jana B.
sąsladoÓła z
gruntami miejscowego folwarku,
które zgodnie z założeniami
nstawy o reformie rolnej - aostały rozparcelowane.
.Jan B. z reformy nie skorzystał, małorolnym nigdy nie był. Ale skorzystać
bardzo chciał. Gdy więc odeszli geodeci,_ "':'m na :Własną. rękę prusanął kam1eme graniczne i pierwszy we wsi
przystąpił do
orki, aby usunąć ślad
przestępstwa. Nie udało się. Prawowity
właściciel ziemi ani myślał rezygnować
ze swych praw: przesunął więc kamień

nowa sprawa. Z zagrody .Jana B. zginąl „prawie nowy" pas transmisyjny
do młocarni.
.
.
- Dobry był zelówki można z niego
zrobić - tłumaczył milicjantom poszkodowany. N·a pytanie zaś kogo podejrzewa 0 .dok.onanie kradzieży? - nie dał
!Kl.powiedz• wprost.
Zaznaczył t}lko,
że...
,..... Stanisław S. dorabia szewstwem,
którego się wyuczył za okupacji" i że
„ostatnio coś m:ęsto kręcił się koło zagrody", oczywiście jego, .Jana B.
- A więc? ••• - chciał wiedzieć miliejant, który przyjął meldunek.
- No to pewnie i on ten pas ukradł!
- wydusił wreszcie .Jan B.
przyparty
do muru.

kawał i schował pas ale prawda szYbko wyszła na faw. ,
· Oto skracając pas, wpadł na pomysł,
by wycięty kawałek pOdrzucić swemu
antagoniiicie, a następn\e oskarżyć go 0
kradzież(!).
·
Teraz, oczywiście, chciał to obrócić
~ żart. Ale ~ kolei milicjant nie chciał
się na ta k 1 m „żarcie" poznać. Ukoń
czyi dochodzenie i przekazał sprawę
Prokuraturze Powiatowej w s. Tu zaś
sporzą~zono akt oskarżenia pr~eci~ko...
Janowi. B., ~tóry wk_rótce zasiądzie n~
sądowe1 ławie oskarzonych, na któreJ
chciał widzieć Stanisława S.!
Kto bowiem fałszywie oskarża inną
osobę:·· o . czyn k:>ralny w drOdze sądowe1 - Jak głosi art. 143 kk - pod-

spo' r o kam ·1 en· gra n,. cz ny
• •

•

na swoje miejsce I umoenil go cementem. Jan B. wprawdzie próbował krzyczeć i skarżyć gdzie tylko było możaa,
ale sprawę przegrał.
Kamienie do dziś lei'I tam, gdzie Je
położyli geodeci.
Ale .Jan B. do dziś
czuje głęboki uraz do tego, który Zł
lata temu nie dal się osznkać(!).
Stanisław S. zaś też nie z tych co to
dają sobie w kaszę dmuchać. Dawniej
bezrolny komornik pokochał ziemię, któ
rą mu dała władza ludowa i nie mógł
kochać równocześnie
tego, który mu
niezgorszy kawałek tej ziemi chciał
aszczknąć.

Nie darzyli się więc sąsiedzi miłościa
i nieraz dawali temu wyraz.
Z tym
s. był mniej agresywny, a .Jan B. nwsze uchodził we
wsi za „pamiętliwego". Kiedyś nawet,
w latach 541-tych wytoczył Stanisławowi S. proces o zniesław i enie. Sprawę
przegrał, ale esad został. I narastał...
A:t wreszcie któregoś dnia wybuchła
może, że Stanisław

.-aaua:an__..-.„,=n..,,'IMWft' mm

Na takle postawienie
sprawy milicjant udał się do Stanisława S. i znalazł tam (leżący na widocznym miejscu
na podwórku!) kawałek skóry, który
rozmiarami przypominał wycinek z pasa tr.ansmisyjnego; .Jan B. zresztą bez
trudu natychmiast rozpoznał w nim
część swojej własności, zaś Stanisław s.
nie umiał wytłumaczyć
skąd u niego
się ,.to" wzięło.
Jan B. triumfował. Wkrótce cała wieś
wiedziała,
ie ze Stanisławem s. jest
gźl e-p.aNtr~ewćetkr1'..ryzwyJ· a.ciele zaczęli na nie-

0Milicjant
b

b

0

jednak

był

dociekliwy.

Chciał też obejrzeć sobie miejsce prze-

stępstwa.

Przyszedł

niespodziewanie, co
nieco speseyło gospodarza • .Jeszcze bardziej zaś speszyła go chęć obejrzenia
młocarni. Tu milicjant wymierzył długość pasa, coś zanotował i przypadkiem
zajrzał pod stertę słomy. znajdując tam
· skręcony w rolkę••• przedmiot dochodzenia
J~n B . próbował de jeszcze bronić,
twierdząc, że to pewnie syn mn zrobił

ve·'..._HIHllHll...............llllllWllllUD•••

lega
karze
aresztu.

J

więzienia

do

lat 5 lub

an B. ma 64 lata. 'Gdy przesuwal graniczne kamienie miał tych
lat 40. Od tego czasu nie mógł
przeboleć faktu, że podstęp mu
się nie ndaL Był rzeczywiście „pamiętliwy". żądza zemsty pchnęła go do
podstępu. Jak 24 lata temu myślał, ie
okpi sprawiedliwość.
Ale
Temida choć przedstawiają
ją z zawiązanymi
oczami - bynajmniej ślepa Jiie jest.
Chytry - jak mu się Zdawało - podstęp Jana B. niby kula odbita rykoszetem powrócił do , niego. Zemsta okazala się niewypałem, a sądowy wyrok
stanie się ostrzeżeniem dla tych wszystkich, którzy chcieliby urzechytrzyć sprawiedliwość.

Można też mieć nadzieję, że zakończy

się
wreszcie
definitywnie
spór G graniczny kamień.

wieloletni

.JANUSZ KRAJEWSKI
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Sth„~ynt;o pl(ton
Wl(bOPC\.f

Wypoczynek
Na spotkaniach z kandydatami na posłów do Sejmu PRL
i rad narodowych, wyborcy
zaf.:>wali różnego rodzaju py
Zwracali się z ninu
taA1a.
równiet telefonicznie do LK
FJN oraz do nasz.e j redakcji.
porozumieniu z agendami
W
odpowiadamy
m. Lodzi
RN
w rubryce
pytania
te
na
„Skrzynka pytań wyborcy".
Potrzeby m ieszkanców w zakres ie wypoczynku sw : ąteczne
go i wypoczynku po pracy są
w coraz większym stopniu zaspokajane, zarówn-0 poprzez 10
wypoczynkowych
ośrodków
czynnych na teren ie miasta jak
wojeteren:e
i ośrcx!Jd na
wództwa.
Z wypoczynku świąteczne~o
w ciągu ostatn '. ch kilku lat ko
rzystało jednorazowo sredni-0 około 230 tys. m !eszkanców Ło
dzi, z tego 70 tys. ludnośc : wygran'ce m iasta,
poza
jeżdżało
wszystk ' m na obszary
przede
rekreacyjne położone w prom ie
t.on'.u 25-30 km od granic
dz:, względnie na inne tereny o
korzystnych walorach przyrodprzede
Wyjeżdzano
n'.czyrh.
Smar·
wszystk im do Grotnik,
Su
iejowa,
Un
Kolumny.
dzewa.
lejowa i Spały.
nanajważniejszą w
Sprawą

Dzień

głosowania

poprzedziły

- w Lodzi i całym kraju - licz
ne zobowiązania produke)·jne i
czyny społec:zne dla uczczenia
srebrnego jubileuszu PRL oraz
Ich realizacja przywyborów.
sporzyła nas:zej gospodarce milio
ny złotych. Mieszkańcy Łodzi:
włókniarze, budowlani, metalow
cy, pl'acownicy urzędów i instv
tucji, lekane i nauczyciele wy
konali wiele pożytecznych prac
na raecs miasta, dzielnicy, zakła
da pracy.

I

będz'e

A. zagospodarowanie dla potrzeb wypoczynku św : ątecznego Parku Ludowego na Zdro„wesołego
wiu (wybud<>wan:e
urządzen : e
miasteczka") oraz
rekreacyj.
nowych ośrodków
nych z pełnym zapleczem usłu
sągowyrn i sanitarnym w
s iedztw!e Tl1'Wych os ' edll mieszkan iowych . w p ierwszej koDąbrowa
lejności w os iedlach
Zarzew, Teoff.lów, Pojezierska.
W<>jewództwa
obszarze
Na
łódzk : ego przew iduje się rozbu
istniedowę i doinwestowanie
wypoczynkojących ośrodków
Głowno
wYCh , jak: Grotniki,
o:>raz budowę nowych ośrodków
w
świątecznego
wypoczynku
Kolumnie i TuSmardzew: e.
szvn Le:i;ie.
Planuje s i ę również uruehn„zielonych lini i"
mienie tzw.
ułatwiających
autobusnw:vch
dojaro z Łodzi d„ n l ekt6ry<'h
ośrodków wynoczvnkowvch nie
zbyt odległych Od miasta.

W„linie przy p61 czarnej"
W „KINIE PRZY POL CZAR
Dziennikarza
Klubu
NE.J"
3, VI. o godz. 19.to film prod.
fit\skiej DZIENNIK MLODEGO
Posiadllćze

kart klubowych proszeni •li o
pobieranie zaproszeń w klubie.

W realizacji czynów sp-0łecz
nych nie brakło r6wnież mło
tych, któdych obywateli rzy niedawno ukończyli 18 lat.
„Niedzif'.1
czterech
Podczas
Czynu Młodego Wyborcy" 33
chłopców.
i
tys. dziewcząt
robotników,
członków ZMS prze.
studentów i uczniów pracowało łącznie 103 tys. roboczogodzin.
W (en sposób mieszkańcy Lodzi wyt'azili czynne poparcie dla
Frontu
programu wyborczego
.Jedności N:orodu, który uakr ·•Iii
wszechstronny rozwój naszegó
miasta i kraju w najblitseych la
tach.
W toku kampanii wyborczej
przez wiele tygodni trwał gospodarski dialog mieszkańców
Łodzi z kandydatami na posłów do Sejmu i radnych do
rad narodowych. 140 tys. ło
przedstawicieli wszydzian na 157
stkich środowisk
spotkaniach przedwyborczych
żywo dyskutowało nad progra
mem wyborczym FJN: o łódz
warunkach
przemyśle,
kim
pracy i wypoczynku, o rozwoju

o

Informujemy naszych Czytelników, że w niedzielę - 1 czerw
ca - tramwaje i autobusy kursować będą już od godz. 4 rano. MPK opracowało na noc z
31 maja na 1 czerwca specjalny

*

*

Przed dniem wybor6w, Łódi
WYl"IJld.
odświętny
Barwne plakaty W<eyWają miesz
na
.-1os1>wania
do
Lodzi
kańców
kandydatów • listy F.JN. Trwa
przybrała

Kierownik świetlicy p. Henryk Barański, pokazując utrzy
mane w dobrym stanie meble,
nie bez duprzypomniał mi te liczą sobie one l i
my lat. Swia<lczy to ua pewno o
Można to
dbałości młodzieży,
kierowsłowami
skomentować
nika, iż „meble świadczą o kul
turze ludzi, którzy ich używają".
Młodzi nie mają wielkich wywystarcza im
magań, zupełnie
taka ~wietlica jak obecnie. Monowy telewizor (z
tylko
że
uowy
i
ekranem)
11\'iększym
radioodbU>rnik to jedyne ży
czenia, jedyne zmiany jakie by
chetr.ie widzieli.
Wydaje się także, że godzina otwarcia świetlicy (obecnie
Jest ona czynna od godz. 12
do 22> powinna być znacznie
ją
należałoby
wczesn1eJsza,
na
przynajmniej
przesunąć

Wszystkie placówki handlowe
jak w każdą niedzielę

d".żu!ują

godz. 7 rano. Często przyjeż
pociągiem aodzinę albo
I więcej przed rozpoczęciem
zajęć w szkole f wtedy nie
bardzo mają adzie ten czas

miesiąca.

r----------- ------------ ------------ ------------ ----

Działaczłl· LK

i tym razem n ie było inaczej.
Mimo to w wielu wypadkach
pomyśln'e.
wypadła
próba
Przeważn ' e tam, gdz:e kierownictwa szkól widziały w przed
stawicielkach Ligi swego sprzy
aktywimierzenca. Najwięcej
szkołach
stek Ligi pracuje w
bałuckich.

wkomitetach rodzicielskich

dżają

spedzić.
świe
Młodzi spotykalą się w
dobrycb
grupy
tlicy, tworzą
znajomych. Ich spotkania trwa
tylko do odjazdu
kr~tko,
;ią
poeiącu, ale poznali się już dobrze i chyba naprawdę się luRzadko odrabiają lekcje
bią.
w iwietliey, traktują ją raczej
jak~ swój kJub. Czytają prasę,

właŚ<:twszą
jesz.cze
przygotuje swo)e dziasttony
czerwca orkonca
zadań połaczki do nowych
przygotuje
ganizacja kobieca
celu
przez specjaln ie w tym
aklywikandydatury swo ich
dzielnizwołane konferencje w
szkól,
9tek z uwzględnien:em
rozpoczę
przed
cach jeszcze
w których mają działać. Listy
ciem uowego roku szkolnego.
te rozesłane zostaną przez za.
Jest ważne, aby na kandydat
rządy dzieln icowe LK do dziel
ki do komitetów rodzicielskich
oświaty.
nlcowych wydziałów
cieszace się
kobiety
wysunąć
Formy współpracy z aktywistczas i
mające
autorytetem.
omówione
kam i społecznymi
pracy
rodzaju
chęć do tece,
kierowzostaną na zebraniu
sp'ołecznej.
dyrektorów sz.kól,
i
ników
Właści
te
nadzieję,
Miejmy
waka
przed
które odbędzie s i ę
władzami
we porozumienie z
Kobiet ze swej
Liga
cjami.
odpostworzy
, - - - - - - - - - - - - - - - - - o5wiatowymi
pracy nowiedni klimat dla
wych członkiń komitetów rodzi
cielskich.
dać mu
formę. Do

Sygnały-~

Łódzki LK
Obecnie Zarząd
wszedł w pe>rozumienie z Kura
rok'em
nowym
z
aby
torium,
rozszerzyć i naeksperyment

Wrłf~

• WG.'AA•
NJU 303-0łf
o/t?f2 s

Kas.

.lAK TV PRACOWAC1
pracownikami PKP
Jesteśmy
t..ódż
zatrudnionymi na stacji
pracach przeprzy
-Karolew
ładunkowych, N ie musimy chy
ba dodawać, że jest to praca
po
brudząca. To też
bardzo
musimy sie
jej
skońezeniu
źró
najbliższego
Ale d-0
myć.
dla wody mamy łlOO m. a do
sklepu 1 km.
Apelujemy więc za Wa&zym
dyrekcji
do
pośrednictwem
PKP o uruchomienie tu kiosku
zaopatrzonego w artykuły spoożywcze i napoje chłodzące,
raz o zaopatrywanie nas w wo
dę. Nikt przecież nie może zabierać ze sobą baniek z wodą.
Kiłkadziesi11t podpisów

W. Kondka spacer po Piotrkowskiej
zrodził
Pomyał
się w czasie któ
spaceregoś ze
rów ulicą PiotrUwakowską.

artysty przywyszuciągnęły
ozdoby
kane

gę

NA MIEJSCU
WYZNACZONYM

Trasa 10"

pełnomocnikiem
.1F: .Jestem
Na nasze
posesji prywatnej.
wjeżdżają japodwórko stale
kieś samochody urządzając sobie nieraz kilkudniowe postoje. c„y mają do tego prawo?

"
przedłużona
Od jutra

wydłużona

z-ostanie

trasa tramwaju „10"; kursowat

przy al.
Srebrzyńskiej dalej: ul. TowaAlek1anLimanowskiego,
rową,
ul.
przy
pętli
drowską do
1:
związku
W
Szczecińskiej .
tym wraca na stara\ trasę ,,!5°.
on

będzie

od

pętli

zamie.lednocseśnie zostaje
autobus pozwykły

niony na

I

śpieszny

,,Tl" i
malni!

„G"; otrzymuje on nr
norbędzie

kursować
trasą.

fw)

I

RED.: Zgodnie z obowiązują
parkowanie
cymi przepisami
pojazdów motocyklowych i samochodowych jest dopuszczalne tylko w miejscach wyznaadministrację
przez
czonych
domu (w uzgodnieniu z komiblokowym)
tetem domowym,
pod warunkiem, że parkowanie
zagraża
nie
tych pojazdów
zakłóca
i nie
bezpieczeństwu
spokoju mieszkancom.

g~{f::jf:YJ

Pantomima wrocławska- w Łodzi

powstał

do

pretensjoTak
spory
pozhiór prac
uliświęconych
Piotrkowcy
nich
ski~j. ł9 z
możemy ogfądać
na wystawie w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki,
swej

Zapowiedział

nalnośei.

Lekką,

oszczędną

kreską

W.

sw6j

przyjazd

zespól
znakomity
Łodzi
Wrocławskiego Teatru Pantomi

zie cieszy ta pierwna naprawekspozycja i zapodę łódzka
ulicy Piotrw1edziany album
zawieraE
kowskiej, który ma
7ł rysunków Kondka. Przewidn
11Jksięgarniach
w
ie
je się,
rzymy co ju:i w lipcu br.

my, który w dniach od 7 do 13
czerwca występowat będzie co
dziennie w Te:otrze Nowym,
które zobaPrzedstawienie,
składa się z
wtedy,
czymy
dwóch części: „Gilgamesz" oraz „Bacaż".
Jak
jest
Pierwsza z nieb
cdyby impresją na temat staI roiytnego eposu sumeryjskieco
„Gil1"amesz" opowiadającego o
życiu i śmierci, o miłości, nie-

nawiści i sal:drośei -

bardzo
namiętludzkich ucauciaeh i
Scenariusz i chorP.·
nościacb.
skompoograiię „Gilgamesza"
Tomaszewski.
nowa! Henryk
scenogufia Władysława Wigury, a muzyka Augustyna BloPaweł
cha. W roli tytułowej
Rouba.

„

hotelu,
wiele lat pracując w
styka się z wytwornym światem, a - mimo swoich tęsknot
włączenia
- nie ma możności
się w jego nurt. l to też staje się przyczyną jego tragedii.
Również i „Bagaż" zobaczyinscenizacji i układzie
my w
TomaH.
choreograficznym
szewskiego. Muzyka G. B. Pergolesiego, scenografia Kazimierz:o Wiśniaka. W roli tytułowej
Andrzej Szczużewski.

został
„Bagaż" opracowany
najistotniejKondek uchwycił
według noweli duńskiego pisakażdego ze swJ•Ch
sze cechy
„Franc
pt.
Banga,
Hermana
rza
porysunki
„modeli". Jego
Pander". - historii o młodym
zwalają nam odkryć raz jeszM. J.
hotelowym, który przez
boyu
L. w.
cze (a może po raz pierwszy),
--------~~--------------------------------~
zwykle w pośpiechu 1------~------~~~---~--oglądane
f asady domów tej ulicv - zabytku. Oko zatrzymuje się na
nie spostrzeganych dzidotąd
girlanzwi•ających
wacznie
dach balkonów, starych pięk"lie
zdobionych drzwiach, n• wielu
szczegółach. I
jeszcze innych
U-Jl i
lł-15,
5 posiłków, dwa bilety wstę
J!-1', 13-lł,
spojrzenie
dróż specjalnym komfortowym
to udzielające się
Dla nauycb Czytelników htz
pociągów
pu na MTP, zakwaterowanie w
16-17, Odjazdy
zradiofonizowaW
pociągiem.
artysty jest chyba niebagatelwycieczki mamy nobiącycb
godz.
o
centrum miasta, wstęp do palKaliska
Lódż
dworca
busię
tej posorznajduje
składzie
osiągnięciem
nym
nym
turystyc•mą.
propozycję
wą
Poznania
do
m iarni. Dodatkową atrakcją bę
przyjaZd
ł.47,
fet, który będzie wydawał cienie skromnej wystawy.
Tym razem orcanizujemy imniespodzianek
dzie losowanie
10.IS. Odjazdy z Poznania godz.
ple i zimne dania oraz napoterminach dn
prezy w kilku
nie
że
W. Kondek mówi,
zamieścimy
na kupony, które
IS. przrjazd do Le1dzi 21.zs.
je.
wyboru. Wycieczki odbęda się
mniej ciekawe •ą łódzkie pała
sprzedaBilety
od
zł
360
„Dzienniku".
w
Koszt uczestnictwa
następujące
Proponujemy
lux-torpedą. z „DŁ" i „Orbice i staTe, pełne swoistego urotel.
Wolności.
prz„.
PL
się
"rbis",
..
mieśei
jP.
tym
W
osoby.
wyciecze'<:
terminy
dwudniowe
Międzyna
na
sem" pojedziemy
ku podwórka, że też warte są
(Kas)
301-łl,
w czerwcu: 9-10, 1-11, 11-12, jalld pociągiem w obie st.rony,
rodowe Tarci do Poanania. Po
zachowania w pamięci. Na ra-

I

Z„Dl" i „Orbisem" lux-torpedą na Tarei Poznańskie

4DZIENNIK

czorki taneczne. Konflikty sta
rają się załatwiać sami i rzadko zwracają się z tym do kopedagogów opiegoś z trójki
się

kujących

świetlie'ł.

odgrywa ich wła
sny samorząd, złożony ze star
szej młodzieży. Dba on o wy
redaguje gaświetlicy,
gląd
zetkę I służy pomocą wycho•
cztery lata
Trzy,
wawcom.
prowokowatemu bijatyki przez podpitych
ne głównie
zdawyrostków łódzkich
rzały się w świetlicy bardzo
często. Okres ten bardzo nie
milicjanci
wspominają
mile
Tekomisariatu kolejowego.
raz do świetlicy mają wyłącz
uczniowie spoza
wstęp
nie
rozróbki są sporaLodzi, a
dyczne.
·w nowym projekcie przebudowy Dworca Kaliskiego przewidt•je się świetljcę dla mło
ponad 100 miejsc.
na
dzieży
to wiele pr.oblemów,
Roz"·iaże
' Cna świetlica przewidzia
bo
tylko dla 60 osób, a
;t
na
dzieuoie przewija się przez nią
300 uczniów. Zitną sprawa wyjeszcze gorzej, jednoragląda
zowo ś·wiet lica musi pomieścić
ponad 100 osób, a w
często i
ciągu jednego dnia przychodzi
wtedy blisko 500 osób.
Jak już wspomnieliśmy jest
to jedyna na łódzkich dworcach świetHca, a na Dworzec
rówmez
Fabryczny dojeżdża
bardzo dużo młodzieży zamiej
scowej. Co prawda atrakcji
mają na tym dworcu wcale
rolę

Dużą

„

I jeszcze jedna informacja po.
rządkowa: Wydział Handlu Pre
zydium RN m. Lodzi - opierając się na odpowiednich ustado placówek
wysłał
wach
handlowych przypomnienie, ie
w sobotę, 31 maja i w niedaiele,
z.akaz
obowiązuje
1 czerwca
powyżej l i
sprzedaźy alkoholu
proc.; w restauracjach zakaz ten
obejmuje okres od godz. U l czerw31 maja do godz. 24 ca.

?,101",„„112", .,183", ,.,114", „10$ 0
1 „107 •
Trasa „U" zostanie tej nocy
od ul. Zachodniej
wydłużona
przez Limanowskiego do Szczecińskiej; ruch autobusowy zosta
nie utrzymany na wszystkich
„ 54",
wyjątkiem
z
lini:ocb
„56" i „57".

łf

współpracować.
Każda innowacja przyjmowana jest z d-Ozą n ieufno5ci, więc

większość

*

,,.li",

życia.

Po raz pierwszv . w. tym ioku
niektórych
szkolnym w skład
werodzicielskich
komiletów
Kobiet.
szly aktywistki L :gi
kobiety
Założono, że będą \o
dzieci - w
raczej nie mające
tych szkołach , z którymi chcą

w

świetlica ...
(biblioteczka świetlicy
ksiąiki
liczy około z tys. pozycji), dyskutują, czas.em organizują wie-

(uk)

„1::,
ro~,kład„ jaz~r tr!';mwaj~,w
.,.I , „7 , „8 , „9 , „13 ,
0 14 ,
„19", „2S", i ,,!6" oraz

drobnych, ale bardzo istotnych

dla warunków

wych radach narodowych człon·
kowie obwodowych komisji -.·yborczych Spt'awdzają karty w,._
boreze, kompletują je po tny,
dla każdego wyborcy.

j11 ostatnie prace przy 'dek<>roOd
waniu lokali wyborczych.
wielu już tygodni aktyw FJN i
pracownicy administracji urzygo
towują techniczną stronę wyborów. We wszystkich dzielnico-

pozornie

sprawach

z

dzieży.

budownictwa mieszkaniowego.
Podkreślano awans Łodzi oraz
Mówiono
mieszkańców.
jej

często

Lodzi

m1e1scowości.

tlO

się

do

40 roznyc1.
z nich w
technikach i szkołach zawodo
bo
liczbę,
Niewielką
wych.
około 3 proc. stanowią ucznio
wie liceów ogólnokształcących
i studenci. W jedyne j na lódz
dworcach młodzi e żowej
kich
świetlicy (Lódź Kaliska) przebywają od 1 do 2 godzin. W
pociągu okolo 2 godzin. Prze
ciętny wiek tych uczniów 16
-18 lat. O swojej świetlicy
mówią chętnie i z dużą sym:l'zczególnie ci. którzy
patią,
od kilku lat stale z niej koa przychodzi około
rzystają,
mło
30 proc. dojeżdżającej
szkołach;

szego miasta. U tys, młodych
dziewcząt i chłopców będzie gło
sowało po raz pierwszy.

stworzenie zaplecza turystyczno
podstawo-rekreacyjnego dla
wej masy m ieszkańców naszego m :asta. Dla potrzeb wypoczynku św '. ątecznego i dnia co
dz' ennego planuje się: 4 doin
w
istniejących
westowanie
wypoczynm i eśc i e ośrodków
Arturówek,
ku świątecznego:
Park 1 Maja i
Stawy Jana.
m. in.
zabezp'eczając
Młynek,
dostateczne ilości wody w ką
•:ę
odznaczających
pieliskach
jej deficytem w lecie, a przei
Arturówku
w
de wszystk '. m
Stawach Jana;

MALŻE~STWA.

około

Uczą

1 czerwca do urn wyborczych
pójdz1e 559.191 tys, obywateli na

I świąteczny

pięcioleciu

rzyjeżdżają

do urn

niedzieln y

stępnym

Dworcowa
P

wszyscy

bo jest i restauracja
z piwem i bufet też z :piwem
I kiosk oczywiście z piwem.
„Pedagodzy" spod znaku dużego jasnego z pianką mogą
tu nieźle mlodzież „wyedukować". Wydaje się, :i:e najwyż
niemało,

już

szy
cę

dla

czas

otworzyć świetli

dojeżdżającej

ży także

młodzie

na Dworcu Fabrycz-

nym.
Kolejną sprawą jest sam
do Łodzi.
poeiągami

do-

Poz wa.-ouami przeznaczonymi tylko dla dojeżd~ającej
okazał się niewypamłodzieży
Zgodnie o tym mówią i
łem.
sama
i
przedstawiciele PKP
młodzież. Nikt i tak nie spraw
wagonów wsiadadzał czy do
ją tylko ci, dla którye~ byty
sama
one przeznaczone, a i
w
młod2;ież zajmowała m ·i ejsea
jazd

mysł

całym

Młodzi

pociągu.

mówią

w tych specjalflie
że
przeznaczonych dla nich wa'gonacb d~ały się różne rzeczy. Pocięte siedzenia, zdemolowane toalety. czy wybite •zY
by, to wypadki zdarzające się
wówczas permanentnie. Palono
papierosy, a bywało, że pito
alkohol. W przedziałach aż trudno było oddychać od dymu,
a i popisy podpitycD młodzień
ców nie ułatwiały podróży.
także,

Obecność

dorosłych

wpływa

na pewno hamująco · na grupę
,rozrabiaczy,
dotychczasowych
a i sama młodzież coraz skuteczniej walczy z kolejowymi
K. S.
wandalami.

Mll/!SCIE
PD~
115

~
-

Co to

za

kawały

z '4 mo

ją marynarką?!

To
- Nie rozwiązuj tego.
ja specjalnie zrobiłem ten sużebyś nie zapomniał o
peł,
Dniu Dziecka!
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różne

Wystawy

Lódzkt-on
Domu Kultur!/
zorganizowano
w11stawę
książek
autorów
z 114szego
miasta,
jakie w
ZS·lectu PRL ukazały się w WI/
dawnłctWie l.ódzktm. Pomysł tn
teresu;ący
obrazuje twórcz11
dorobele nie tylko łódzkich pi·
sarzy, ale równteż naukowców.
Sądzimy
jednak, że zamtast
umieszczać wystawę na III pię
trze, gdzie rzad1<0 kto zaqląda .
naletalo ją umieścić racze; w
obszernym lokalu ~i b lio t • 1<1 na
paruirze. Byłabv wówczas dn·
stępna dla
licznych ;e; czytelników. Warto 1·ównież obok w11
stawianych książelo umieścić w
przyszłości informację,
które z
nich. jeszcze są eto nabycia w

W

księgarn i ach..

M

uzeu.m
Historii
Rucl>u
Rewolucyjnego. Wystawa
fotogram.)w
t obrazów
poświ ęconych.

pamiecl

gen. Swierczewsktego .,Wal·
tera".
Na
;e; część pierwsza
skladajq Się lttografie z okresu
walk. z faszyzmem w Hiszpanii
oraz grafiki i rysunki o tema·
tyce po.rtyzancktej i wojskowej
z czasów osta~nlej wojny; część
11 to zbiór dokumentaln11ch
fotogramów, w Lodzi wystawtn
nych po raz pierwszy. OtWiera
;ą
zdjęcie rodziny Swierczewskich z 19/JZ roku., potem id<i
następn<!
w
chronologii fotogramy gen. K. $wierczewsk.iego,
ukazujące go w
różnych okrP.sach życia: w charakterze w11·
kladowc11 w polskiej szkole Czer
wonych
Komunardów w
Mn·
skWie, generaro
w
walczącej

I C

i ciekawe

W

PO 5 LATACH PRACY
OL.: 5 stycznia ub. roku pod

jąłem pierwszą pracę. W roku
ubiegłym na poczet arlnpu wzią

ziemskie,

z

prawem

wzntesie-

nta nteWielkie; twierdzy do !en
obrony.
Arch.eotogicznym
śla
dem Ulgo są •• grodziska stoż
kowate"
z
XIII i XIV w. istniejące w wiei u rejonach kra
1u. Jeden z n i ch leży w dolinie Warty, w pow. poddębic·
k i m, w ni.iwielkiej wsi Siet:tlqtków. Rozk.opano go 1 zagadkowy k.oplec ok.azal się pozo·
stalośclq
po drewniane; wieży
obronne;
rycerza
Tolibora
z
XIV w.
Znaleziono tam szczątki rycerskiej zbroi (zrekonstruowanej
przez prof. dr A. Nadolsk.iego)
oraz licznie zachowam! narz-tdzta do pr11c kowalsk.ich i w11ctobywani<J
ructy darniowe;, a
także części uzbrojenia i
ceramikę mieszk.aLnq.
Te wykopaii·
ska plus makiet11 i rekonstruk·
c;e tworzą interesującą wysta·
wę, kt61'a
z uwagi 114 swoje
znaczenie
naukowe
zostanie
prawdopodobnie
wysiana
za

T. SLUPECKl

NS.: Uko6czyłem ł-letnie tech
nikum zawodowe. lle wobec te·
go lat sa naukę zakład jest zo·
bowfązany dolłc-zyć mi do sta·
żu pracy, 4 czy S?
RED.:
Absolwentom technlnikum be:i: wzgl<:du na to, czy
uczęszczah do technikum o pro
gramie 4-letnim
czy 5-letnim
zawsze zalicza się 5 lat za okr~
na u kl.

Wakacje

nokształeące.

Ł.ódzka Operetka
nas, iż w okresie

350 zł na Pomnik
MartyrnloRii
Dzieci Łódzkich

ac.: ' 1-.t temu zwolniłem
na własną prośbę. W obec·
nym zakładzie pracuję 5 lat i
I miesięcy. Ile urlopu otrzymam w br.'! Mam ukończone )i„
ceum ogólnokutałcl\ce.

Oczywiście
gdyby wykorzy.
stał pan teraz należną mu obec
nie część urlopu, to po 4 miesiącach
otrzyma pan jeszcze

powiadomiła

wakacyjnym,
od 3 do 29 czerwca I od 12 sierp
nia do 15 września na scenę przy
ul. Północnej powraca trzyaktowa operetka Kalmana ,„Hrabina
Marica". Przedstawienie to cieszyło się dużym powodzeniem.

•ię

Samorząd I uczniowie Sskoły
Podstawowej nr 170 (Miedziana
1/3) wpłacili 350 zł na budowę
Pomnika
Martyrologii
Dzieci

6 dni.

Łódzkich.

0

E

=

no o noz IE

łJlformacJa tełefonic2na

13
Potaroa
Ol
Po1otow1e Ratunkowe
os
pogotowie MO 01. tOl•IMI. soo-oo
informacja PKP
581-11
Informacja PKS
W-tli
P omoc drogowa PZM
533-99
Pocoiowie energetyczne
334·31
Pogotowie oiiwietL ulic
220-89
Oirodell Int. Vlłł . I.ZSP
Ul·IO
Łódzki Ośrodek Inform.
Turysiycanej
TEATRT
TEATR WIELKI
godz, 19

~

Straż

~

skl„ od lat M godz. 10, 13, te,
19.
POLONIA ,.Gra" od lat lll
(p.:;l.) godr.. Ił. 12-SO, 15. 17.30.
20.
WISI.A - „Kapryśne lato" od
lat IS (czech.) eodz. 1.0. I2, Ił.
16. \8, 20.
WŁÓKNIARZ „Oscar" od lat
18 (franc.) godz. 10, 12.30. 15.
17.30. 20.
WOLNOSC: - „szalony 1<oń" od
lat 11 (USA) godz. IO, 12, Ił.
I6, I8, 20.
ZACHĘTA ODI Filmu
Pol·
skiego - 1969 „Pan Wołody·
jowsld" od lat 14 godz. 10, 13,
\6. 19.
TATRY - LETN1B - „Sekrety
wiernych ton„ (wł.) 1. 19.30
(Kono czynne tylko w dni po
godne).

„Zemsta nietoperza".
TEATR POWSLI::C:JiN~ - godz.
19.15 „Czarna komed ia".
TEATR NOWY
godz. 11
,.Czerwone pantofelk , ",
MAI.A SALA - nieczynna.
rł.ATR
JARACZA (W sali Teatru Rozmaitości)
godz.
17.30 •. W pustyni I w pusz·
czy".
TEATR 7.15 godz. 15 .~ „o
krasnoludkach i sierotce Ma-

<w•

OPERETKA - iodZ. 19. „Turtł1ej w
Rio de Maracasso„
TEATR PINOKIO - godz. IO.„
12.30 „Niespodzianka".
TEATR ARLEKIN - godz. 10 ..17.30 .• czarodziejski młyn".
KAWIARNIA „AGAWA" (pro·
yam rozrywkowy) godz. 22.15
uDocinki prasowe".
llVZEA
llVZBUM BJSTORll WŁOKIEN
NJCTWA (111. Pioirkowska 282)
czynne od godz. 10-17,
llUZEVM KU(.UlJ REWOLUCYJ
NEGO
(Gdanska lJ) Wystawa „Gen. Swlerczewski „Walter"
czynne od
codz.

KINA STUDYJNE
STYLOWY nag~odzonych

SEANSE NOCNE
BAŁTYK „Rys-zard Lwie Ser
ce i Krzyżacy" (USA) godz ,

22.

WŁÓKNIARZ

- „Na tropie So
(NRD) godz. 22.15.
WISŁA „Skąd przychodzisz"
(tran~.) &odz. 22.'
kola„

10-15.

ADRIA
Pożegnanie z t)'tu·
lem : .• Wiosenna
miłość. jes ienna m:łość
od
lat IO
(hiszp.) godz. 10, 1%
(seanse
zamknięte) 14, I6, I8, :W.
CZAJKA - nleceynne.
ENERGETYK
„Strzały O
zmierzchu"
USA. od lat 18
godz. 17. lit
GDYNIA - X Festtwal Filmów
Turystyemycb - Plebiscyt wi
dzów: -Gdańsk - Stare Mia·
00

.4.RC"HJ<(lT or.1czNF

I ETNOGRAFICZNE (Pl. Wo!
nośc1 14)
czynne w codr..
1~15.

li: I N A

BAI.TYK - Dni Filmu Polskiego - 1969. ~Pan Wołodyjow-

~

I
n/

IE D''
-w- f

Q

sto", „Karczmy I zajazdy",
•• Starzyki", .• Wilanów krolestwa ichmości", „$wietlica w
Kcynl„ „Opowieść o między
rzeckim zamku", „W Polsce"
non - stop
godz. 10 (seans
zamknięty)

12-~9

„Czekając

na życie" od lat I6 (ang.) godzina 20.
DALKA - nieczynne
1 MAJA ,,Angelika
wśród
p i ratów" od lat 16
(franc.)
godz. 16, 18, 20.
ł..ĄCZNOśC

-

nieczynne.

ŁDK

„Fantomas
contra
Scotland Yard"
(fr.) od łat
H godz. Ił, I6.I5, I8.30. zo.-0;;
Ml.ODA GWARDIA "Piękno
t ból" od łat 18 (jap.)
~odz.
10 (seans zamk.)
lZ.15, 14.30,
9 3
MiJz.,i · ~ •. Ostatni wataż)!:a"
od
Od lat Ił (bulg.)
g &. I 6•
18, 20.
OKA - .,Testament agi" <w<ig.)
od lat 14 godz. I6, 18, 20.
POLESIE „Małpia
kuracja"
(USA) od lat I2 godz. IT, I9.
POPULARNE - .,Dni grozY i
śmiechu"
(USA) od lat 11 go.
drlna I5. 17.
..Ptaki" (USA)
od lat I6 god-z. 19.30.
PRZEDWIOSNJ.E
„ostatnie
dni' 0 (poi.) od łat 11
gooz.
16: tł. 20

PIONIER - „Zwaciowana noc"
od lat ll (poi.) godz. Ul. ts.
~.

POk0.1 ~ -

,.Cudowna podtót"
godz. lll.
„Hajducy" od lat Ił (.rum.)
e:odz. 18, 20.
ROMA „Czarodziejska lam.
pa Alladyna" Od lat 7 (Tadz.)
godz. IO (seans zamkni-:ty), 12,
14, I6, ,,Długa droga„ od lat
14 (franc.) godz. I8, 29,
REKORD - „Czarny musta-ng"
od lat 11 (USA) godz. IO (seans :zamk.) I2, 14 (seans zamknięty)
•. Arma
Karenina"
(radz.) od lat I6 godz. 16, 19.
SOJUSZ - •. Rzut karny" od l.
9 (rad:..) godz. 1'7, 19.
od lat 7 (szwedzki)

•••

9-15.

MUZEUM KATEDRY BWOLVCIONIZMU Ul.
(Park Sienkiewicza) - czynne od godz.
10-1'1.
MIJ"'.~. UM

Przegląd filmów
„Złotą Kaczką"

„Westerplatte" od lat Ił godz.
16.45, 18. 20.15 .
STUDIO - „Hamlet" I s. (radz.)
od lat 14 godz. I7.15, 19.30.

MUZEUM SZTUKI
(Więckowsk iego Jl) - czynne w godz.

Q

\::a-

rysi".

z hrahinq

RED.: W myśl nowych przepisów jest pan traktowany jako P!'acownik mający za sobą
5-letni staż pracy, a tej grupie
pracowników przysługuje urlop
o wymiarze 17 dni roboczych.
Ponieważ 4 dni pan już wykorzystał w br., otrzyma pan urlop w wymiarze 13 dni roboczych.

pociągów
SZ'Czecin,
która na
Chojny będzie włą
pociągu
Lublin

S

granicę.

Iem 4 dnl. Ile dni urlopu naleay mi się jeszcze w br? Je·
stem pracownikiem umysłowym
i mam ukończone liceum ogól·

RED.:
Za 4 miesiące będiie
miał pan uprawnienia do urlopu w wymiarze
26 dni roboczych. Teraz może pan otrzymać tylko ZO dni roboczych.

J~

A pośpieszny Warszawa Gł..
- Frankfurt nad Menem - Pa
ryż przejeżdżający
przez Lódź
wy
rozkład
jazdy
pociągów
czona do
PKP. O jego walorach i wadach
Szczeci n ;
Kał. 22.50 (22.55) z 31 maja na
1 czerwca będzie kursował we
pisaliśm y . Obecnie informu jemy
.ł. w
nocy z 31 maja na
zmienionego
rozkładu
jazdyjak będą kursować niektóre po1 czerwca br. pociąg osobowy
Lódź Kał. przyj, 0.47, odj. 0.52;
ciągi
przejściowo
przy
Łódz Kal. Jasło
odjedzie z
wprowadzeniu nowego rozkładu.
Łodzi Kal. o ~odz. 23.55 (wcześA pośpieszny relacji Paryż ..t. Pośpieszny Warszawa
niej 3 min.);
Frankfurt nad Menem - Mię
Zakopane - Krynica będzie kur
.ot. osobowy Tomaszów - Ko
dzylesie Warszawa Gł. przyE Ogólnokształcącego,
Oświaty=
sowa! dodatkowo w nocy z 30
!uszki, przyjeżdżający do Kol ujeżdżający do Lodzi Kał. godz.
: Dorosłych i Placówek Opie· §1
na 31 maja br. wraz z grupą wa
szek o godz. 3.44, l czerwca br.
3.IO
(3.I9)
I
czerwca
będzie kur5 kuńczo • Wychowawczych
gonów bezpośredniej komunikanie kursuje;
sował wg zmienionego rozkładu
5::_-=
KOS 111.razł.odzi
=-==-cji z Łodzi Fabrycznej wg do·
.A
nowy pociąg Kutno
jazdy
Lódż Kal. przyj. 7.34, odl.
tychczasowego rozkładu jazdy;
Lódź Kal., który będzie odjeż7.37;
..t. pośpieszny Warszawa
dżał z Kutna o godz. 23.02 po
A pOctmiejski relacji Zduńska
Wieden, 31 maja będzie kursoraz pierwszy zostanie uruchomia
==Wola - Lódź Kal. przyjeżdżają
mgr
~- wal wg zmienionego rozkładu ny w nocy z l na 2 czerwca;
cy do Łodzi Kal. o godz. 7.27,
JAN GINT
jazdy: Koluszki przyj. 19.I4, odi.
.ot. pośpieszny „Bohemia" War
5
ER
i§ I9.I8 (zamiast jak dotychczas Ko szawa Gł. - Międzylesie - Pra 1 czerwca przybędzie do Lodzi
o godz. 7.41;
~naczelnik Działu Szkolnictwa 5
luszki przyj. 20.35, odj . 20.38);
ga przejeżdżający przez Lódź
-5
z aw odowego KOS
==.A miejscowy Koluszki - KaKal. o godz. 20.30 (20.37) z 31 ma
towice
3I
maja
br .
odjeja na I czerwca br. nie będzie
A osobowy relacji TarnO'l.v•
§Proponujemy tematy:
5_ dzie z Koluszek o godz. I9.2°~ (10
kursował;
skle Góry - Lódź Kal. przyjeż=
min. później);
A pośpieszny warszawa Gł.
dżający do Lodzi Kal. o godz.
:E .A dalsza nauka absolwentów§
A 3I maja będzie kursował - Kudowa Zdrój - Jelenia Gó- 7.45, I czerwca przyjedzie do Lo
=
szkól podstawowych
:E dodatkowo pociąg pospieszny ra przejeżdżający przez Lódź dzi o godz. 7.49 jako pociąg Her
=_: .A perspektywy życiowe po= Warszawa Gł. - Praga. Do Ko
Kal. o godz. 22.I5 (22.24) z 31 ma
by. Nowe - Lódź Kal.;
ukoóczeniu ~zkoły średniej
luszek przyj. 23.53, odj. 23.55;
ja na I czerwca będzie kursoA ponadto pociąg Kutno 5,,, A warunki przyjęc'a do szkół i§
A z 31 maja na I czerwca
wał według zmienionego ro1:kla
Poznan w dniu 31 maja I969 r.
rozpoczyna kursowanie bezpodu jazdy Lódź Kal. przyj. o.~2.
odjedzie ze st. Kutno o godz.
.1u1111111111111u11111111111111u111111111ii
średnie grupa wagonów Lódź
odj. o.IO;
15.37 (8 min, później).
1111111111111111111111m111111111111nnum1n111111111111111111un111111111n111111111111n1111111111111111n11nn111n111RH1u11nn11111111u11111111111111111111111u11111111111
W AZNB TELEFONY
STOKI - „ W cieniu
dobrego

ZAWSZE 5 LAT

•

I

Hiszpanii, dowódcy II armii WP
wyzwalające; kraj razem z woj
skami
ractzieckłmi
~pod ok.u·
pacji hitlerowskiej itd.
Mu
. zeum Archeologi.cznym
otwarto
wystawę
p .n.
„Sredniowieczn<!
gród Id
rycerskie w Polsce„ ~ Je&t
z naszymi Czytelnikami
-==
ona wynik.te>n Wieloletnich. ba· §
rozmawiać będ•:
dań
ctoc.
dr J. Kamińskie; i i§
przedstawia w sposób plastycz- =m•r
5__
ny żyete średniowiecznego ry9
cerstwa. W zamian za uslugl ::_:GENOWEFA ADAMCZEWSKA§=
wojskowe i inne otrzymywało
naczelnik Działu Szkolnictwa :;:
ono
od
panujących.
., włości"

n I Ili 111111111111111111111IJ111n111,JI I Ili I 111111111111111111111111111111111

NTU
303·04
od owiada

d

drzewa" od lat 14 (USA) godzina I5.30, I7.45, 20.
SWIT - „Człowiek z M-3" od
lat lł (.poi.) godz. 15.30, I7.45,
20.
TAT~Y Bajki:
„Polowanie
1f8 goryla", .• co wiemy o Poo!elu„
•• K_ról Drozdobrody".
•. Pan Soczewka
w puszczy„
g. 16 1'7. Dni Filmu Polskiego
- 196!! Od „Zakazanych piosenek"
do .. Pana Wołodyjow
skiego". „Pożegnania" od lat
16 (poi.) godz. 18, 20.
DYZURY

APTEK

Narutow!c:za 6, N{)wotkl 12,
Dąbrowskiego 89,
Przybyszewskiego 41, Gdańska 90, Wielkopolska 53-a. Sporna 83.
DTŻURY

SZPITALI

1 Klinilr.a AM Poł.-Gin. tm.
Curie-Skłodowskiej. ul. Curie•

Skłodowskiej 15 - przyjmuje
rodzące I chore ginekologicznie
z dzielnicy Górna.
li Klinika Poł.·Gin . AM, 11L
sterlinga l3 pczyjmuje rodzące
I chore g inekolog iczn ie
t dzit:lnlcy Sródmieście z Rej.
Poradnl "K" przy ul. Kopciń1k;egr> 32 I Nowotki 60.
Klinika WAM. ul. M. FornalskieJ 31 przyjmuje rodzące
I chore glnekologi cznie z dziel
nicy Polesie I śródmieście
z
Rej. Poradn.I .,K' 0 uL Piotrkow
ska 269.
Sxpi\ał Im. R. .Jordana.
!IL
Prayrodolcu 119 przyjmuje
rodzące I chor• ginekologicznie
r dz ieln!cy Widzew.
Sspltal im. R. Wolf al. ł..a"
ciewnlclr.a :Uf.Ił
przyjmuje
rodzące I chore ginekologiczn ie
z dzielnicy Bałuty I Sródm i eścle r Rej. Poradni .• K„ przy
ul Piotrkowskiej 107.
Informacje o dyżurach ezpł•
taił innycb specjalności tel. 113..
Nocna
pomoc
pielęgniarska
Al. Kościuszki ł&, teł. 324·09 zgloszenia telefon iczne na za•
biegi do domu w godz . 1-5.
Nocna porno~ lekarska. DL
Sienkiewicza l37, teL 166-88 w godz. 19-5.
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DOM

m1
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•

w którym oferuje

doskonałej iakoścl poszukiwane artykuły ~

konfekcyjne
dziewiarskie
•

•

Ili

11
L,,
I
•

w

I~

ete•to~,.. ,.,.,.,„!. P.?1o~:~ ~!,z.~!;.~; ~

szych fasonach.
Zyczymy
ullaP6w w SKLEPIE DSW
uym codziennie w soda. 10-11, w poniedziałki 12-17.

pom7ślnych

Ili•=•:=l====:I

OGŁOSZENIA
BORECKI - ginekoTraugutta 9.
, ·--m-ie_s_z-1<ania wolne i pól placu
zadrzewi.onego oraz place pod
budowę
tanio
sprzedam.
Wiadomość:
Ł.ódź,
Franciszka
68,
sklep lub N i zinna 8. Denys.
70461-g
DOMEK - 1-rodzinny- wias
ny, z ogr6dki"m sprzedam. Mieszkan : e na zamianę w Lodzi lub okolicy.
Wieliniak,
Zgierz
- Kurak, ~laskiego u.
BOKSERA
szczenia·
ka
pręgowanego
z metryczką sprzedam. że
romsk !ego _85-13. _ _ __
PUDELKI
rodowodowe
po złotym medaEścl e
sprzedam. Tel. 249·73.
Dr

l o g.

POŁ- domu - -

eąu-

Ili

DO~ SP~EDAŻ! WYS:ŁKO~

iii,

Da OB N1:1

MASZYNĘ

p

dziewiarską

8180 sprzedam.
Cena
6 tys . Wróblewskiego 6S
m i:;
70447 -g
•
•
BIURKO dute, kuplę. O-

ferty
„70471"
Prasa
Piotrkowska 116.
'
MASZYNĘ iliemiecką do
haftu i szycia sprzedam.
~~-tynowa 2.
70472-g
PIANINO stan dobry sprzedam.
Cena
6.000.
Wojska
Polskiego 194-1
po godz. 16.
Tl069-g
:MERCEDES - 17t -V"
tanio sprzedam. Krucza
14, od godz. I6.
GARAZU- n·a Stokach
po
~ZUll:UJ<::._Tel. 370-91._ _
„0CTAVIĘ"
okazyjnie
spr-zedam.
Tel.
306-'lł,
&odz. lłr!B.

1

I

MAł.. ż E Ń STWO
poszukuje n i ekrępującego po·
sublokatorskiego.
ko.tu
Prasa,
Oferty
.;70603"
Piotrkowska 96.
MIESZKANIA na letnis·
ko w Kolumnie do wy~aj_ęcia. Lódz, tel. 358-75.
OPOLE
3 pQkoje, kom
fort. zamieni<: na pod obne w Lodzi. Koszt przeprowadzki zwróci:. Of erPrasa, Piotr ty 0 70445"
kOWSka 96.
PRAWNIK poszukuje po
sublokatorskiego
koju
Tel.
n:ekrępującego.
323-56, wew. 7 godz.
7l~o.'l-g
-15.
2 pokoKOŁOBRZEG
je, kuchnię w blokach,
telefon, zamienię na poLucja
dobne w Lodzi.
Kociszewska, Kołobrzeg,
ul. Katedralna 4.
dziecka
do
POMOC
10.
7J,13_~~
POMOC do małego dziec
po
28'7-65
przyjm<:. Tel.
ka pot.rzebna. Tel. 406-1 o.

-

-

-

PIES fo-kster ier szorstzginął
14. V.
ko włosy
Odprowadzić za wynagro
3 POKOJ~, kucbn:ę, wy dzen iem . Lódź, ul . crnen
gody (procz c.o.) rozkła tarna I m. 17, tel. 218-01.
dowe, I p. 80
m
1<w.
dzielnica śródmieście 0 za TECHNICZNA
Obsługa
mienię na 4 pokoje, ku- Samochodów w t.odzl. ul.I
chnię lub 2 pokoje z ku Wigury 7 wykonuje wy
chnią i pokój, kuchnię z watanie
kół samochowszystk imi
wygodami. d6w osobowych wszystMogą być
spóldziełcze, kich marek. Zakład czyP
Tel. 389-37.
70ł63-g nv od godz. o do ~odz. 22.
- ---Cena za pierwsze kolo
KAMERĘ „A_drr_iira 8-II" wynosi złotych: 59. 62. 6'7.
~przed_am. 305 -i..
pozostałe koła: 47. 49. 52
Ml.ODY posrukuje nie- zł, w zależ:noścł od mar
krępującego pokoju sub- Id samochodu
!1895 k
lokatorskiego.
Oferty POMIESZCZENIE
(sute;;~?," 4 ::S'. Prasa, Piotrkow- rena) nadające sk: na
- warsztat odstąpi<:.
PlaDWIE panienki przyjmę tynowa 2.
70473-g
do 53
• " pokoju.
Oferty WSPÓLNIKA z gotówką
~~':
P>rasa, Piotrkow- do branży , cukierniczej
- - ·•
poszukuję. Oferty „70612"
POKOJU subl?katorsk:e- Prasa, Piotrkowska 96.
go z wygodami poszukuje inżyn i er
członek TELEWIZORY,
anteny,
spółdzielni
miesz:kanio- UKF - naprawia - inwej. Oferty .,70516°' Pra- 'taluje
Rymis zewski,
sa, Piotrkowska 116,
Główna 39, tel. 646-99.

I

I
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Ma· Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polia" w
Pabianicach, ul. Żymierskiego ~ ogłaszają przerozbiórkę
oddziału
proistniejącego na terenie
rowane pr:oez psycholo~e dukcyjnego nr 53 i Sł
zakładu
w
terminie
do
31.
XII.
1969
r.
Budynek
oomyślnle
kolarzy malparterowy
murowany,
kubatura 7305 m sześc.
,„ń_" <>d 1920 roku
Budynek można oglądać w dni robocze od godz.
SWIADKÓW
wypadku 10 do 14 po uprzednim zgłoszeniu się do Działu
dnia IO. V.
1969 r , na Przygotowania Inwestycji.
Oferty należy skła
skrzyżowaniu
ulic: Ar- dać w zalakowanych kopertach w Dziale Przymii Czerwonej - Wyso- gotowania
Inwestycji
Pabianickich
Zakładów
ka o godz. 16.łll (potrąco Farmaceutycznych .,Polfa" z jednoczesną wpła
no
kobietę)
proszę
o tą wadium w wys. 3 tys. zł na konto :zakładów
skontaktowanie: Czesław w Narodowym Banku Polskim Oddział w
Pa-;adomski. Sieniec 71, pta
pow. Wieluń, woj. Lódź . bianicach konto nr 911·6·113. Oferty winny zawierać
proponowaną
kwotę
na rzecz Pabianickich
Zakładów
Farmaceutycznych ,.Polfa" za
OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
uzyskany z rozbiórki materiał po odliczeniu ko·
sztów rozbiórki oraz oferowany termin rozpoDr;iekan i Rada Wydzi ału Mechanicznego Po· Cl!lęcia i zakonczenla rozbiórki. Publiczne otwarpodają do wiadomości,
że cie ofert odbędzie się I&. VI. 1969 . r. o godz. IO
li techniki Łódzkiej
Dziale Przygotowania Inwestycji
Pabianicdnia 9 czerwca 1969 r. ( poniedziałek) w audyto- w
rium Chemicznym
G mach Chemii, II p., ul. kich Zakładów Farmac. „Polfa" w Pabianicach
odbędzie się publiczna przy ul. Żymierskiego 5.
W przetargu mogą
żwirki 36 o
godz. 1'7,
mgr inż. Czesława wziąć udział przedsiębiorstwa państwowe, spół·
obrona pracy doktorskie j
żakowskiego pt.:
„Bad anie wybranych zjawisk dzielcze i prywatne posiadające uprawnienia do
na teren ie
występujących w
proce si e wykonywania piasko- wykonywania robót rozbiórkowych
metodą
prasowania województwa łódzkiego.
W przetargu · Pabianicwych form odlewniczy.ch
kie Zakłady Farmaceutyczne .,Polfa" zastrzegają
pod wysokimi naciskami' '.
lannsz szreniawski
sobie prawo wyboru oferenta jak też uniewaźPromotor: prof. dr in
nienia przetargu bez podania przyczyn,
3530-k
p olitechnika Ł.ódzka.

TELEWIZORY . naprawia
inżynier.
Tel.
621-65.
70464-g
Pruski.
SUPERELEGANCKIE su
knie ślubne artys·tycznie
wykC>Dane
wypożyczy,
wypożyczalnia
sul<ien. Zachodnia 75, Nowa kowską
692'66-g
PRAGNIESZ szczęśliwego małżeństwa? Napisz:
„Venus", Kósza!in, Kolejowa 7. Swidroń. Błyskawicznie prześlemy kra
jowe adresy.
4033-k

t-K\'\\<A 'l'Nh

tJłuro

trymonlalne
"Neptun••.
Gclensk. Snladeck1ch. kle targ nieograniczony na

-

-

I

*·

mgr i ni. Michał Skarbiński
Poli te chnika Warszawska
prof. dr in ż. Hilary Gumienny
Poli te chnika Wrocławska
3 MGR INŻ. mechaników technologów specjall·
stów obróbki skrawaniem do nowo organizowadoc. dr inż . Michał Niezgod:riński
p olitechnika Łódzka.
nego Zakładu Produkcji Doświadczalnej
przyjZ rozprawą doktorską można zapoznać się w mie zaraz Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, uL
Piotrkowska
2M. Warunki do omówienia w kaczytelni Biblioteki Głównej PŁ..
ł316·k
drach.
3900-k
Recenzenci: prof.

PRZETARGI
Państwowa

Szkoła

Techników Medycznych w I.o
dzi, ul. Przyrodnicza tł/28 ogłasza przetarg nieograniczony na remont kapitalny budynku przy
ul. Franciszkarl,5kiej 7&'78
z materiałów wyko·
nawcy w terminie od dnia I. VII. do 31. VIII.
I989 r. Szczegółowy zakres robót określają ślepe
kosztorysy. które można otrzymać w sekretariacie Szkoły przy ul. Przyrodniczej 2ł w godz. od
9 do I8. W przetargu mogą wziąć udział przedsi<:biorstwa państwowe, spółdzielcze i rzemieśl
nicze. Oferty w podwójnej zalakowanej kopercie z dopiskiem: „Przetarg" należy składać do
dnia 23 . VI. I969 r. w sekretariacie sz.koly. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24. VI.
br. o godz. 10 w gabinecie dyrektora szkoły.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania :przyczyn.

PRACOWNICY POSZUKIWANI

.•.....„ ......„ ••„ ..•„ ...„ .••...••.•....
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••
•

U W AG Al
ABSOLWENCI WYŻSZYCH
UCZELNI
OPRAWĘ PRACY DYPLOMOWEJ
W Y KO N A SOLIDNIE
w TERMINIE !-DNIOWYM
PUNKT USŁUGOWY
. SPÓŁDZIELNI PRACY
GALANTERII PA PIERNICZEJ
„JNTROPLAST"
w Łodzi. ul. Długosza Zl/23, tel. 568-95

„ •••.„ •••••••••••••••••••••••••••
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TYDZIEN wTV

związku z mającym nastą
pić w lipcu br. lądowan iem amerykanskich kosmonautów na
powierzchni Księżyca,
amerykańscy naukowcy
przygotowują specjalny plan, aby nie do
puścić
do ewentualnego przywleczenia z .Księżyca bakterii,
które w ziemskich warunkach

t.15 - „Gdzie Jest generał" - film fab. prod. pol. 10.55 Dla klas VIII Nauka o człowieku. .Słu1.ba Zdrowia". 12.45 Dla klas VIII Geografia:
,,Polska Da mapie gospodarczej
świata". 15.35 TV Kurs Rolniczy
16.10 - Telereklama.
16.12 - t.WD. 16.27 - Telereklama. 16.35 - Dziennik. 16.45 ,.Tele-Swięto" ćwiczenia I pokazy Warszawskiej
Straży
Pnżarnej film z serii· „Przygody rtziwnego psa Huckleberry" - „Konkurs pięciu milionów".
18.05 - „spotkanie
z przyrodą". 18.30 - .• Półki pełne wspomnień" . 19.20 - Dobranoc. 19.30 - Monitor. 20.10 - „Gdzie jest generał" - film
fab . prod. poi. 21.45 - Dziennik. 22.05 - „Dziś Księżniczka
Czardasza" - montaż operetkowv

niebezpieczne dla ludzi.
Naukowcy z ośrodka epidemiolog:cznego w A tlanc:e, któ
rzy opracowują taki plan, oświadczyli, iż zarazki mogą zo
stać przyniesione
na skafan-

SOBOTA -

31 MAJA 1969 B..

NIEDZIELA -

8.00 - Program dnia. 8.95 - Dziennik. 8.15 - „ Warszawska
Syrena" - film fab. prod. poi. 9.35 - Dziennik. 11.55 - Program dnia. 12.00 - Dziennik. 12.15 - „Z Kolbergiem po kraju" - „Styry mile za Warsawom". 12.S5 - „Ludzie I zdarzenia". 13.10 - „Jutro wakacje" „Kabaret z papugą".
13.40 - PKF. 13.55 - „Przemiany". 14.30 - „Szlakiem zabytków". 14.50 - „Nowa poezja polska". 15.30 - .,Powrót do
hal". 16.00 - „Pejza•e". 16.35 - ., W ~ta rym klnie". 17.35 Dziennik. 1'1.50 Koncert światowej sławy artystów zorganizowany prze?. UNJCEF na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom. 19.20 - Dobranoc. 19.30 - Dziennik. 20.05 - „Lekarstwo na miłość" - film fab prod. poi. 21 .45 - .,Podłu1( dawnegn zwyczaju" - filmowy program rozrywkowy, 22.55 Dziennik. 23.25 - Wladomośrl sportowe.

2 CZERWCA !989
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!!.~

- Pro!(ram dnia. 15.30 - Fizyka (kun przygotowaw„Model jądrowy a•.omu" oraz „Model atomu Bohra".
16.35 - Dz~nnlk.
Ul.45 „Zwierzyniec" w progr. m. In.
fllm .,, serii „Przygody dzlwr.e!(o p~a Huckleberry". 17.30 „Echo stadionu". 17.56 - t.WD. 18.15 - .. Kino Krótkich Filmów". 18.45 - „Eureka". 19 .20 - Dobranoc. 19 30 - Dziennik. 20.ln - Teatr Telewizji: Tadeu~z Breza •• Urząd". 2'.!.05
- •. Profili' kultury". n.25 - Dziennik. 22.45 - Fizyka, (kurs
przygotowawczy) !><'wt.

czy)

WTOREK

S

C'ZE1ł WC A

t!IC!I R.

f!l.llO
0(1. tv) •• Pozna• swól kraj". to 55 - (Kl. V-VI)
„O mle.l sce wśród ludzl" - (1'1erwsz" !JYmpatle).
11.25
„Naga pasterka" - film fab. prod. ezeeho<1ł. 12 55 - .,Woda
w tyciu roślin". 14.45 - Proi?ram dnła 14.50 - „ Woda w tyciu roślin". 15.25 - Matematyka (rok n „Porhodne funkcji
złot.onych". I „Funkcje uwikłań". ez. 1. t&.30 Dziennik.
19.49 - •• Klub pOd Smokll'm". 17.20 - Magazyn ITP. 17.~0 Prngram tltmowy. 18.00 - t.wn. 18.211 - "Na morskich szlakach". f9.00 - Rozmowy o kslątkarh.
19.20 Dobranoc.
19.30 - Dziennik. 70.10 - Telewizyjny Ekran Młodych. 22.05
- „Małe formy" - rep. filmowy 7 festiwalu Teatru Małych
Form w Srczeclnle. 22.:!S - DzleBnlk. 22.55 - Politechnika
TV: Matematyka (rok. I) r:><>wt.
ł

SKODA 9.55 -

1'\zyka (kl. \Pttl')

wyjątkowo

Watykanu muszą
o północy, a doo godz. 23.30, gdyż o tej
porze zamyka się wszystkie bra
my stolicy papieskiej.
Według
danych
uzyskanych
w czasie ostatniego spisu (rok
1967) Wa ty kan
zamieszkują
ogółem 773 osoby. z których tylko 419
posiada
obywatelstwo
tego mini - państewka. W !:ez
b :e tej znajduje się 27 kardynałów, 27 arcybiskupów, biskupów, prałatów, 12 mn i chów, 54
portierów, 151 członków gwardii
papieskiej oraz 148 osób cywilnych.
Mieszkańcy Watyka.na nie pła
cą podatków ani cła.
Ceny •ą
tu o wiele n iższe niż za gra.nicą tuż w Rzymie, a osoby prze
bywające w
Watykan:e służbo
wo nie płacą za noclegi.
kładn ie

POGODA
Dziś w Łodzi
zachmurzenie
umiarkowane, przejściowo dUże.
przelotne opady
lub
burza. Temperatura do 211 st.
Wiatry umiarkowane południo
wo-zachodnie.
Jutro możliwe
przelotne opady,
temperatura
bez większych zmian.
Dziś zachód słońca
o
godz.
19.50, Jutro wschód o 3.29.
(Dziś imieniny obchodzą Aniela i Petronela).
Możliwe

Ciekawe
PRZYJEMNIACZKI...

-

„Komsomolskaja
Prawda•
przedstawiła swym czytelnikom
sylwetki dwojga dyplomatów za
chodnioniemieckich w Moskwie,
archiwistki Hildegard Wipper·
feld i trzeciego sekretarza amba
sady NRF, Ludwika Lernera..
Fakty przytoczone przez gazetę
określają Wipperfeld
jako pijaczkę, awanturnicę i pirata dro
gowego, a Lernera jako npiega_
POMOC.Rząd sajgoński podał

Program filmowy. 14.50 - „Trójmecz harcen>ld". 111.55 kamerą po świecie". lfl.10 - „My - 119" ćwierć
- finał teleturnieju. 17 15 - „Giełda piosenki". 17.55 - „Ludzie I zdarzenia".
18.30 - · „Dean Martin pr:redstawla"
prngram rozrywkowy. 19.20 - Dobranoc. 19.30 - Dziennik.
20.05 -- Program filmowy. '1.00
Koncert laut"eatów 5
Konkursu Piosenkarskiego. 21.40 - .,Miłość I kłopoty"
fllm fab. prod. wŁ Z3.00 - Wiadomości Sł)ortowe.
PIĄTEK

studio telewizyjnym•. 10.2s polski film telewizyjny. tt.55
- (Kl. VIII) Wychowanie obywatetskłe
„Mlej!;ce
Pclski
w świecie" . 14.SS - Prognm dnia.
15.oo - •• Matematyka
szkolna, • matematyka współczesna" cz. n. 15.30 - Matematyka (kurs przygotowawczy) ,,Rozwiązywanie bryt"
ez.
nt. I ez. IV . 19.35 - Dziennik. 18.45 - Sprawozdanie z mię
dzynarodowych zawodów hlp'j'.)lcznych. 1'1.55 t.wn. 18.lil
- Koncert Orkiestry Rozgłośni PR I TV w t..odzl pod dyr,
Henryka Deblcha. 18.45 - Wszechnica TV: „Sztuka liczenia"
odc. V „Praca jest prawem". 19.20 - Dobranoc.
19.30
Dziennik. 20.00 - Festiwal Piosenki Radzieckiej. Ok. 20.45 W przerwie - PKF. 21.40 - „Swlatowld". n .to - Dziennik,
n.25 - „Pleśni triumfującej miłości" - film TVP z cyklu:
„Opowieści niezwykłe". 22.51 Kronika s Mistrzostw Europy w Boksie.

-

S CZERWCA 1989 R.

Program dnia. 8.39 - „Oklahoma Kld" - fHm fabprod. USA (western) 9.45 - „Prokurator Alicja Horn" film archiwalny prod. pel. tt.oo - „Ukryty świat" - mm
prod. ang. 11.40
Dziennik. 12.ot
Sprawozdanie z Il polowy meczu Piłki notnej. 12.50 - Gra Polska Kapela. 13.25

PROGRAM 111
17.05 Czy to jest dobre?
rr.:m
„Nasz człowiek w Hawanie" odc. 17.40 P1osen&i z „ włoskiego
buta".
18.00
Ekspresem
przez
świat. 18.05 Stempelek Kącik
filatelistyczny. 18.20 Klub Grają
cęg0 Krążka.
19.00 Czytamy pamiętniki M. Morozowi cz-Szczep
kowska. 19.15 Studio P i osenki.
19.45 Kwadrans pełen swl!ngu.
20.00 Na estradzie M. Swięcicki.
20.3-0 Walter and Connie - rozmówki angielskie. 20.45 Klub Gra
jącego Krążka. 21.00 .• .Jedno niebo" - gawęda. 21.10 Krasnoludki są na świecie - magazyn. 21.49
Ch. W. Gluck - „Orfeusz I Eurydylca". 22.06 Fakty dnia. 22.08
Gwiazda siedmiu wieczorów
Wanda Warska. 22.10 Odc. pow.

episkopat zaprzeduchowni masowo
zdejmowali
szaty
duchowne. „Kolumbowie".
r.2.45 Spotkanie
Okazuje się, że w ostatnich 5 la- z solistą - Ewa Maria żuk:. 2-3 .00
tach na 28 tys. katolickich księ .,Maria" poemat. 23 .05 Wiety tylko... 195 zrezygnowało ze czór z nagraniami
Otisa Redstanu kapłańskiego.
(sj)
dinga.

CSAPLIIQ'SKIEJwyrazy współczu
powodu śmierci

Dr EWIE CZAPLllQ'SKIJ!!JJOZWIAK wyrazy współczu·
cia z powodu śmierci

OJCA

S CZERWCA 1969 B..

OJCA
składają:

mtadaJlf!

KOLEŻANKI

WSPÓŁPRACOWNICY

Z

5 PRZYCHODNI
til.EJONOWEJ.

s

i KOLEDZT

ODDZIAŁU

WBWN.

SZPITALA B.. WQLF.
\

Dnia Z9 maja 1!169 r. zmarł
tragicznie, prze:lywszy lat 28
Ś.

7 CZERWCA 1989 Il.

S'j'.)ortu nkolnego". 15.30 - Program dnia.
15.31
BHP
w gospodarstwie". 16.10 - t.WD. 16.30 - Dziennik. M.40
„Konkurs pięciu milionów" - finał. 1'1.45 - Film krótkometrażowy. 18.00 - „Spotkanie z przyrodą". 18.35 „Pegaz".
19.20 - Dobranoc. 19.30 - Monitor. 20.05 - Wieczorne rozmowy. 20.26 - „Festiwal Piosenki Radzieckiej". 21.30 - Dzlennlk. 21.55 - Kino Interesujących Filmów „Miłość I gniew"
- film fab. prod. ang. 23.30 - Sprawozdanie filmowe z mityngu lekk,.,atletycznego.

Jlllemłecki
ezył jakoby

cia z

t P.

Marek
Sulkowski

8.31l „Upadek Aleksandra Wlelklego" - film fab. prod.
bułg. 9.55 Geografia (kl. VTJ) - „Indie". tl.00 - „Swięt>O

1.25 -

wi angielskiemu pt. „Gdyby ... u

(re:l. L. Anderson). Film A. Waj
dy pt. „Polowanie na muchy"
cie•zył się nmiarkowanym sukce
sem.

Dr EWIE

„Miłość I kłopoty"

SOBOTA -

domości dane o pomocy gospo•
darczej uzyskiwanej od państw
innych niż USA. Państw tych
było 43, a wysokość pomocy wy
niosła w latach 1964-1968 95
mln dolarów. Na czele listy NRF: ponad 25 mln dolarów.
UMIARKOWANY SUKCES .••
Na festiwalu filmowym w Can
a.es Grand Prix przyznano filmo

JOŻWIAK

- film fab. prod. wł. • · • Program dnia 15.25 - Rysunek techniczny (rok. I) „Rysunek złoźeniowy. rysunki częśd". I „Wybrane przykłady zagadnień zapisu konstrukc_fl".
16.30 - Dziennik.
18.49
,;Zręczne ręce''. 16.~5 „Pan Póllk• I spilłka": 17.15 - t,WD.
17.30 - „Nie tylkn dla pań". 17.50 - .,Miejsce dla •zafy".
18.20 - .• Don Kichot". 18.45 - Magazyn Medyczny. 19.20 Dobranoc. 19.3.0 - Dz\ennl\<.
~O.IO „Upadek l'.\e\<sandra
Wielkiego" - film fab. prod. bul~. 21.311 - Dzienni\<. 2\.55 .. Cztery przeboi<' I mistrz" - film rozrywkowy prod. ang.
22.10 - Mistr7.ostwa Europy w Boksie. - Półfinały. 23.15 Politechnika TV: Rysunek techniczny (rok. n powt.
tt!.35 -

9.30 Wiad. 9.35 Reportaż PI 9.55
„Wczasowe melod ie". 10.25 „Powroty" - słuch. 11.10 Kwadrans
z zesp. M. Ja·'icza. 11.25 Poran
ny koncert. 12.05 Z kraju I ze
świata. 12.25 G. B. Pergolesi: So
nata. 12.40 (L) Komunikaty. 12.45
(L) „Na srebrnym ekranie". 13.05
(L) Kapele i śp'.ewacy. 13.15 (Ł)
.• Na antenie województwo". 13.40
„Złote myśh pana K" proza.
14.00 Wiad. 14.05 Przed fest'.waIem
w
Kam ieni u
Pomorsk:m.
14.30 „Koń i szabla" - gawęda.
14.45
„Błękitna sztafeta".
15.00
Radiowa lista
przebojów.
15.50
..o czym pisze prasa literacka".
16.00
Dziennik.
16.10
.• Melodie
estrady, ekra!'~ I kab~retu". 18.45
(t.) Aktualnosc1 łódzk !e. 17.00 (Ł)
„Okoli<:e kultury", 17.10 (t.l Mo
zaika muzyczna. 17.50 (Ł) Repor
taż. 18.20 „Widnokrąg" reflek
sje. 19.00 ,.Echa dn ia". 19.17 Spie
wa „Sląsk".
J.9.30
„Matysiakowie". 20.00 Recital tysiodnla. 20.29
,.Samo życie" - aud. 20.39 NowY
longplay
M. Magomajewa.
21.10 „Lata świetlne" - fragm.
21.2.5 Muzyka ta n eczna . 22.0o Z
kraju I ze świata. 22.27 Wiad.
sport.
22.30 Lekcja Jęz. franc.
22.45 Zespół Dz'.ewlatka. :P.15Wie
czorny koncert. 23.50 Wiad,

I

DEMENTI.~
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-
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CZW ARTBK -

okazać

Watykan
dzisiejszy

CZERWCA 19'9 R.

"Pletlń triumfującej miłości"

się

Mieszkańcy
być w domu

I CZERWCA 1969 R,

PONIEDZIAŁEK

mogłyby

drach
kosmonautów
lub na
próbkach gruntu księżycowego,
które kosmonauci przywiozą ze
SOBOTA, :u MAJA
sobą na Ziemię. Wprawdzie mo
żliwość
istnienia na Księżycu
bakterii jes-t
min ima.Ina.,
ale
PROGRAM I
zawsze trzeba się z nią liczyć.
Astronauci „Apollo 11"
po
8.00 Wlad. 8.HI Dzień dobry. tu
powrocie ze swej podróży bę- Red. Społeczna. 8.15 Piosenki 25dą musieli
przejść 21-dniową lecia.
8.19 Melodie rozrywkowe.
kwarantannę, a kabina „Apol- 8.H Koncert życzeń. 9.00 „Dziello 11" bezpośrednio po wodo- ni rybacy". 9.20 Koncert rozryw
waniu, zanim jeszcze opuszczą kowy. 10.00 Wiad. 10.05 „Uliczka
ją kosmonauci zostanie sprys- Klasztorna" odc. 10.25 Al. zakana przez ekipę
,ludzi-żab" rzycki: Suita polska. 10.50 „Mobardzo silnym środk i em dezyn del Instruktora". 11.00 „Jacy jefekcyjnym. Natychmiast po o- steśmy?". 11.20 (L) Koncert Ork.
puszczeniu kab:ny „Apollo 11" Mandolinistów LRPR. 11.49 Gawę
kosmonauci zostaną umieszcze- dy rodzinne. 12.05 z kraju i ze
ni w specjalnym pomieszczeniu świata . 12.25 Koncert z polonezaopatrzonym we wszystko co zem. 12.45 Roln iczy kwadrans.
potrzebne jest do wygodnego 13.00 „Walna rozprawa" - słuch.
życia przez 3 tygodnie, które 13.25 Piosenki żołnierskie.
13.40
drogą pow i etrzną 2l0stanie prze „Więcej,
lepiej.
taniej".
14.00
transportowane z pokładu lot- Czy znasz tę ks iążkę?
14.30 Z
n iskowca do ośrodka kosmicz- muzyki polskiej. 15.00 Wiad. 15.05
nego w Houston (stan Teksas). Godzina dla dziewcząt i chłopw czasie kwarantanny kosmo- ców. 16.00 Dz'.ennik. 16.10 „Pop<>
nauci zostaną poddani ws:rech ludnie 2 młodością". 18.50 Muz.
stronnym badaniom.
I akt. 19.15 ,.Pól żartem, pół seStroje ekipy ., ludzi-żab", któ rio". 19.30 „Wędrówki muzyczne
rzy pierwsi zetkną sie z kabi- po kl"aJu". ?Al.OO Dziennik. 20.25
ną „Apollo 11" Po jej powro- Wiązanka melodii. 20.37 Kronika
cie na Ziemię. zostaną umiesz sportowa. 21.00 Polskie Radio czone w specjalnym pojemni- metalowcom Mielca. 23.00 II wyku z silnym środkiem dezyn- danie dziennika.
23.10
Parada
fekcyjnym i zatopione.
ork. tanecznych. 24.00 Wiad.
-------------------------------

I

Pogrzeb nastąpi dnia 1 czerwca br. o godL 11 z kaplicy
cmentarza rzym.-kat. na Dołach,
o czym zawiadamiają
pogrą:leni

w głębokim żalu
MATKA, OJCIEC
I SIOSTRA

Dnia 29 maja 1969 r. smarta, po długich i ciętkich
cierpieniach

S. t P.

Genowefa
Bzdur ska
Pogrzeb odbędzie się dnia
31 maja br. o godz. 17,30 z
kaplicy cmentarnej na Dolach, o czym zawiadamiają
MĄŻ

i RODZINA

„.„.„„...........„„....„ .•„ •••••„ ..............„ .....„-------------~'~'-~--'-'~~----~
...................„ ........„ ...„ .................„ .........„„.........„ ••„ .....„„••••••••.•.•.••„„.„„•••••„
r~-----------------·~---------osobiście wybrał

Nie - odpowiedział Mason. przejaw odrobiny ostrożności.

Po prosta

- Je~li chodzi o ciebie - zaznaczył Drake
wolałbym zachować maksimum ostrożności. Jeżeli okoliczności ułożą się niepomyślnie,
to wiesz, że nie znajdzie się riikt, kto by uży
czył ci pomcoy.

sku Baxter, w okresie gdy żyL.
przypuszczam, że znalem.
- Skąd pan go znał?
-

Pr.ledstawiał się

to

Z!lt1Cą.

jako wielki hurtownik.

Zjawiał się w biurze Towarzystwa Południowo
afrykańskiego i chciał kupić diamenty. Chciał,
żeby towarzystwo na swoją polisę ubezpieczeniową sprzedało mu diamenty nie oszlifowa-

6.

ne,

jeżeli

one nie

są,

oczywiście,

. diamentami

przemysłowymi.

Mason siedział w pokoju dla odwiedzają
cych w więzieniu i spoglądał na Duane'a Jeffersona.
Jego klient był wysokim, zrównoważonym
człowiekiem.

Wydawał

się

być

powściągliwy

-

-

Baxter chciał nie oszlifowane?
Tak jest.
I został poinformowany, że nie może łeb

dostać?

Mason spróbował zamącić jego nadzwyczajny spokój ducha.

- No cóż, byliśmy, oczywiście, taktowni wobec niego, mr. Mason. Baxter przyrzekl, że bę
dzie pierwszorzędnym klientem. Handlował na
bazie gotówkowej.

Pan jest oskarżony o dokonanie zbrodni
powiedziaL
Duane Jefferson patrzył na niego zimnym
wzrokiem.
- W przeciwnym wypadku prawdopodobnie
nie byłbym tutaj.
Co pan może powiedzieć o tej sprawie?
- Właściwie nic. Znałem człowieka o nazw!-

- Pokazaliśmy mu kilka diamentów oszli-fowanych, doprowadzonych do połysku.
Nie
chciał takich. Powiedział, że potrzebuje diamentów nie oszlifowanych i sam dokona ich
obróbki poddając kolejnym stopniom szlifowania i doprowadzenia do połysku. Mówił, że
chciałby twierdzić wobec swoich klientów, iż

i spokojny,

przypominał

Anglika.

-

-

-

W takim razie co uczyniono?

diamenty natychmiast po ldt
wydobyciu w kopalni.
- Dlaczego?
- Tego nie powiedział.
- I nie zapytano go o to?
- W towarzystwie kierowanym przez Brytyjczyków - odpowiedział Jefferson - usiłu
jemy ograniczać pytania osobiste do minimum..
Nie wtrącamy się, mr. Mason.
- A więc co ostatecznie uczyniono?
- Zostało ustalone, że mr. Baxter wybier2le
diamenty, które następnie wyślemy do naszej
filii w Paryżu. Tam zostaną one oszlifowane
i po nadaniu im połysku zostaną przekazane
mr. Baxterowi..
Jaka była cena diamentów?
Hurtowa. czy detalicma?
Hurtowa.
Znacznie niższa od detalicznej.
- O wiele niższa?
- Nie mogę powiedzieć.
- Dlaczego?
- Ponieważ jest to ścisła tajemnica handlowa, mr. Mason..
- Jestem przecież pańskim adwokatem.
- To prawda.
- Chwileczkę, czy pan jest Brytyjczykiem?
- spytał Mason_
Nie.
- Amerykaninem?
- Tak.
- Jak długo pracuje pan dla towarzystwa
brytyjskiego?
- Pięć lub sześć lat.
- To pan stal się już prawdziwym Brytyjczykiem.

- Są pewne zwyczaje, mr. Mason, których
przestrzegania handel wymaga od przedstawicieli towarzystwa takiego jak nasze.
- I są pewne zwyczaje, które amerykański
sąd przysięgłych spodziewa się ujawnić u oby·
watela amerykańskiego - zaznaczył Mason. Gdyby sąd przysięgłych doszedł do wnioskU;
że pan przejął zwyczaje brytyjskie, to mógłby
pan ubolewać z powodu swego akcentu i flegmatycznej, bezosobowej obojętności.
Usta Jeffersona skrzywiły się nieco pogard-o
li wie.
- Nie miałbym żadnego powodu do ubolewania, czułbym jedynie pogardę dla sądu, na
którego opinię wpływałyby względy osobiste.
- To skruszyłoby serca sędziów przysięgłych
- zauważył ironicznie Mason.
- Jak na początek doskonale się rozumiemy,
mr. Mason. Panuję nad swoim postępowaniem.
Wolałbym raczej zginąć,
aniżeli zrezygnować
z tej zasady.
- W porządku - rzekł Mason. - Niech pan
postępuje, jak się panu żywnie podoba. To
pana zmartwienie, nie moje. Czy pan widział
ponownie Baxtera?
- Nie, sir, nie widziałem. Ostatecznie wszystko zostało załatwione przez filię w Paryżu.
- Przez Irvinga?
spytał Mason.
- Nie sądzę. Byl to chyba inny przedstawi·
ciel.
- Czy pan czytał o przybyciu statku turystycznego i o przypuszczalnym samobójstwie
Baxtera?
- Czytałem, oczywiście.
(19)

(Dalszy

ciąg

nastąpi)
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