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Minister
spt'aw
zagranicznych
ZSRR Andriej Gromyko oraz sekretarz stanu USA Henry Kissinger spotkali się we wtorek 7 bm.
w stolicy Cypru, Nikozji. Rozmowy trwały kilka godzin I dotyczył!' m. in. problemu
bliskowschodniego.

Uroczyste otwarcie xxvn Wy~clgu Pokoju odbyto się wczoral
na wypełnionym niemal do ostatniego miejsca Stadionie Dziesię•
ciolecia. Sympatyków tej wspaniałej Imprezy nie odstraszyła desz•
czowa pogoda.
W łoży honorowej zajęli miejsca członkowie Biura Politycznego
KC PZPR: przewodniczący Rady Państwa HENRYK JABLOŃSKI,
sekretarz KC EDWARD BABIUCH, prZl'Wodniczący CRZZ WLADY·
SLAW KRUCZEK, wicepremier JÓZEF TEJCHMA, zastępca człon•
ka Biura Politycznego I sekretarz KW JÓZEF KĘPA, sekretarz
KC JERZY LUKASZEWICZ I członek Sekretariatu KC ZDZISLAW

Senat USA
contra pentagon lłllllHIUUIUHllllHIUlllllllllllllDIDllUllllUIDlllllllllllllDllllllllllllllllUllllDHllUllllUllllllllllllllllllll

ŻANDAROWSKl,

~t~kri~{S~:~~~~~ii:~ ·Pos·1edzen·1e e·1ura Po1·1tycznego KC PZPR ~i~li:~f~~rt~~łt~:.~::iE~}~~: ~~!:~:i~~~~::~:~:~:Tu::11~

nat z·atw1erdzil poprawkę
senatora
Edwarda Kennedy'ego
do projektu
ustawy o dofinansowaniu programu
Ministerstwa Obrony w roku bieżącym Poprawka Kennedy'ego zakazuie Pentagonowi wykorzystania jakichkolwiek dodatków i środków na
udzielanie pomoc:v wojskowej . krałom Azji poludmowo-wschodmej.

naczelnemu .. Trybuny Luau" Jśze· Kolarskiej ora2 flagi państw biorąfowi Barecklemu.
cych udzial w tei najw 1ekszej arna~
W imieniu trzech redakcji „Try- torsklel imprezie wieloetapowej.
buny Ludu", „Neues Deutschland"
Do loży honorowej zbliżyli sie ka„Rudeho Prava" red J. Bareckl oltanowie eklo: CSRS NRD 1 Pol·
powita! uczestników i entuzjastów ski - llfilos Hrazdira Michael Scbiff
kolarstwa.
ner I Bernard Kręczyńskl wra2 z
Oficjalnego otwarcia imprezy . do- grupą mlodzieży stolicy Zaproszen~
konał prezes UCI, Włoch Adriano goście zostali obdarowani kwiatami.
Rodont.
W niebo wznlosl:v sie gołębie, ży.
Po raz pierws~y 1_w ~~atro~~śzct
(Dalszy cią.g na str. 2)
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BIURO POLITYCZNE KC PZPR NA POSIEDZENIU
W
DNIU no-panstwo:vo-zw1ązkowej na te'f BJ.V;[. OCENIŁO STAN REALIZACJI UCHWAŁY BIURA POLITY- mat dalsze] poprawy
warunkow
CZNEGO I PREZYDIUM RZĄDU z LISTOPADA 1972 ROKU o DAL- pracy oraz zakładowej
działalnoSZYM ROZWOJU PAI'{STWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH.
ści socjalnej i bytowej, przedstawiony przez Prezydium Rządu
i
Państwowe gospodarstwa
rolne Prezydium CRZZ.
pomyślnie realizują postanowienia
Biuro Polityczne KC PZPR zauchwały. W latach 1971-1973 pro- poznało się również z przedłożoną
dukcja
globalna w tym sektorze przez rzad informacją o przygotorolnictwa wzrosła o 38 proc„ a plo waniach do wprowadzenia zgodnie
ny 4 zbóż w 1973 r. przekroczyły z uchwałą XII Plenum KC. do30 q z 1 ha. Szybko wzrastała ho- datkowych dni wolnych od pracy.
dowla zwierząt.
Prawie 95 proc. Przygotowania te są już na ukoń
więc to juf dziś Czytelnicy „Dziennika" z
dostaw zbóż siewnych to odmiany czeniu. Poszczególne resorty wydaMaszyny wlók!enn!cze stanowiące obok tndii, Malezji I Singapuru 1e•
intensywne. PGR rozwijają coraz ły zarządzenia określające tryb i ......-posażenie
trzech
przędzalń baszcze jednym nasz;ym odbiorca t:;:ch
dzajq drukarnię RSW „Praso". No spotk
szerzej kooperacie. produkcyjną
z zasady wprowadzania dodatkowych wełny dostarczymy do Syjamu, w maszyn w południowej i południo-
gospodarstwami chłopskimi. Zna- dni wolnych od pracy. Ich uzyska- wyniku kontraktu zawartego astat- wo-wschodniej Azji.
z mistrzami „czarnej sztuki", zapraszamy
cznej poprawie uległy wyniki eko- nie zależy od pełnej realizacji za- nlo przez PTHZ „ Varimex".
Będą
nomiczne PGR. zwiększyła się wy- dań produkcyjnych przy utrzyma- to m. in.
przędzarki,
zgrzeblarki.
dzinach 10-13.
rozciągarki odajność pracy a na tej podstawie niu założonych w planie relacji e- maszyny czyszczące.
ZBIOBKA PRZED GLOWNVM WE.TSCIE~I DO ZAKlADf)W wzrosly zarobki pracowników. Po- konomkznych.
Władze
terenowe raz orzewi:tarki z taklch zakładów
GRAFICZNYCH, PRZY UL. ARMII CZERWONEJ 28.
wlókiennlczych lak łódz
lepszono warunki socjalne i kultu- podjęły niezbędne kroki celem za- maszyn
bielskie
Zgłaszający się będą podzieleni na 20-osobowe grupy. któl'P ralno - oświatowe. Coraz większy pewnienia . sprawnej obsługi spole- kie „\Vlfama" 1 „Majed",
•.
Befarna"
I „Falubaz" z Zielonej
pod opieką przewodników obejt'Zą poszczególne wydziały dru- wplyw na
wyniki
produkcyjne czeństwa w dmach wolnych od pra- Góry.
Generalnym
dostawcą
jest
karni. Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa, grupy wcho- PGR wywierają koncentracja pro- cy.
Biuro Polityczne pozytywnie przedsiebiorstwo .Kopolmatex" z Lo- .
dzić będą do budynku w odstępach półgodzinnych. Jeszcze raz
dukcji i wdrażanie przemysłowych oceniło stan przygotowań. zsleca- dzi.
Reallzac.1a kontraktu, którego
prosimy wszystkich uczestników o zachowanie dyscypliny i po- technologii wytwarzania, a zwła- jąc kierownictwom
instytucji
ł wartość
wynosi ponad 26 mln z!
szanowanie przepisów obowiązujących w tego typu zakładach. szcza nowoczesnej techniki i or- przedsiębiorstw oraz organizacjom dewizowych.
rozpocmie się w br.
Przypominamy także, iż zorganizowane grupy młodzieży, bę ganizacji produkcji.
zawodowym I społecznym. jak najWarto
podkreśllć. te Jest t,o pierw
dą mogły zwiedzać drukarnię, po uzgodnieniu z jej dyrekcją,
Biuro Polityczne zaleciło Minls- lepsze zorganizowanie dni wolnych, sza tego rodzaju transakcja z Syjaw innych terminach.
terstwu Rolnictwa rozwijanie dzia- tak, aby to poważne osiiu~nięcie lu- mem, który dotychczas sprowadza!
lań mających na celu dalszy szyb- dzi pracy zostało w pełni i właści- głównie
jaooń$kle
fJlaszyny wló· 1
ki wzrost produkcji. wykorzystanie wie wykorzystane.
kien.nicze. Kraj ten stal się więc
W 128 dzień roku słońce wzerezerw produkcyjnych. powiększa
szło o godz. 3.53, zajdzie zaś
o
~
nie wpływu PGR na wYniki całe
godz. 19.13. K&iężyc wzejdzie
go rolnictwa oraz stwarzanie zadziś o godz. 21.48, zajdzie
zaś
łogom coraz lepszych
warunków
o godz. 4.48.
pracy I życia.
Biuro Polityczne
zaakceptowa?o
Od kllku dni Karkonosze, a na- scowoścl wypoczynkowe:
Karpacz,
wet położone u ich stóp znane miej Bierutowice f Szklarska Poręba. po- propozvcję rządu w sprawie zmian
organizacji i zarzadzaniu pań
kryte są cienką
pokrywąśniegu. w
Następilo
także
znaczne pogorszenie stwowymi przedsiębiorstwami gosStanisław, Dominika, Wiktor
pogody i ozięb1enie .
Przebywający
podarki rolnej.
tu wczasowicze spędzają więe czas
Biuro Polityczne zatwierdziło pro
53
delegatów
łódzkiego
okręgu
ZBoWiD
udających
się
do
Wargłównie w
klubach
i kawiarniach. jekt wytycznych wynikających
z
s~awy na V Kongres tej organizacji, żegnało wczoraj pod pomtylko nieliczni decydu.1ą się na dal· wnłosków krajowej narady partyjnikiem Juliana Marchlewskiego na Łódzkiej Starówce społeczeń
sze wycieezkl w góry.
stwo miasta, przedstawiciele województwa. Obok członków kieprzewiduje dla Lodzi I wojeW wysokich partiach Karkonoszy
rownictw KW i KL PZPR
z II sekretarzem
KW Ludwikiem
wództwa następującą poi:odę:
Ma~nickim oraz sekretarzem KŁ - Klemensem Kwiatkowskim,
Ronald Biggs, znany przestępca - zima. W Żlebie nad Małym Stazy"
<achmurzenie duże z lokalnymi
brytyjski, uważany za organizatora wem na wysokości od 1.200 do poOSO
woiewo~y łódzkiego Romana Malinowskiego i wiceprezydenta
większymi
przejaśnieniami.
Miej„napadu stulecia", został w nocy z nad 1.400 m panują nadal doskonam ..Łodzi Jana Morawca na uroczyste pożegnanie przybyli wete•cami zanikające opady deszczu.
poniedzialku na wtorek wydalony z le warunki narciarskie. Bazą wypa·
rani ruchu rewolucyjnego i robotniczego, byli żołnierze J i II
remperatura minimalna
plus 2,
BrazyW. Agencje donoszą, iż widzla- dową w góry dla miłośników .. bia- W
Armii Wojska Polskiego, członkowie ruchu oporu, młodzież ze-1 naksymalna nius IO st. C. Wiatry
no go pod eskortą policji na lotni- łei;o szaleństwa"
jest schronisko
1miarkmvane pln.-zach. l zach.
temesowska i harcerska.
sku w Rio de Janeiro. Nie zdolaJutro miejscami przelotne opano jednak do wiedzieć się, jakie jest PTT-K „Strzecha Akademicka", w
Policja w
Karaczi polnformowala.
ły. W nocy możllwe przygruntomiejsce przeznaczenia Biggsa.
której gości obecnie sporo wycle- w poniedziałek, że w okręgu Lorawe przymrozki,
W dzień nadal
Za udział w napadzie na pociąg czek szkolnych.
Niewielu jest tu lai bandyci z nielegalnej organizacji
ohlodno.
pocztowy w Glasgow - Londyn w
plemiennej urządzili zasadzkę
na
1963 r. B!ggs zostal skazany na 30 Jednek narciarzy,
którzy nie wie- cio:żar~wkę
jadącą z Pundża_b
~o
Wczoraj o godz. 20 ciśnienie
lat więzienia.
Jednakże udało mu
~zą chyba
o tym. że wysoko w Bel~dzystanu.
Klt;dY
pasazerow1e
wynosiło 741,2 mm.
się zbiec i dopiero po kilku latach Karkonoszach,
w rejonie Karpacza, clęza~ówkl stawili 1m opór: ~andycl
zdołano ustalić że przebywa w Bra.
oddah do nich strzały z broru ręcz
zylii. w. Brytania domagała
się \ panują
nadal dobre warunki nar- nej, raniąc ich, a następnie
oblali
ekstradycji przestępcy.
ciarskle.
benzyną, którą podpalili.
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1945 - W Berlinie podpisany
akt o bezwarunkowej kapitulacji Niemiec hitlerowskich.
1944 - Zm. T. Zieliński
badacz kultury antycznej, filozof •

został

,

.

Nasze wewnętrzne usposobienie zamienia cały zewnętrzny
wygląd świata.

braz z Kosowa Lackiego. o którym tak gło
śno bylo przez ·kilka lat, zresztą nie tylko w
Polsce, okazaj się
autentycznym dziełem
wielkiego malarza hiszpańskiego pochodzą
cego z Krety - El Greca (1541-1614) Ustaliła to komisja rzeczoznawców.
której przewodniczy! główny konserwator zabytków woj. warszawskiego mgr Wacław Kochanowski. On to poinformował wczoraj
dziennikarzy o wynikach długo
trwałych badań I ekspertyz. które wykazały tym t'aże
autorem
zem już ponad wszelką wątpliwość,
obrazu jest mistrz z Toledo.
Autentyzm autorstwa El Greca
stwierdzono bezspornie 3 miesiące temu.
kiedy . po zdjęciu warstw
przemalowań oczom konserwatorów ukazała się oryginalna sygnatura:
Oomenlcos Theotocopulos.
Tak
właśnie brzmialo prawdziwe Imię I nazwisko malarza I nim OP'atrywal on swe dzieła. Przeprowadzono nie tylko żmudne analizy chemiczne obrazu. ale
także porównawcze podpisu,
stwierdzając, że podczas przemalowań umieszczono
obcą
sygnaturę.
•. Ekstaza św. Franciszka"
była przemalowywana w
około dwóch trzecich swej powierzchni I w rezultacie znleksztalcona w kolorystyce.
Dodajmy jeszcze.
że ostateczny odbiór komisyjny
prac konserwatorskich nie został dokonany, poniewai brak wyników kilku analiz chemicznych, które

O

wkrótce zostaną ukończone. Dane, którymi dysponuobecnie konserwatorzy,
pozwalają na stwierdze·
nie, że jest to autentyczne dzieło EJ Greca.
Mamy więc sensację dużej miary!
Po latach sporów I domysłów na temat autentyzmu , a nawet późniejszych losów obrazu, znalezionego
w skromnej wiejskiej plebanii. możemy dziś poinformować, że jest to oryginalny El Greco.
Przypomnijmy: obraz został odkryty przed kilku
laty przez zespól Inwentaryzatorów zabytków Instytutu Sztuki PAN. PAP poinformował o odkryciu niemal dokładnie 7 lat temu.
Ekspertyzę oraz konserwację obrazu jak poinformowano podczas konferencji prasowej prze·
prowadzono na zlecenie właściciela
cennego płótna
którym Jest kuria diecezjalna w Siedlcach. Niestety.
mgr KochanowskJ nit. potrafił jeszcze udzielić lnfor·
macji. kiedy I gdzie będzie mogla obejrzeć „polskiego El Greca" szeroka publiczność.
Nie wiadomo również I chyba to jut na zawsze
pozostanie tajemnicą. jakimi drogami dzieło wielkie·
go mistrza trafiło do podlaskiej wsi. Pewne jest ty) .
ko, że pojawiło się tam dopiero w naszym stuleciu .
Może przywiózł je przed laty
któryś z naszych
tolnlerzy rzuconych losami wojny na ziemię hisz-

ją

pańską

w

~zasach

napoleońskich.

W imieniu władz Lodzi i województwa, delegatów żegna! WOJewoda łódzki - Roman Malinowski.
Gorące pozdrowienia od młodzieży
okręgu łódzkiego przekazał
zbowidowcom. przewodniczący
Rady.
Wojewódzkiej Federacji SZMP Wacław Górzyński. Głos zabrał także jeden z delegatów
Kazimterz
Przybyl-Salski, który zapozna! zebranych z tradycjami ZBoWiD oraz dorobkiem tej organizacji
w
rOZWOJU naszej ojczyzny etemesow
cy i harcerze. przedstawiciele spoleczeństwa I wladz
wręczyll
następnie delegatom wiązanki kwiatów. Grupa udająca się do Warszawy wraz z przewodniczącym delegacJ'I prezydentem Miasta Lodzi

Gigantyczny

w Hollywood
W

nij

się

pożar

w amerykańskim
filmowym Hollywood wy·
buch! ogromny pożar, w czasie którego do szczętu spalijy się
studia
lllmowe należące do zmarłego przed
trzema miesiącami
pioniera Hollywoodu Samuela Golddwyna. Prawdo.
podobnie trzy osoby zginęły.
w gaszeniu pożaru brało udział 25
oddzialów straży pożarnej. a także
kilk·a specjalnych brygad helikopterowych. Pożar wybuch! w jednym
Jerzym Lorensem złożyła liczne z atelier. gazie przygotowywano scewiązanki kwiatów pod pomnikiem nę d<? filmu
„Zygmunt ! potwór
morski". Zgromadzono tam bardzo
J, Marchlewskiego.
(zbk) wielką Ilość dekoracji. które ogień
trawił z wielką szybkością.
Straty
~I A.. Wach
oblic;;r;a się na miliony dola,rów•
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Chile
v Spirala cen \l Terror-chlebem powszednim

Plenuin

Rady Naczelnej

ZBoWiD
Dziś 8 bm. w sali Kongresowej PKiN w Warszawie rozpoczyna dwudniowe obrady V
Kongres Związku Bojowników o
Wolność i Demokrację. Uczestniczyć w nim będzie blisko 1.400
delegatów, reprezentujących ponad 400-tysięczną rzeszę człon
ków organizacji. Podsumują oni
działalność związku w ostatnich
program
nakreślą
5 latach,
nowe
dalszej pracy, wybiorą
władze.

rozpoczęcia
przededniu
W
kongresu, w Urzędzie Rady Ministrów odbyło się pod przewodnictwem prezesa Rady Naczelnej ZBoWiD, premiera Piopotra Jaroszewicza plenarne
władz
naczelnych
siedzenie
ZBoWiD
Prezes ZG
związku.
przygotowao
poinformował
niach do V Kongresu.

Plastycy w łodzi
Łódź w plastyce
,A. .A.A. O

sprawach środowiska artystów plastyków, w łym I o udzlaplastyki w :tyciu miasta, mówiono wczoraj szeroko podczas
zebrania sprawozdawezo-wyborcze1ro Lódzkielt'o Oddziału ZPAP.

z

doświadczeń swoich
poprzedników, zarząd oddziału ostatniej kadencji wypracował wiele form pracy, które znacznie zwięk
środowiska
szyły rangę naszego

plastycznego. Takie inicjatywy, jak
np. cykl różnotematycznych triennale (w br. będziemy o~lądać Trien
nale „Plastyka w architekturze"). Ogólnopolskie Targi Tkaniny, odbiły

głośnym

się

ęchem

w

całym

kraju, przyniosły wiele wartościo
wych realizacji. W ostatnim czasie
łódzcy plastycy odnieśli też wiele
zdobyaukcesów indywidualnych,
wając nagrody w konkursach mię
dzynarodowych i krajowych. Lista
łych tylko nagród składa się z kilto
kudziesięciu pozycji. Wszystko
fprawia, że nasze środowisko plastyczne zaliczane jest do najbardziej
prężnych, dynamicznych.

Wojewódzkie

Przed81ębiorstwo

łódzkiego

Muzyka

plastyka

łapówki

I

i ...

. . .

więzienia

(zt)
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płaci."

przybywa do naszego
Dziś
kraju rządowa delegacja polityczno-gospodarcza Republiki Arprzewodnictwem
gentyny pod
Jose
gospodarki
ministra
współGelbarda, najbliższego
pracownika prezydenta Perona.
J. Gelbardowi podlegają wszy;tkie resorty gospodarcze.
Celem 2-dniowej wizyty gow naszym
argentyńskich
ici
przeprowadzenie
Haju będzie
rozmów z kierownictwem poliPRL
tycznym i gospodarczym
na temat rozwinięcia szerokiej
l przyjaznej współpracy politynaukowej,
cznej, gospodarczej,
lrnlturalnej i dokonania w ten
obu
sposób zbliżenia między
krajami.

Kierowcom, którzy także zruilt'«l 1'
illa lawie oskarżonych „oplacilo sii:"
wyra!Płacić haracz dyrektorowi, a
zem tego jest fa•kt, że jeden z nich
- Edward Bagiński (Siarczana 1/9)
ukarany został nie tylko za dawanie ła.pówek, lecz także za uszczuplenie zasobów skarbu pa1\stwa przez
przewiezlenle 520 kamieni syntetycznych bez cla. Skazany został na 2
lata pozbawienia wolności z zawieszenlem wykonania kary 1 na za-1
płacenie 60 tys. zl grzywny. Pozostałych pięciu kierowców sąd ska- ,
zal na kary pozbawienia wolności
w granicach od Jednego roku do
wykonania .
półtora z zawieszeniem
Dyrektor Wieczorek skazany został
na ł lata pozbawienia wolności, 3
Jata utraty praw, 20 tys. zł grzywny, Orzeczono także zakaz pełnienia
przez niego stanowisk kierowniczych
w ciągu 3 lat po odbyciu kary.

PKS

3 w

I przemysł

1111

do Polski
delegacja
Argentyny

I

Korzystne trasy,
Oddział

Dziś przybędzie

nad&l przewoonlczącym partii I :te
na tym stanowisku „będzie się cieszyi solidarnym poparciem całej parW specjalnym oświadczeniu
tii".
t>rezydium SPD stwierdza, że Brandt
w stopniu więk
się
„przyczynił
szym niż ktokolwiek inny do zapewnienia pokoju światowego i p<>prawy sto5unk6w między państwa
mi".
W Bonn POdano otlejalnle, l:t &becny kryzys rzadowy nie W!Pły;rue
na termin wyborów prezydencltich
w NRF, wy.znaczony na dzień 15
maja br. Kandydatem obecnej koalicJI SPD-FDP na stanowisko szefa państwa pozostaje Walter Schee1,
CDU r·'
opozycji
a „ kandydatem
Richard von Weizsaecker, wlceprzefrakc.li parlamentarnej
wodniczący
1 CDU CSU w
.
Bundestagu.
Rzec-z.nicy SPD i FDP ośw1adczy!1„
iż ust11Joienle Willy Brandta me bę
dzle m!a!o żadnego wpływu. na spra
wę da[szej egzystencji koahcli rząObydwie oartie oo<lkrPĆ>l ·
dowej.
swoje zdecydowanie kontynuowania
.
1dotychczasowej koalicji.

Lodzi pełni od:poiwiedzla.lmą funkcję komunikacyjno-trans
por1>0.wą na międzynarodowych traDuży &uk<lea odnióał w llw1atowym sach, Ogromne wozy z napisem
wykorzystanym potencjale gospo~aflki warsztatowej w „TIR" ptzewożą 1>owary znacz.ne:l
darczym. Do spraw tych będzie- konkursie
Jerzy wartości przez granicę. Jak jednak:
my wracać w kolejnych publika- USA łódzki artysta pla<!ltyk
Leszek Stanecki. J~o grafika wiel<>- praikltyka życiowa poucza cjach.
wszę
Podczas zebrania wybrano nowe barwna wykonana techniką wgłębną
władze oddziału. Prezesem Lódz- zakwalif!ikowana została wśród łO in- dzie znajdują się ludzie, którzy odpod.porządlro
kiego Oddziału ZPAP został po- nyc.'1, do kategorl1 prac wy"bitnlf(:h powiedzialne funkcje
O I (nadesłano 7.000 prac, zasadą nagra- wują „nieczystym" Interesom. Tak
nownie Wiesław Garbolińskl.
oddziału dzanla była kwalifl~acja do kategopełnym składzie władz
było w przypadku dyrektora oddzia
prac wybitnych i kat. II
poinformujemy po ich ukonstytuo- r!i I lu wymienionego przedsiębiorstwa.
się do ekspozycji).
- nadających
waniu się.
w obradach wzięli udział przed- Wystawa pokonku~sowa odbyła sle Zygmunt Wieczorek (Astronautów 3)
Sztuki Nowocze.sn~ w stanął
w Mu1:eum
j ló
·
·
· ·
przed sądem <>Skarźony o
- san Francisco
staw1c1ele właqz miasta l wo .
·
dzkiego, wśród nich sekretarz KL
przyjmowanie lapówek od kierowJemy L. Stanecki Jest asY'l!ltentem ców obsługująeych
Zbigniew Faliński. ObePZPR mlęd.zynarodowe
cny był również prezes ZG ZPAP w nowo ,powstałej Katedrze Grafiki trasy, Przydzielał im wyjaz.dy oceArtystycznej łódzkiej PWSSP.
{kat.)
- Janusz Kaczmarski.
niane IPOd kątem nle<>ficjalnej in·
w latratnoścl. Jak udowodniono tach 196'7-1973 przyjął ~.soo zł oraz
tkapieniądze w obcych walutach.
niny i na.poje alk-oholowe.

zasygnalizował Ada.m Nahlłk, mówiący o plastykach zatrudnionych
w przemyśle. Jako o ciągle nie-

W dyskusji poruszono także wiele spraw „do załatwienia". O konieczności stworzenia odpowiednich
pracy dla rzeźbiarzy
warunków
znajduje
Hasło: „Sojusz iłwłała pracy z kulturą I sztuką",
przekonał nas Władysław Kowalwciąż nowe potwierdzenia w praktyce. Kolejnym, jest podpisasię
wydaje
czyk. Problem ten
na wczoraj umowa o współpracy miedzy PWSM i ZPDz. „Olimszczególnie istotny w okresie mopia".
dernizacji miasta, które nie może
się obejść bez form rzeźbiarskich,
W myśl jej założeń studenci ł nowanych form ł rodzajów współ
pro- kadra \!Czelni będą mogli zapoznać działania. Wszystko wskazuje jedmałej architektury. Trudne
blemY „plastyków przemysłowych" siQ z prod1Jk<:ją i strllkturą orga- nak na to, że umowa podpisana
Bez- przez obie strony. w obecności
nlzacyjną przedsiębiorstwa.
pośrednie kontakty mm:;yków i pra" przedstawicieli władz partyjnych i
IR. administracyjnych dzielnicy, przycowników zakładu ułatwią m.
wspólnie spędzane urlopy w ośrod- niesie korzyści „Olimpii" i PWSM.
przykład
choćby
to
Zapowiada
Oczywiku wczasowym „Olimpii".
za pięt\ trafień premiowanych zł ście główną płaszczyzną kontaktów trwającej już blisko 6 lat współ1!.4ł2, za pięć tra:fień zwykłych zł i przyczyną spotkań będą koncerty pracy uczelni z Przędzalnią Cze1.442. za cztery trafienia premiowa- organizowane dla ponad 5-tysięcz- sankową im. Reymonta.
PWSM dali wczoraj
Studenci
:ne zt 165, za cztery trafienia zwy· nej załogi. Uczelnia zobowiązała
kle zł 65. za trzy trafienia premio- się również do opieki nad zespoła- swój pierwszy koncert pr?.ed zal<;>wane zł 20, za trzy trafienia zwy- mi amatorskimi, działalnością ma- gą „Olimpii". Uroczyste podpisanie
~j g1;.,,e 1 ~rzypada ponal'I 100 .000 zł. jącego . powstać KluJ;>u. Miłośników umowy zakończył wyst~py zespołu
(rg)
Na wygrane za g trafień w bieżą- Muzyki. To tylko meliczne z pla- wokalne20 „Camer-Ton •

•.Kukułeczka"

ze str. 1)
W B-Onn podano oficjalnie, że po
dymisji WiJ!y Brandta - do czasu
wyboru nowego kanclerza, co ma
nastą,pić w Bundestagu 16 maja br„
funkcję kanclerza będzie pełnll obecny wkekancierz i minister spl':aW
zagranicznych Walter Scheel. Zgodnie z konstytucją !NRF, ustąpienie
kanolerza związane jest z dymisją
na
całego gabinetu, który jednak wniosek prezydenta - bedzie pełni!
swe funkcje aż do utworzenia .nowego rządu. którego sklad ma by<'
zaproponowany Bundestagowi prze?
nowego kanclerza w dniu 16 maja
br.
Na posiedzeniu kierowniczych gremlów SPD. które odbyło się we
wtorek w Bonn, przyjęto jecinomyśl
nie pr<l\pozycję Willy Brandta, by
na Jego następcę na stanowisku kan
clerza desygnować obecnego ministra finansów NRF i wiceprzewoclniczącego SPD. Helmuta Schmidta.
SPD
przewodniczącego
Zastępca
Hei.nz Kuebn, poinformował dzll!hże W. Brandt pa;z:ostale
nikarzy,

cztery lata

Sukces

'Y TT le

Korzystając

Helmut Schmidt
desygnowany na kanclerza
(Ddkońcrende

pozostaje bez
wieku produkcyjnym
pracy.
los
budzi
niepokój
Szczególny
komunistów chilijskich,
przywodcy
Luisa Corvalana i Innych czołowych
działaczy lewicy. Podobno już przed
kilkoma dniami zostali oni prze\1'l.e· zieni z obozu koncentracyjnego na
wyspie Dawson do więzienia w Santiago. Obecnie nadeszły jednak doże więźniowie
niesienia agencyjne,
ci - w liczbie 40-kilku - mają być
umieszczeni w stołecznym zakładzie
karnym dopiero w końcu tego tyRzymski dziennik „Unita",
godnia.
na
do zapowiedzianego
nawiązując
Corvalana,
najbl!ższy czas procesu
wzywa światową opinię publiczną do
walki w obronie życia działacza chllijskiego I światowego ruchu komunistycznego. Organ KC WłPK podf!lszystowska junta nie
że
kreśla,
do sądzenia
ma żadnych podstaw
Corvalana,

miesiąc
ósmy
faszystowskiej junty wojrządów
tego
Naród
Chile.
w
skowej
jest
ciągu
dalszym
w
kraju
represje.
na codzienne
narażony
oraz w miastach na
W Stantlago
prowincji trwa farsa sądowa, która
ma nadać pozory legalności rozprawie z opozycją demokratyczną. Wojjuż
skowe sądy doraźne wydały
wiele wyroków śmierci oraz skazały
na dlUgoletnie
licznych patriotów
kary więzienia.
Pogarsza się w dalszym ciągu syJak
tuacja bytowa ludności Chile.
poniedziałkowym
w
poinformował
w
„Times".
londyński
artykule
pierwszym kwartale br. ceny artypodskokulów pierwszej potrzeby
ozyły o 64 proc. Tysiące pracownidla
ków, podejrzanych o sympatie
obalonego rządu Salvadora Allende,
wyrzucano na bruk. Tylko w rejonie Santiago 55 do 60 proc. osób w
końca

Dobiega

t---1

Kronika
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15 laf w1ęz1enm
za napad na taksówkarza
Wojewódzkim .w
Sądem
Przed
Gdańsku rozegrał się epilog głośnej
na Wybrzeżu sprawy napadu na

Edmunda
tczewskiego taksówkarza,
Kaletę, dokonanego w grudniu ub.
roku. W wyniku blyskawicznej a.kej! milicji, spraw~a napad.u, 24-l~t
m1eszkameo
ni Zbigniew Kormth,
Tczewa, został ujęty.
Krytycznego dnia Po sutej libacji
Z. Korinth wsiadł do taksówki, zado Starogardu. Za
mawi;ljąc kurs
miastem, Korinth kilkakrotnie udew głowę.
młotkiem
kierowcę
rzył
Rannemu taksówkarzowi udało się
jedna·k ujść I powiadomić MO.
Sąd Wojewódzki w Gdańsku ska•
zal Z. Korintha na 15 lat poz1:>awiewmnym
uznając go
nla wolności,
usiłowania zabójstwa i rabunku.

wypadków

10.05, skrzyżowanie ulic
1 Więckowskiego. Wyprzejazdu kierowca „Fiata" 5524 IO i spowodowat zderzęnie .z „Nysą". Straty
znaczne.
4 Godz, 10.~. skrzyżowanie ulic
Kasprzaka I Drewnowskiej. INie uprzejazdu
pierwszeństwa
szanował
kierowca „Syreny" IT 9345 I spowodował zderzenie .ze „Skodą". Straty
znaezne.
4 Goci.z. 11.20, ul. Zgierska 183.
Nie uszanował pierwszeństwa przejazdu kierowca „P-70'' 3i18 IO, zdea
„Skodą",
ciężarową
2
rzył się
w tył „żuka".
uderzył
następnie
Straty znaczne.
Godz. 11.30, skrzył.owanie ullc
.ł
Wpjska Polskiego 1 Spornej_ Na sim
nieuszanowania pie,wszeństwa
tek
przejazdu przez kierowcę „Wartburga" IT 5888 taxi nr boczny 1359, na-

stąpllo

Godz.

rem".

żeromskiego
musił

Śmierć pod kołami tramwaju
Wczoraj o godz. 18.30 przy ul. Limanowskiego 2-18 z jadącego tramwaju linii 24/4 wyskoczy! mężczyzna
Dostal się on pod
lat ok. 20-25,
kola doczepy. ponosząc śmierć na
ten. szczuplej
Mętczyzna
miejscu.
budowy ciała, WZI'06tu ok. 1,70 m,
ciemnoblond. ubrany był w
włosy
spodnie szare z brązowymi pasami,
buty czarne na wysoJcim obcasie,
koszula bi9.Za,
skarpety czerwone,
bluza typu texas. Rodzina I świarlkowie wypadku proszęni są o zgloszenie slę w WKRD MO ul. Wlady
Bytomskiej 80, ~ól 17 tel. ~18-62.
(m)

I

z.

*~Ili

Garłowski odesłany

w składzie „Orląt"

*

Korzeniewski i Białek
do domu
Hotel „Savoy'' kwaterą piłkarzy NRD

*

Jak jut informowaliśmy wczoraj przybyli do Lodzi piłkarze,
któryc)1 treper re1,>rezentacJi młodzieżowej Polski A. Strejlau WY·
Jak wiadomo,
rewanżowy mecz z NRD.
typował na dzl1ieJso:y
stawką tego pojedynk:i Jest miejsce w finale mistrzostw Europy.

(Sikorski), Zmuda, Sobczyński, Kar!lś, Kusto, Kapka, Wlecwrek, OgaKasallk, Drozdowski,
za, Wyrobek,
Kmiecik, Białas, Białek, Korzeniewski,

•

•

I
Trener naszej „młodzieżówki" nie groźne, narzekają takźe Kapka
Po wczorajszych masażach
jednak kłopotów. z powo- Kusto,
w pó:!.nycb godzinach popołudnio
du choroby lekarz zmuszony został doszli oni jednak do pełnej sprawwych zjawili się wczoraj w hotelu
do domu piłkarza naści gwarantującej dobrą grę.
do odesłania
dzisiejsi przeciwnicy „Or„Savoy"
z. Gartow- Ostateczną decyzję, w Jakim skla- ląt" piłkarze
wrocławskiego Sląska Trener zespołu
NRD.
polski zespól do
skiego, Nie brał on już zresztą u- dzie wybiegnie
podejmie nasz K. Holke też postanowll ustalić ospotkania z NRD,
działu w ostatnim meczu ligowym.
w dniu dzidopiero
skład
stateczny
w tej sytuacji A. Strejlau zmusza- trener w dniu dzisiejszym. Zgodnl.e siejszym.
(popo posiłki z przepisami będzie mógł on
ny został do sięgnięcia
LKS, powołując do składu na d~l- dobnie jak jego kolega z NRD)
A oto nazwiska 16 pllkarzy, którzy
oprócz zameldowali się wczoraj w „savoyu":
sie•szy mecz Białka I Korzeniewskie· wymieni<: w trakcie meczu
dwóch zawodników w bramkarze - Boden I Kahnt oraz
Obaj cl zawodnicy dobrze się bramkarza
ao.'
ostatnio spisywali w ligowych poje- polu.
zawodnicy w polu - Doerner, Sekokandydatów do ra, Krebs, Kische, Helm,
A oto szesnastka
dynkach.
Haefner,
Na dolegliwości, na szczęście nie- dzisiejszego meczu z NRD: Mowllk Mold, Terletzkl, Hammer,
Miller,
Kotte, Heldler, Schumann, Richter.
Przypomnijmy, że spotkanie rozegrane zostanie na stadionie przy al.
Unii 2. Początek o godz. 18.30.
unikną!

I

Kronika Piłkarskich Mistrzostw Siiata

Pillcarze Haiti udali się we wt.ow podróż do Europy, Plan
świata
przygotowań do mistrzostw
irywali Polaków z grupy IV przewiduje bowiem ponad miesięczną
aklimatyzacje na naszym kontynen
cle. Pierwszym etapem podróży będzie francuska miejsco-wość Vichy,
gdzie Haitańczycy przejdą 3-tygodniowe zgrupowanie aklimatyzacyjne. Nastepnle zamorscy piłkarze udadzą się do Deventer w Holandil,
gdzle kontynuować będą przygotorek

wania.

Podczas

pobytu w Europie, który

będzie już do rozpoczęcia mistrzostw, Haitańczycy rozegrają kilka spotkań kontrolnych: z francuskimi zespołami FC Lyon I FC

Strasburg (17 i 30 maja) oraz
czerwca z NRF.
W ekipie znalazło lit.: IO OISób,
wm :111 pHkarzy,

S

w

W Bl\A.ZYLJI NIEPOltO.J

Gra mistrzów świata w osts.tniel
serii spo1lkań kontrolnych wzbudza
wiele zastrzeżeń. Jednym z mankamentów gry Brazylijczyków jest indolencja str7..ałowa I brak skuteczniemal przez 2.:Kl
Ostatnio
ności.
minut musleT! czekać sympatycy fut

j

:i:e

m.

ł)

Małgorzata
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otwarcia

mz-

K~':j~~~~si1 ; 04bze~~~;łs~~':k.i'!~;ia-

stlmil Moravec i Milos Hrazdira wy
losowali na starcie pozycje 33 oraz
wy87, Walery Lichaczew (ZSRR)
ruszy jako 42, Iwan Skosyriew 60,
a Anatolij Czusow - 9ł.

Na zakończenie lnauguracjl wYścl.
emocjonówala slę
publiczność
gu
samochodowych akrobapokazami
tów.

Start pierwszego zawodnika nao godz. 15. Ostatni - Bułgar
Dynlitr Stefanow wystartuje o godz
16.45.
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Jutro „Sztafety

==
=

Pod w . w. adres proszeni
świadkowie

się

zgłoszenie

są

o

potrące

Dnia 7 maja 1974 roku zmarła,
lat 79, nasza najukochańsza Mateczka I Babunia
przeżywszy

$.

t

P.

WŁADYSŁAWA

MICHALAK

I

Mecz poprowadzi trójka arbitrów
---Komisja sędziowska Wy§cigu PoZ. JelinCSRS z sędzią głównym
koju rozlosowała kolejność start.u
bolu w Bra-z.yllt na bramkę. Ostat- kiem.
(wrób)
jaw-ly
Indywidualnej
do I etapu
nią, przed niedawnym spotkaniem z
na czll.!l na 20 km ,Jabłonna - Nouzyskali Brazylijczycy w
Irlandią,
MKT przyjmuje zapisy chłopców 1
wy Dwór (8 bm.).
meczu z Haiti Potem przyszły bezlatach \
w
urodzonych
Polska drużyna wylosowała 16 z dziewcząt
bramkowe remisy z Grecja I Aukolei numer. co oznacza, te pierw- 1964/65 do szkółki tenisowej.
strla I dopiero w SO min niedzlelZajęcia odbywać ·się będa w po•
szy z biało-czerwonych wyruszy na
nego meczu z Irlandczykami piłka
trasę Jako szesnasty zawodnik z ko- niedzialki. środy i c:zwartki. na l<orpo strzale Leivinby zatrzepotała zno
z dnia Iel. Kolarze startują w mrniltowych tach w parku Poniatowskiego
piłkarskich
W zakładaeh
od
wu w siatce rywali. Mimo zwyctę ł/5 maja 197ł r. stwierdz0tno:
1.
odstępach cza>!IU, Jako pierwszy wy- godz. 16.
stwa (2:1) w tym ostatnim me<".ZU,
T
wy- startuje Duńczyk KJeu Rodlan,
ł rozw. z 13 trałlenia.ml
w Brazylii panuje niepokój. SPoKlubu
Spółdzielczego
W lokalu
cemlstrz olimpij5ki z Tokio. Po nim
kojny Jest tylko - przynajmniej z graine 79 . łf33 zl. 7S rozw. :i: llZ tta- kolejno
(ul. Piotrkowska
I Kultury „Lutnia"
pojadą: Węgier Fueloep
pozoru - trener Zagalo: „Nie je- !leniam; - wygrane po okolo 4.000 kolarz NRF
jutro rewanżowe
odbędzie się
243)
faworyt6w
Z
Kraft.
zł, 918 rnzw. z 11 trafieniami - wysteśmy jeszcze w najwyżs?.ej form ie.
jaz<ly na czas jako pierwszy wyru- spotkanie na 15 szachownicach poale jej szczyt przypaść powinien w grane po 386 zł, 5.378 rozw. z 1~ szy
„A'
(ZSRR), na między reprezentacjami grupy
Nikołaj Gorelow
wygrane po 56 >I.
czerweu, Mamy więc jeszcze trochę trafieniami szóste.I pozycji, Oto kolejność startu l grupy „B" ostatniego turnieju łóclz
czasu".
Polaków: 16) Józer Kaczmarek, 34) kich zakladów pracy.
HELMUT SCROEN O ~
W zlllkladach Toto-Lotka 11 4nla
maja 1974 r. stwierdzono:
Trener reprnentacii NRF bardzo
chciałby widzieć w składzie swojej
LOSOWANIE l
drużvny na finały mistrzostw świa
l ~. z 8 i.afleniami - wygrata Guentera Netzera, ale forma aktualnego piłkarza Realu Madryt bu- [ na 1.000.000 z!. 27ł rozw z 5 traf.
Jak j11t pisaliśmy jutro o godz. 16 w parku Poniatowskiego rodz! Jego zastrzeżenia: „.1eśli Netzer zwykl. - wygrane · oo około 12.5GO
Sztafety
zegrane zostan11 biegi rozstawne dorocznej tradycyjnej
trafieniami
ł
z
chce zakwallfikowa6 sie do zespołu, zl, 17.542 rozw.
Zwycięstwa.
musi w najbliższym czasie bardzo wygrane po 304 zł, 317.510 rozw. z
W Imprezie organizowanej przez ZL ZMS, ZM TKKF, LRZZ 1 reIntensywnie pracowa6. Jego kondY- 3 tralieniami - wygrane po lJl zl.
dakcję „Dziennika Lódzkiego" wezmą udział sztafety reprezentujące
pozostawia jeszcze wiele do
cja
łódzkie kluby sportowe, ogniska TKKF, szkoły podstawowe I ~red
a w turnieju finałowym
życzenia,
LOSOWANIE D
nie, wyższe uczelnie, oraz organizac.fe młodzieżowe.
odgrywa_<\ ona będzl~ wielka rolę".
Biegi odbędą się w 7 relacjach, Każda sztafeta składać się będzie
który w ub. niedzielę rowygraIN'etzer,
ł rozw. z s traf. prem. z 12 uczestników, Przewiduje się, że w biegach sztafetowych weź
ze~ral ostatni mecz przed mistrzone po 686.978 zł, 21l4 rozw. z 5 traf.
mie udział przeszło 700 zawodniczek i zawodników,
meczu Realu. zwykł. stwami w ligowym
wygrane oo około 12.n 1
Pierwsze sztafety wyruszą na trasę po uroczystym złożeniu wień
zł, 11.822 rozw. z 4 trafieniami
będzie mia! teraz wiecej czasu na
ców i wiązanek kwiatów u stóp pomnika Braterstwa Broni i na
tTeri!ng i przyg.otowania.
wyscrane PO 348 zł, 203.004 rozw. z 3
mogiłach poleg}ych 11 wyzwolenie naszego miasta żołnierzy radzieckich,
'WY&l'llJle pO ~ Jl.
„afi~ami -

Komunikat Totka

ciała.

nia w dniu 24 kwietnia br. o .iiodz.
12,35 na ul. Teresy kobiety przez
samochód „Syrena''. (m)

5,59 wskoku otyczce

INFO RM UJEMY

przęjaz.du

4 Godz. 17.05, skrzyżowanie ulic
Zachodniej i Obrońców Stalingradu.
Nieostrożnie skręcając kierowca aut.obusu MPK 83-04 IS potrącił stoją
cego na przejściu Józefa K„ który
doznał obrażeń clala.
Swiadkowie wypadku, który
4
o godz. 2 na
miał miejsc" 7 bm.
przy ul. Kaczeńcowej,
ul. Rojnej
skutkiem którego przez „Syrenę••
został potrącony mi:żczyzna, proaze.
ni są o zgłoszenie slę w WKRT'l JW')
ul. Wlady Bytomskiej oo, pok. 17,
tel. 516-62,

stąpi

W XXVII Wyścigu Pokoju wystartuje ostatecznie 106 kolarzy z 18
krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii,
CSRS, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Jugosławii, Kuby, NRD. NRF,
Rumunii, \Vęgier, Wielkiej Brytanii,
Wioch, ZSRR i Polski.
Podczas mityngu zawodowych lekdo startu
Nie przybyli zg"loszenl
kolarze tureccy. We wtorek w g-0- koatletów w Long Beach, steve
dzinacb p-0poludnlowycb stawili się Smith (USA) uzyskał w skoku o tyczce
w warszawie jako ostatni z uczest- 5,59 m. Jest to trzeci wynik w hiników Holendrzy. Niestety, zabrakło starli światowej lekkoatletyki, a najw ich składzie Antona van der Spie lepszy w br„ ustepuje on iedYTiie
gela, który jest chory. Holendrzy, ' rek-ordowi świata Boba Seagrena jak Finowie, pojadą w 5.t3 oraz jest równy wyniltowi K!elpodobnie
la Isakssona (Szwecja).
plęcloosobowym składzie.

pi.erwszeństwa

„Jelcza" TM 9968 i spowodował zderzenie z tramwajem linii 22/9. Czworo pasażerów tramwaju doznało obrażeń ciała.
4 Godz. 15.45, skrzyżowanie ulic
Kierowca
Jaracza i Wierzbowej.
„stara" IW 3266 na skutek nie
uszanowania pierwszeństwa przejazdu spowodował zderzenie z „Syrena''. Kierowca „Syreny" doznał o-

kierowca

brażeń

niezwykle
zgotow.ała
Publici:ność
serdec=e przyjęcie bohaterom WyDługo fetowano kolaścigu Pokoju
rzy przejeżdżających w paradnym
szyku po owalu bieżni.

~:~~!łlfa~~ju,

została

potrącona

L.

szanował

Tadeu1: Mytnik, 52) Jan Brzetny,
70) Bernard Kręczyóski, 87) Janusz

I

PU.KARZE HAITI w DRODZE
DO EUROPY

trwać

(Dokończenie

ciała.

przez nie zidentyffkowany samochód
Dziecko z obrażeniami ciała pr2;ewieziono do Szpitala im Konopnickiej. Swiadkowie tego wypadku proszeni są o zgłoszenie się w WKRD
MO, ul. Wlady Bytomskiej 60, 110.k.
17, tel. 5Hi-62.
skrżyiowanle U.1lc
4 Goctz. 14.30,
K<>pc\ńskleg0 i NarutoWl.cza. Nie u-

§.;}•l;i(·J#1il•l:ii·ł-1;7•l:ii·JE1;1•l;ii'·J;f ;ł•l:ii

z NRD iUroczystość

obrażeń

4 Godz. 11.45, pl. Niepodległości,
przy ul. Piotra Skargi. Nie usza•
nowal plerwszeńst_wa przejazdu kierowca „Wartburga" IW 69~8 taxi nr
boczny 329 1 spowodował zderzenie
Pasażerka
z tramwajem linii 20/4.
taksówki Anastazja K. doznała o.
brażeń ciała.
4 Godz. l..'l.50. ul. Zakładowa 56,
jezdni 8-letnia
lewą stroną
Idąca
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Dziś „Orlęta'' grają

zderzenie pojazdu ze „Sta•
Dwoje pasażerów taksówki

doznało

pierwszeństwo

11

domu

JABLOŃSKA

Pogrzeb -Odbędzie się dnia 9. V.
br. o godz. 17, z kapllcy cmentarza na Zarzewie, o czym powiadamiaj!\

ozmc1 z

RODZINĄ

l!m•••••••••••••M•I
Kol. Aleksandrze Smycikowej
wyrazy serdecznego wsp61czucla z
powodu śmierci

CÓRECZKI
MONIKI
składają:

,________„

Zwycięstwa"

KOLEŻANKI i KOLEDZY
z BIBLIOTEKI GLOWNEJ
POLITECHNIKI LODZKIEJ

Głównemu księgowemu Dyrekcji
Szkolenia Ekonomicznego PTE w
Lodzi, Stefanowi Wróblew11kiemu,
serdeczne wyrazy współczucia z
powodu zgonu

OJCA
składaJąt

PRACOWNICY ZARZĄDU ODWOJEWODZKIEGO
DZIALU
PTE i DYREKCJI SZKOLENIA
EKONOMICZNEGO w LODZI

••
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Mis trz
-ogniwo decydujące

Na
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Placu
ności
budowane domy o podobnej wy~okości i o tym samym charakter:-e co wzniesione w sasiedz
twie w roku ubiegłym. A · więc
parter i pierwsze piętro - handel i usługi, wyżej mieszkania.
Na pustym placu pod numerem
będzie
12, stanie dom. który
odbicie
stanowił zwierciadlane
obiektu znajdującego się po
drugie.i stronie ul. Nowotki.
Jak na razie, nie została je-

szcze dokładnie sprecyzowana
nii
data wejścia budowlanych
plac budowy. Zgodnie z przepisami inwestor - jest nim Dyrekcja Inwestycji Miejskich nr 1
przystąpił do przygotowania
placu, a więc do burzenia kamienic nr 10 i 12. Z wyburzeniami tymi ma się MPBK nr 1
Pracę
uporać do końca maja.
rozpoczęto od ustawienia zadaprzeszenia w celu ochrony
chodniów przed ewentualnymi
skutkami prac wyburzeniowych.
(ap}
Fot.: A. Wach

Urlop na wsi letniskow ej

Dokąd

na zdrowie
uszczerbek
uchronisz siebie
I
i naród

gruszą"

wczasy „pod

na
Wczasy ,.pod gruszą" mają
pewno swoje uroki. Chętnych na
tej formie,
spędzenie urlopów w
jest coraz więcej. Co roku zwięk
sza się ilość tzw. wsi letniskowych.
Stosunkowo niedaleko od Lodzi jest
ich 12, w całej Polsce - 190.
„Gromady" orŁódzki Oddział
ganizuje wczasy w kilku wsiach
letniskowych. .,Gromada" proponuje m. in. Gidle i Maluszyn w pow.
radomszczańskim i Ręczno w pow.
piotrkowskim.
Nową miejscowością, która chce
jest
przyjąć łodzian na wczasy.
Zakościele w pow. rawskim. Wieś
polożona jest nad Pilicą. Stołówkę
zorganizowało tam Koło Gospodvń
Wiejskich. które będzie gotować do
mowe obiady. W organizacji jest
następna wieś letniskowa w Wa-

pajęczański,
Młynach pow.
gdzie powstaje też ośrodek PolWędkarskiego.
skiego Związku
Ponadto w woj. łódzkim są jeszcze następujące wsie letniskowe:
Kolumna, Gieczno, Wiśniowa Góra,
Mosty,
Krzeczów,
Ciężkowiczki,

żnych

orklles tra Z Chm1'elne1'
Estrada Lódzka zaprasza na ciekawie zapowiadający się program rozw
r ywkowy pt. „Z ulicy stolicy",
którym wystąpi popularna na~rodzo
na Zlotą Plytą „Orkiestra z Chmielnej".
niedziele
sl.ę w
Koncerty odbędą
12 maja o godz. 17 1 19.30 w sali

MPK ZA WL<\DAMIA,
z postulatami społeczeństwa z dniem
AUTOBUSY LINII „76"
skiier<Y;vane zostały w obu k ierunkach na n 'w wa~:
z Teofilowa ul. ul,: Kaczeńcową, ltojną, Tra.ktorową, Rąbie-Ilską,
Kra.kowską, Krzemieniecką, KuoJews·ką, Towarową, Struga, Zeromakieg-0 li<> Pl. Ba.rlfokiego.
~nie

W todz1'

~~~~~iy:;s~rr~g j_~5.; ~~J~r~e:uz':.~~1

21W!iąallru

z

Jak przyjemnie na wrotkach„.

MUZEA

zamko.ięciem

Fot.:
więc byloby
żal", a
inn e
gdyby znaleźli sobie

aercu nie
lepiej,
miejsce

na

konwersacje. A tak
swotm wiclo-

dmżni!i nas t11tko

kiem''•

„Oczy nie

widzą

sercu nie ial"
„Drogi Reflektorku! I maja wróciłam z wa1·szaw11 pociągiem na
Kaliski o 23.40. W kolejce do taksówki stało ok. 15 osób. Niedaleko postoju było osiem taksówek,
a tch kierowc11 zajęci byti rozmową t nie podjechali na postój.
ciekawa
Musiała to być bardzo
rozmowa. bo trwała ok. 40 minut, a ja już nie doczekalam jej
końca.

powoli dzięki
Kolejka topniała
z
nadjeżdżającym
taksówkom
miasta. Przede mrią stało młode
malżeitstwo ze śpiącym dzieckiem
z
na rękach i pant, wnioskując
rozmowy, spoza Łodzi, która nie
mo(l!a nadziwić s!ę zwyczajom naCi w tym
sz11ch taksówkarzy.
czasie przechadzali się, dyskutokluczykami,
pobrzękiwali
wali,
wsiadali i wysiadalt z samochodów i chyba doskonale bawili się
obserwując zawiedzione miny obserwatorów, którum nogi j>rz11rastaly 1ttż do chodnika.
Wlaśctwle, tak sobie myślę, tak·
sówkarzom nie można nic zarzucłć: nie mieli ochot11 na iazde,
pewno byli zmęczeni. więc odpoczywali. A jednak coś tu nie Jest
Przus!owte mówi:
w porządku.
tego
„Czego ocz11 nie widzą -

SNlwia

.Jańska

Wsp6lczu1emy l"anł, lecz wcale
nie broniąc lódzkich taksówkarzy
możemy Paa przeciwnie! że nas podobna
nt powiedzieć,
w
przygoda spotka(a niedawno
Dworca
niedaleko
Warszawie.
Pięciu taksówkarzu
Centralnego.
&tanęlo sobie na uboczu, nie opodal postoju, i - ulokowawszy Mę
zapaw jednym samochodzie miętale rżnęło w „oko". Ziąb byt
jak diabli, :i:adne inne taksówki
11.te podjeżdżaly, a mu dostawali.~
my już cholery. w końcu dostall~my grypy.
To tyle, żeby Panlq crtoc! trochę
(SZI
i>ocłest11ć.

Prośba

o „zebry"

n
Nast Czytelnicy &ygnalłzuJą
niebezpiecznym skrzyżowaniu na
rogu ttltc Strzelczyka i Kilińskie
jest
go. gdzie ruch pojazdów
wielki, a mimo to nie pomyśla
no o „zebrach" dla pieszych. W
tym roku były tu już trzy wyProśba
padki wśród pieszych.
wt.ęc o jak najszybsze wymalowajez(!nt.
nie bial11ch pasów na
C4. kr.)

Plaga remontów
SkleTJy spoiywcre rwz11 ul. l..ł
tuż przy Mokrej
manowskiego
oraz przy Limanowskiego i Pulajednocześ
sldego są zamknięte:
nie przeprowadza się w nich remonty. Najbliźszy sklep spożyw
czy jest at prz11 Hipotecznej. Kll-

------

I

iMPK ZAWIADAMIA,
ruchu na U[. lCAf!O'LEWSK.IE.J
AUTOBUSY LINII „F" i „G"
Skło
klursują w k ierunku RetkLni do zbiegu ulic żerC>IDs.kiego dowsklej n.0<rmalnile, a następnie ul. ul.: żeromsolciego, A. struga,
Te>wa„ową, Kairolews«ą i da.lei bez zmia•n. W odw•ro·tnym k ieru nku
tą sa-mą trasą. Na z.mleniomym od<limku obo<\V'iąsz.ują przysta•nkl ist_
2397-k
niejącej linii „ K".
w

klucz e od Go rn e J

mle1'.1a tych zadań przez każdego pracownika. Tu właśnie otwiera się
Trwają łódzkie „Dni Młodych". Wczoraj na stadionie ZKS „Metalo•
ogromne pole działania dla kadry śred.nłej, dla mistrzów.
wiec" przedstawiciele organizacji młodzieżowych zrzeszonych w Fede•
racji SZMP Lódź-Górna spotkali się z władzami dzielnicowymi.
dyrekbyło 1Przedstawiciele zjednoczeń i
poświęcone
Tym sprawom
I sekretarz KD PZPR Łódź-Górna, przewodniczący DRN - J. MA·
wczorajsze spotkanie mistrzów ze cJ i zakladó>I .
Mistrz je* w zakładzie ogniwem
TYJASZCZYK przekazał symboliczny klucz od dzielnicy Górnej na
przemysłu
śródmiejskich zakladóW
produkcji
organizator
FSZMP - M. KIELB~
uniwersalnym
Dzielnicowej
przewodniczącej Rady
ręce
dziewiarskiego I odzieżowego. Uczestniczyli w nim ta.kże gospodarze kierownik zespolu, obok tro.ski o
WROBLEWSKIEJ. Wra:z. z kluczem młodzież otrzymała wszelkie pra•
maszynodzielnicy z I sekretarzem KD PZPR sprawy produkcji i parku
wa do władania dzielnicą, spisane w specjalnym akcie. Po tej uroczy•
Z. Kwapiszem oraz wego jest także nauczycielem i wycho
Sródmieście stości delegacje organizacji młodzieżowych udały się do miejsc pa·
wawcą mlodzie~y robotniczej. Ma on
mięci narodowej, aby złożyć tam wiązanki kwiatów.
wlaudział w ksztaltowaniu
poważny
W godzinach popołudniowych w kawiarniach „Rarytas", „Rajdowa·~
ściwej atmosfery na swoim oddziai „Lajkonik" młodzież uczestniczyła w licznych imprezach i wieczorle. W czasie dyskusji uczestnicy
kach tanecznych. Odbyły się także spotkania w klubach dzielnicowych
spotkania wskazywali jednak na wie„Energetyk'', „Dzierżyński", „Osiedle Młodych'', FOS „Polmo". Quiz
le dość istotnych rozbie żności. W
praktyce bowiem inaczej będzie wy„Polska w 30-leciu", występy zespołów klubowych i zespołów szkolWraz z nastaniem wiosny na uli- glądała funkcja mistrza na konfenych, spotkania z popularnymi aktorami oraz wieczorki taneczne za•
dziewiarni.
na
cach Lodzi pojawlly się saturatory kcji,
a inaczej
kończyły imprezy „Dnia Młodości" dzielnicy Górnej.
W tym Pierwszy może być i.Stotnie przede
wózkowe z wodą sodową.
(j, kr.)
Dziś zaprezentuje swój dorobek młodzież Polesia.
sezonie będzie ich ogółem 331, tzn. wszystkim organizatorem, mając do
o 31 więcej niż w zeszłym roku.
pomocy m~anika. Mistrz dziewiarbędą także nowości, a więc lody z
Saturatory cieszą się dużym powo- ni takiej pomocy nie posiada. Dysorzechami I w zalewie czekoladowej
wska.zywali zresztą na pierw
o 5 smakach. Poza tym w różnych
dzeniem, ponieważ można nie tylko kutanci
obecności mipotrzebę
szoplanową
punktach miasta sprzedawane będą
wypić szklankę wody z sokiem lub
strza przy maszynach.
Przewiduje się, że dostawy lodów lody włoskie.
tej
a
obecnej,
napracy
w
poczekaniu
Różni.ce
na
także
bez, ale
W bieżącym sezonie zalnstaluje si'
paczkowanych wyniosą w tegoroczlat są ogromne. Zmia- nym sezonie
wiosenno-letnim 900 71 automatów do ich produkcji, tj.
bić szklany syfon. Przy braku na- sprzed kilku
nom ulegl park maszynowy, so:>rawy ton,
9 Więcej nit w zeszłym roku.
o
więcej o 1'50 ton anijest
to
trzeba ko- organizacji pracy skomplikowały się,
bojów do autosyfonów,
(J. kr.)
zesziym roku. w sprzedaży
żeli w
rzystać z syfonów szklanych. Z ich coraz trudniej jest wymagać od miaby by! fabrycznym urzędni
strz~
nabiciem nie ma teraz klopotu.
kiem.
mlloścl"
(j. kr.)
TATRY - „Anatomia
punktów ,
Jednym z ważniejszyc.h
(poi.) od lat 16, godz. 10, 12.lS,
dyskusji by! faktyczny udział mi„Siefilmem
z
Pożegnanie
ID.
llllllllllllHllllllRRlll lDlllDllllDI strza w kształtowaniu wyników pro(USA-tr.)
dem razy kobieta"
dukcji, jego udział w systemie pre
19.15
od lat 18, godz. 17.15,
miowania pracownika. Czy rzeczySkładka
CZAJKA - „Mordercy w imieg!os mistrza wszędzie jest
wiście
niu prawa" (fr.) od lat 16, g.
Czy
tu jednakowo respektowany?
mały,
17, 19
system kryteriów stosowanych przy
„Królowe Dzikiego ZaDKM
premiowaniu jest całkowicie wlaści
chodu" (fr.) od lat 14, godz.
wy? Tego rodzaju wątpliwości ro1.6, 18, 20
cały
dziło się wiele. a przecież w prakENERGETYK - nieczynne
jest to jeden z ważniejszych
KOLE.JARZ - nieczynne
111•111111111mm11111111111111111111111 tyce
czynników rzutującyc.h na atmosfepracy i współżycie oddziałowego
rę
GDYNIA - „Matka .Joanna od
Aniolów" (A) (poi.) od lat 16,
kolektywu.
gooz. 10, l'.!, 14, 16, 18, 20
Spotkanie mlstnów z tych dwóch
HALKA - .,Prawo gwałtu" (B)
branż poslużyło także wymianie o(USA) <><! lat 16, godz. 19
pinii na temat wspólnych kantak- ,
tów, a bywają one czasami dość
1 MAJA - „W pust,ml i w puprzykre. w branży odzieżowej jest
szczy•• (A) cz. I i II (poi.) od
to z re11u1y problem jakości surow-1
lat 7, godz. 15, 18.30
ca dostuc"'.'11ego p_rzez zakłady wel
GWARDIA - „NiewyMl.ODA
piane i dztew1arsk1e. Relacia od,
godny kochanek" rwł.-NRF) od
wrotna dokonuje się zazwyczaj w
10, 1.2.15, 14.30. 1.7,
godz
16,
lat
najlepw
sklepię_, także nie zawsze
19.30
szej atmosferze.
MaKamlon, Puszcza
Inowłódz,
Ta wzajemna wymiana opinii. do
MUZA - „Nagrody I odznaczeriańska, Osjaków i Bolesławiec.
i tematów do dalszej
świadczeń
nia" (A) (!>Ol.) od lat 16, g.
15.30, 17 .45, 20
Wczasy „pod gruszą" w zasadzie dyskusji, powinna być w dalszej,
praktyce owocna.
zakładowej
trwać będą przez lipiec i sierpień, już
„Hubal" (poi.) od lat
OKA wozyprzede
ę
i
s
przyczynić
Powinna
ale jeśli znajdą się chętni - rów11, god.Z , 10, ~3. 16, 19
pracy,
organizacji
lepszej
do
stkim
nież w czerwcu, a potem we wrzektóry
„Mężczyzna,
POLESIE do podniesienia rangi i roli mistrza
WAŻNE TELEFONY
(kas)
śni u.
ml się podoba" (fr.) od lat 16,
w życiu za.kładu. Obok działalności
19.15
117,
godz,
os
inwestycyjnej i naukowo-organizaInformacja telefoniczna
od
„Bułeczka"
08, 66'-11, 595-55
POPULARNE ' Straż Pożarna
09
lat 6, (poi.) godz. 17, „Dzień
pogotowie Ratunkowe
1
07
Poi:otowl~ MO
oczyszczenia" (pol.) od lat 14,
zadań b1ezącej o-Jatki, do poprawy
łJ
655-55
Informacja kolejowa
produkcji
i atrakcyjności
jakości
godz. 18.45
!65-96, 5ł7-20
Informacja PKS
łód 7Jtiego przem ysłu lekkiego. WyPRZEDWIOSNIE - „Iwan Wasi835-46
pogotowie wodociągowe
Teatru „Rozmaitości". Bilety nabywac! daje się, że bylo to spotkanie po(A)
zmienia zawód"
Jjewicz
395-85
pogotowie gazowe
można w biurach: „Orbisu". „Gro- żyteczne, ale przyszłość w:vk•ż• to
(radz.) od lat U, godz. 10, 1.2,
334-28
poi:otowi<.> energetyczne
(L. Rud.)
J najlepiej.
mady" i „Turysty".
:t4, M, 18, -20
253-11
Pogotowie ciepłownicze
PIONIER - „Front wyzwolenia"
TEATRY
(A) (poi.) od lat 11, godz. 14,
rang.) od
pantera"
„Różowa
WIELKI - ~dz. 19 Travtata"
16, godz. 15.30, 117.45, 20
lat
g~z. 19.lS
POWSZECHNY
„Wkrótce nadejdą bracia"
„Tak tu ci.cho o
POKO.J zmierzchu" (A) (rad.z.) od lat
NOWY _;. g, 15.30, 18.30 .,Smlerc!
19
16,
godz.
14,
gubernatora''
REKORD - „Jak ukraść milion
MALA SALA - godz. 20 „Kubu~
CUSAl od lat 1'4, g.
doląrów"
Pętallsta"
!UO, 17. 19.30
.JA!tACZA - nieczynny
ogniu" >
SOJUSZ - „Morze w
MAI.A SCENA - nieczynna
godz.
(A) cradZ.) od la.t 14,
godz. 19.15 „Trę·
TEATR 7.15
18.45
16,
dowata''
Anderpani
„Czwarta
STOKI
godz. 19 „Wesoła
MUZYCZNY
son" (hiszp.) od lat 16, godz.
wdówka"
16, 18, 20
·„ Cór.k a
godz.
PINOKIO liW1T - „El Dorado" (USA) od ,
króla Balel'Ollla'•
la~ 14, godz. 15.30, 1'7.4,, 20
ARLEKL'll - godl:.
111y pieriłcień"
DYŻURY APTEK

Zjemy 900 ton lodów

Jak już niejednokrotnie Informowaliśmy, na placu Wolności na miejscu kamienic pod
numerami 10 i 11 zostaną wy-

że

Mt d · dO~ta1·1.
tO ZI

331 saturatorów

Wol-·

te

••
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czy nie można by tak
aby jeden
planowac remontów,
stę koi:cz11l, a drugi zaczynał.„
,j, kr.)

enci

A. Wach

pytają

Poczta Reflektorka
@ „Dlaczego zamknięty? (6. IV.
Batuty
Oddział
PSS
74).
„uprzejmie informuje, że w dniu
23 kwietnia zaangażowano sprze-

ajenta i stragan warzyw
dawcę no-owocowy przy zbiegu ulic Kasprzaka i Wrześnieńskiej jest już
otwarty".

® „Zty przykład (20. IV.) Centralne Laboratorium Dziewiarstwa
w Lodzi wyjaśnia: „w trakcie budowy naszego obiektu wylrnnawca zniszczy! ogrodzenie oddzielające żlobek od Centralnego Laboratorium DzleWiarstwa l jest zobowiązany je naprawić. Z uwagi
na estetykę obu obiektów zażą
daliśmy postawienia nowego ogrodzenia, wykonanego według proOdjektu zatwierdzonego przez
dział Architektury Urzędu Miasta
został
Lodzi. Projekt ogrodzenia
które
dostarc7.ony LPBM nr 1,
przyjęło go do wykonania w III
że
nadzielę,
Mamy
br.
kwartale
notatka w Waszej gazecie spowoduie 1'rzvspieszenle tych prac".
® Tudzl eń przu świeczce" (26.
III.) MZBM Lóclż-Baluty informuje. że, „awarie instalacji elektrycznych w budynkach przy ul.
Berlińskiego 15 i Bałuckim Rynku
2 zostały usunięte".
Dziękujemy za wyjaśnienia.
(j. kr.)
Adres Reflektorka 1 „Dziennik
96
Piotrkowska
ul.
Lódzkl"
,,Reflektorem po
9&· 103, 'Lódt,
337-47,
Lodzi". Nasze telefony.
341-10.
PISZCIE DO NA!! I TELEFO·
NUJCIE. CZEKAMY!

kill<u zdaniach
W
+

Klub przy ZL LK (ul. Piotrkowska 135) zaprasza dzieci w wieku szkolnym dziś o godz. 17 na ko„Godzina
z cyklu
lejną imprezę
rozrywki". W programie m. in. film
„Templariusze".
Komisja Prawa Cywilnego przy
Zrzeszenia PrawZarządzie Okręgu
ników Polskich w Lodzi informuje,
że dziś o godz. 19 w lokalu Rady
(ul. Piotrkowska 63),
Adwokackiej
odbędzie się zebranie dyskusyjne na
temat: „Model małżeństwa i rodziny w orzecznictwie Sątlu Najwyższe
Sądu
go". Dyskusję zagai sędzia
z. wasilkowska.
Najwyższego -

SZTUKI (ul. Wl~ckewsklego Ml)
godz. 10-17
REWOLU·
RUCHU
HISTORU
13)
Gdańska
(u).
CY.JNEGO
godz. 9-17
ARCHEOLOGICZNE I ĘTNOGRA•
FICZNE (pl. Wolności 14) iOdz.
10-l'f
HISTORII WLOKIENNICTW A (ul.
Piotl1kow&ka 282) godz. 10-17
EWOLUCJONIZMU (park Sienkiewicza) godz. 10-18

w godz. 9-19
czynne
czynna do godz 18l.
I[

I N A

(kasa

Tuwima 59, Rzgowska 14'7, Piotr
Limanowskiego 37,
kowska 307,
Zielona 28, Pl. Wolności 2, Obr.
Stalingradu lii.
DYŻUllY

SZPITALI

lltl!nika Polotnlcza (Sterlinga 13)
~ dzięlnlca Sródmieśele I dzielnica Widzew oraz z dzielnicy
Górna Poradnia K, ul. Felińskie
go 5.
Szpital im. H. Jordana (Przyrodnicza 7/9) - z dzielnicy Bałuty, poradnie K ul. Sędziowska ,
Libelta. Marynarska i Z. Pacanowskiej.
Szpital im. Kopernika (Pablaz dzielnicy Górna
lllicka 62) poradnie K ul. Odrzańska, Cieoraz z
Rzgowska
szkowskiego,
dzielnicy Bałuty poradnie K ul.
snycerska, Bydgoska, Turoszowska.
(M .
Szpital Im. Madur.owlcza
Fornalskle.1 37) - dzielnica Polesie I z dzielnicy Górna Poradnie K ul. Zapolskiej i Przybys zewskiego oraz z dzielnicy Baporadn ie K ul. Traktorołuty
\\ra, Lniana.
Ch irurgia ogólna - Szpital un.
Jordana rPrzyrodnicza 7/9)
Chirurgia urazowa - Szpital im.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
!Neurochirurgia - Szpital im.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Szpital Im .
Laryngologia
P irogowa (Wólczańska 195)
Okulistyka - Szpital !ln. Jons chera (Milionowa 14)
Chirurgia 1 laryngologia dzieim. Korcza.ka
- Szpital
cięca
1Armi1 Czerwonej 15)
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
- Szpital Im. Barlickiego (Kopcińs kiego 22)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)

prawdy"
„Taśmy
BALTYK
(USA) od lat 16 godz. 10, 12.15,
H .30, 17, 19.30
LUTNIA - „Janosik" (poi.) od
lat 7, godZ . 10, 12.30, 15 „Motocross" (czeski) od lat 14, godz.
li7 .30 (DKF g. 19.30)
legendy
„Kiedy
POLONIA
(USA) od lat 14, g,
umierają"
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
WISLA - „McMasters" (USA) od
lat 16 godz. 10, 12.15, H.30, 17,
19.30
WOLNOSC - „Billy Jack" (USA)
od lat 16 godz. 10, 12.15, 14.30, 17,
19.30
WLOKNIARZ - „Jetdziec bez glo·
i
wy" (radz.) od lat 11 godz. 9.30,
1'2, 14.3~. 17, 19.30
„Kabaret" (USA) od
ZACHĘTA wypad..~u drogowego,
~wiadkowie
lat 16 godz. 10. 12.15, H.45, 17.15.
który wydarzy! s i ę 24 kwietnia br.
19.30
przy
ok. godz. 12.30 na ul. Gagarina
TATRY-LETNIE - „Zbrodnia Jest
z ul. Zaolziańską w
skrzyżowaniu
16 '
zbrodnią" (franc.) od lat
Lodzi, w wyniku którego przechogodz. 19.30 (kino czynne tylko w
zoprzez je:lldnię mężczyzna
dzący
dni pogodne)
stał potrącony przez samochód cię
„Cenny
STYLOWY-LETNIE
żarowy marki „Star'', proszeni są o
godz.
(franc.) od lat 18
lup"
Pro
skontaktowanie się z Wojskową
19.15 (kino czynne tylko w dni
kuraturą Garn izonową w Lodzi , ul.
pogodne)
Obr. St&lingradu 8!3, pokój 13, tel.
NOCNA POMOC LEKARSKA
221-54,
( LDK - „Luk 1 cztery strzały"
•
od lat 7 g. 13, „Prywatne życie
Nocna pomoc lekarska Stacji
pierwszych
w
którym
Osoby,
Sherlocka Holmesa" (8Tlg.) od
Pogotowia Ratunkowei:o przy ul.
dniach kwietnla br. w okolicy relat 14, godz. 14.1.!l, 17, 19.45
137. tel. 666-66.
Sienkiewicza
stauracji „Sim'• skradziono zegarki:
(A)
robić"
STYLOWY - „Co
.,Wostok" z białego metalu. prostoO.;ólnołódt,ki Telefoniczny Punkt
(chiJlJ ski) od lat 16, godz. 16,
kątny, z okrągłą tarczą oraz .,Atlanpracy
dotyczący
Inform a cyjny
18. 2Q
tic"' na 17 kamieniach - proszone
placówek służby zdrowia. telefon
STUl)JO - ,.Krew kond-0ra" (boKD MO Lódź
są o zgloszeJ1le do
liwijski) od lat 16, godZ, 16.30, 615-19, czynny jest w godz. 7-21
ul. Piotrkowska 212.
Sródmieście ,
oprócz niedziel i świąt.
18, 19.45
pokój 45. w godz. 9-11 lub 15-17
celem O<iebrarua swojej wt<i.s~

+

Kto byl świadkiem?

•

•

-~·
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Spotkan · e przy NTU 30 -04

Co niesie nowe prawo lokalowe?
Z dniem 1 sierpnia wchodzi w życie nowe prawo lokalowe.
Jest to akt jednolity, zawierający zwarty system przepisów rezajmowaniem ora:z
gulujących stosunki prawne związane z
użytkowaniem lokali i budynków. Jednocześnie jest ono u~upe~nieniem Kodeksu Cywilnego, do którego postanowień się odw . 1je. Nowe prawo wprowadza też bardzo istotne novum, a
m i 1owicie rozszerzając przepisy cywilne o najmie stanowi, że
cboje małżonkowie mają równe prawa do mieszkania, nawet
wtedy gdy decyzję posiada i umowę zawiera tylko jedno z nich.
nowego prawa lokalowego zaChociaż z głównymi zarysami
poznawaliśmy już naszych Czytelników, ostatnie spotkanie przy
NTU 303-04 z z-cą dyr. Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio"'ej Urzędu Miasta Lodzi - Józefem Chwieśką oraz pracownikami wydziału - B. Pawętą i W. Burczakiem - cieszyło sie
nie spotykanym dotąd zaintf'resowaniem, zarówno wśród najemców jak i właścicieli niewielkich domów.
-

Zajmuję

2 pokoje z

kuchnią,

w których po wyprowadzeniu

się

samotnej. Czy
Ibie
zgody kwaterunku?

wymaga

ło

- Zgoda organu lokalowe~o jest
temu dzieci pozostałam sama. Czy grozi mi dosiedlenie oso- wymagana tylko przy podnajmie
by trzeciej jeżeli pokoje są przej- całego mieszkania. Może pan zatern bez przeszkód podnająć swój
śclowe?
że
może pokój dowolnej osobie z tym,
- Pokój przejściowy nie
być w ogóle obiektem przydziału. jeśli będzie to student skierowany
Toteż organ lokalowy jest upraw- przez ZSP. zostanie pan zwolniony
niony jedynie do zaproponowania z opiat za nadmetraż.
- Gdy nasze dzieci założyły wła
pani zamiany mieszkania, na równorzędne, ale o mniejszym metra- sne rodziny przekazaliśmy im zaJmowane mieszkanie, a sami w ub.
żu.
- Płacę nadmetraż za jeden po- roku przenieśliśmy się do spół
kój. Chcę go więc podnająć stu- dzłelczego. Ale, że rzecz odb:vła się
dentowi, lub jakiejś spokojnej oso-nieformalnie mają teraz kłopoty.
miesiąc

Dzisiejszy raport poświęcamy artykułowi pierwszej potrzeby
- czyli mieszkaniu. Lodzian interesuje przebudowa śródmieścia,
budowa nowych fabryk - jednak budowa domów mieszkalnych
pozostanie przez dtugie jeszcze lata ośrodkiem zainteresowania,
zwłaszcza tych nie posiadających jeszcze kluczy do własnego M.
Gl Załoga Kombinatu Budowy Domów przekazała do odbioru
3 bloki na Retki ni. Są to: blok nr 19 (264 izby), blok nr 29 (175
izb) i blok 29 B (90 izb). Komisje odbioru działają. Niebawem
mieszkania zostaną udostępnione lokatorom.
R Załoga Łódzkiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Wielko-

- W!zelkie zmtany przeznaczenł
lokalu wymagają zgody terenowych
organów lokalowych. W tym wypadku będzie można wydać taką
Gospodarki
Wydział
zgodę, o ile
Komunalnej i Przestrzennej zaopiniuje. że odziedziczony przez panią
domek nadaje się tylko na przebywanie w nim w okresie lata.
- Dom w którym mieszkam został zakwalifikowany do modernizacji. Czego mogę się spodziewać, jeśli jestem rencistką?
- Albo propozycji przydzielenia
lokalu zamiennego, albo jeśli chce
pani czekać na koniec remontu lokalu zastępczego W obu wyp'!dkach koszt przeprowadzki poniesie
administracja.
- Czy postanowienia nowego pra
wa lokalowego dotycz!\ również

l'le& melodytlN., :Dl.U Was& l'Clłl: °*
17.ol
t 17.00
Ekspresem przez
me dobiera" - 211 odq.
„Drzewo

MAJ'A.

IRGDA, I

świat.

liśoi

PROGRAM I

17.~
pow. 17.15 Mój magnetofon.
rn.oo W!ad. 10.os Doktor Job.n oon- Vademecwn nr 9. 18.00 Piosenki :a
im kres, dzieci
„Pielgrzyin''
18.~0
obl'Otów.
różnych
i
„Sława
10.31l
Hazlewood.
Lee
tra
do
państwa powinny zwrócić się
pow. 10.40 Apetyt wzra- - zesp. Wishbone Ash. 18.30 Polity"
chwała" organu spraw lokalowych w swojej
staw miarę słuchania. 10.4~ Spiewa ka dla wszystkich. 18.4.5 Piosenk:l
dzielnicy o przydział, a potem zaw19.00 Ekspresem
U.OO Non stop melO<lii. Adama Kreczmara.
Korn.
Jiri
rzeć stosunek najmu. Nowe prawo
19.05 Co wieczór po„
11.18 Nie tylko dla kierowców. 11.:15 przez świat.
lokalowe umożliwia bowiem osoRefleksy. ll.3il Wrocław na muz. wle~ć. 19.35 Muzyczna poczta UKF\
bom bliskim najemcy i stale zaantenie cz. I. 12,05 Z kraju i ze 20.00 Reminiscencje muzyczne. 20.~
„Popiersie
mieszkalym z nim wejście w st.o12.:ro Teatrzyk Zielone Oko 12.20 Chwila muzyki.
świal.a.
sunek najmu, po wyprowadzeniu
Wroclaw na mu z. antenie - cz. II. kompozytora" - słuch. 21.10 Mi:
Koncen
21.30
12.40 Koncert życzeń. 13.00 Gra Pol- strzowie bel canta.
się najemcy.
ska Kapela. 13.15 Rolniczy kwadrans. nadmorski :U.50 Opera tygodnia - Od lat mieszkam w domu wypiko•
„Dama
Czajkowski
Piotr
ata
świ
Ze
14.00
ical.
mus
i
Film
13.30
spod kwaterunku. Czy
ączonym
nauki. 14.05 Spiewa „Mazowsze". 14.30 wa". 22.00 .E'akty dnia. 22.08 Gwiazd&
nowa ustawa zmienia w jakimś mieszkań spółdzielczych?
~
Karel
wieczorów
siedmiu
antologii
„Z
14.35
Nie. Spółdzielczość mieszkanio- Sport to zdrowie
stopniu mój status?
polskiego jazzu". 15.00 Wiad. 15.05 Li- 22.15 Trzy kwadranse jazzu.
wy- wa rządzi się własnymi odmienny- sty
- Nie. Lokatorzy domów
z Polski. 15.10 Muzyka rozrywo- mi przepisami.
ączonych nadal pozosta~ą pod
kowa. 15.30 Wyścil( Pokoju - transTl!lLEWIZJA
im, ani
chroną prawa i nie grozi
- Zajmuję pokój i kuchnię z wy- misja. 15.45 Melodie rozrywkowe. 16.00
samowolne podwyższenie czynszu, godami. W jaki sposób mogę
je Wiad. 16.10 Melodie r<>zrywkowe. 16.30
I
PROGRAM
Muzyka
16.35
przekwatero- zamienić na 2-3-pokojowe mie- Aktualności kulturalne
przymusowe
ani
16.45 Wyścig Pokoju wanie do gorszego locum.
szkanie w blokach. Za jaką dopła rozrywkowa
(Wro•
Rolnicze
6.:IO TV Technikum
transmisja. 17.20 Muzyka. 17.30 Trans- Jestem włascicielką niewiel- tą?
misja z Płocka mięc;t.zypa1istv.:. raeczu cław). 7.00 TV Technikum Rolnicz•
kiego domu, którym admltlistruję,
Twente En- (Poznań). 8.50 „Z wizytą w Buka-·
- Nie stać nas jeszcze na tego p iłkarskiego Polska
lecz w nim dotąd nie mieszkam.
Najemcom, którzy schede rHoland ia) 18.15 Muzyka i a.k- reszcie" - film prod. rum. (kolor,
Czy teraz będę miała ułatwiony pu- typu zamiany.
Ciepło
9.00 Fizyka ki. VI 18.35 D. c. meczu. 19.15 W).
tualnoścl.
1 n1
·
·
·
film
9.30 „Koniec pieśnl" wrót do mej własności?
Zolnierskim szla- (W),
prze k azuią nam swoie m1esz ta a Dziennik
19 30
- Nowe prawo lokalowe w spo- możemy ewentualnie zapropono- kiera". is.~ Ryt.n.:: rynek. reklama. fab. prod. bulg. (\V) .. 11.05 _Fi.zyka
_ 55 Trzeźwo 0 alkoholu. 20 .00 Na- kl. VIII - Elementy rad10techmk1 (W)
sób bardziej konsekwentny chroni wać kupno mieszkania własnościowynosi ukowcy rolnikom. 20 . 15 Fonoserwis. , 12.00 H1Stor1a ki. VIII - Po<:zdau1 _i No
wpłata
Pierwsza
interesy właścicieli małych domów wego.
rea
mieszkania,
wartości
proc.
30
20 . 47 Kronika sportowa. 2 i.oo Spory rymberga (W). 12.45 TV Tech111kum
mieszkalnych i jednorodzinnvch. Z
rozszerza pojęcie sztę należności spłaca się ratalnie 0 wartości. 2i. 15 Sp!ewa trio „No- Rolnicze (W). 1.3.2ó TV Technikum
strony
jednej
vi". ~1.25 Koncert chopinowski. 21.51 Rol111cze (Szczecm). 14.20 P-0!1techn1-.
domu jednorodzinnego, 9a z drugiej w ciągu 25 lat.
przygoto•
B. Smetana - ,.Polka". 22.00 Dzlen- ka TV: Fl.Zyka - kurs
przewiduje ułatwienia dla właści
- Jakie lokale nie podlegają t.,._ nik. 22 . 16 Rytmy .z Helsinek. 22 . 30 v:awczy - Prąd elek_:rycznr w ga.
we raz przepisom o najmie lokali?
cieli pragnących zamieszkać
Politechnika
14.oo
(Gdańsk).
zach
Moto sprawy,
własnej posiadłości. Tylko, że woTV: Fizyka - kurs przygotowawczy - Promienie Rentgena (Gdańsk).
- Nowa ustawa znacznie rozszebec znanego niedostatku mieszkań
PROGRAM U
15.30 NURT - Psychologia - Motypowrót ten nie może nastąpić od rzyła ich zakres i zezwala na wywacja egocentryczna i społeczna
razu. Chyba, że w dornu zwalnia łączanie: domów jednorodzinnych
8 .3-0 Wiad. 8 _35 My 7 ł. 8 _46 Muzy- rW). 16.05 Losowa-nie Maiego Lotka
się akurat jakiś lokal, lub właści- posiadających lokale użytkowe nie ka spod strzechy. 9 .00 „Latwiej zbutowary (\V). 16.15 Informacje ciel dysponuje mieszkaniem za- zajmowane przez właściciela (co do dować dom. niż wychować człow ie propozycje
(W). 16.30 Dzienn ik (komiennym albo wpłaca wkład do tychczas było niemożliwe), lokali w ka". 9.20 Koncert skrzypcowy. 9.40 lor, W). 16.40 XXVIJ Kolarski Wy10.00 Roz- śc i g Pokoju etap na trasie Jabłonna
spółdzielni za lokatora, o którel!o małych domach mieszkalnych ~ta- w świecie humanistyki.
n.oo - Nowy Dwór. Jazda indywidualna.
literacko-muzyczne.
własność ró:i- maitości
nowiących odrębną
mieszkanie się ubiega.
- Posiadam dom wieloizbowy o nych osób, lokali w domach wielo- „Chemia a uprawa roślin" - aud. na czas (20 km, Intenv.). 17.20 Dla
m kw. mieszkaniowych sprzedanych przez dla dzieci. 11.25 5 minut dla orkie- młodych widzów „Latający Holen300
około
powierzchni
osobom fizycznym oraz stry K. Vlacha. 11.30 Wiad. 11.35 der'• (Gdańsk). 17.~0 Konsylium, cz.
Chciałbym go wyłączyć przekazując państwo
stereofoniczny. I (W), 18.15 Wiadomości dnia. 18.30
program
dzieciom na podstawie ustnej umil- domków letniskowych i garaży wy- Testowy
budowanych przez osoby prywatne .. 11.40 Monitor Nauki Polskiej. 11.ó<l „Luk tęczy" fi Im prod. czech.
vy.
19.10
„Wigilia" (W).
Od Tatr do Baltyku. 12.05 (Ll Ko- odc. XI pt
Ch)
- Ustawa nie przewiduje wyłąCzechosło
ambasadora
Wystąpienie
na
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tego 0 przydziale go osobom bli„Pól wieku Teatru PR Studio Wspól cji" - Stefan Fischer,
2) „Jeden
.
czesne - „Jutro Grzesia imieniny" krok na Księżyc" - Stefan Fisch11r,
z wlelklm bólem zawiadamiamy,
s k-im zmarłemu najemcy, decyduje
- słuc)'low. 20.10 M. Ravel - Rap.
źe dnia 6 maja 1974 r. odeszła od
W każdym wypadku organ lokaluOpera w 3) „Kalendarium" - Gyorgi Kava20.30
sodia hiszpąńska.
nas na zawsze w wieku lat 41 ,
wy, rozpatrując sprawę indywiprzekroju ·- „z martwego domu". sza.ni - program prowadzi - Jerzy
dualnie.
21.30 z kra§u i ze świata. 21.50 Wia- Pelt~. 17.ł5 „opowieść o twany" na.sza najukochańsza żona, Matka
- Mam decyzję na duty pokój
Radio 21.55
domoścJ sportowe.
i Córka, najlepszy, s:tiachetny i
kw.
z kuchnią. Lącznie na 50 m
(kolor}. 18.00 „Im·
szkole - aud. 22.10 Pi eśni kurplow- reportaż filmowy
Czlowlek
prawy
mieszkaniu
w
Teraz pozostałem
18.13
skie. 22,30 URIT. 22.40 Tysiąc zna- presje" - animowany film,
sam. Obawiam się, że admlnistraczeń w .iednym "Ariers1u. 23.00 Fiń- „Poradnik piętnastolatków". 18.45 Ję
$. t P'.
mnie nadmetrażem.
cja obciąży
kamera!muzyka
\\'spółczesna
ska
Jak tego uniknąć?
francuski - lekcja 27, cz. II
zyk
na. 23.30 Wiadomości.
JANINA - TERESA
- Nadmetraż panu nie grozi,
(ostatnia), 19.20 Dobranoc 19.30 Dzien
PROGRAM m
SOWIŃSKA
gdyż zajmuje pan tylko jeden po20.20 Poradnik turynik (kolor).
kój.
styczny. 20.50 .• On i ona" - „Sam<>t\ 12 .~ - Poludn. wydanie z k:r11ju ność".
- Po zmarłych rodzicach odzie21.~ „Bal w winiarni" i ze świata. 12.20 Tańce hiszpańskie.
• domu TRĄT
dziczyłam mikroskopijny domek, ,
12.25 Za kierownica. 13.00 Na olsztyń program TV Czechost 22.05 24 go.
na peryferia.eh miasta, składający
skiej antenie 15.00 "Ekspresem przez dziny (kolor). 22.15 NURT - PSY•
Pogrzeb odbędde się dnia 8 masię z dwóch izb. Obecnie jest on
świat. 15.10 Spiewająca aktorka ja 1974 r. o godz. 17 z kaplicy
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płytowego „Dąbrowa" przekazała komisji odbioru blok nr 33 A
na Karolewie (473 izb), a załoga Lódzkiego Przedsiębiorstwa
Budownictwa Uprzl'mysłowionego - blok Il na osiedlu Zgierska - Stefana (290 izb).
Gl Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego nr 3,
które oddato w ubiegtym miesiącu pierwśzy łódzki dom w nowej technologii - .,WZ-75", przygotowuje blok do odbioru w
maju I następny - w czerwcu. Są to domy 5-kondygnacyjne,
sktadające się wyłącznie z trzypokojowych mieszkań typu M-4.
Gl Tyle o izbach. Dodajmy, że oddaniem wyżej wymienionych bloków, budowlani osiągnęli 18,4 proc. planu rocznego (za
4 miesiące). Sytuacja w naszym budownictwie mieszkaniowym
Wiele zależy od maja
poprawia się z miesiąca na miesiąc.
i czerwca. Wydaje się, że przy dalszym utrzymaniu dobrego
tempa i przy dobrej współpracy budowlanych z inwestorami półrocze powinno się zamknąć wykonaniem od 37 do 39 proc.
rocznego planu.
Gl Niezależnie od budownictwa mieszkaniowego, LPBM nr 3,
pawilon handloprzekazało żłobek na Wielkopolskiej, LPBU wy nr 423 A na Teofilowie. a LPBW „Dąbrowa" przygotowuje
(AP)
do odbioru przedszkole nr 23 na Zarzewie.
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Na nieszczęście, Paulo chcąc mieć swobodę działania na terenie Francji, musiał przyłożyć rękę do paru operacji polityczno-policyjnyrh, niekiedy nawet udanych, jak walka przeciw
OAS. Jednakże ostatnia z nich. porwanie politycznego lidera
z Afryki Północnej. przybrała niedobry obrót, przede wszy-;~kim zaś narobiła ~ielkiego szumu. Poszukiwany przez poliznalazł schronienie w Maroku,
Paulo Long
CJę fran<'uską,
gdzie korzystał z wpływowych protekcji i gdzie, od tego cza~u. żył Jak pasza.
sody
porcję
dobrą
Harry Shulz dolał sobie do whisky
Pokój nie był klimatyzowany
i wrzucił dwa kawałki lodu.
i wentylator, umieszczony pod sufitem, z trudem odświeżał
powietrze. gorące I mokre. W ~łębl duszy gratulował sobie,
że ubriił się w IPkkle spodnie I koszulkę z krótkimi rękawa
mi. Mimo to pot łaskotał mu nieprzyjemnie naskórek.
Paulo Long z ustami pełnymi pistacji. mruknął:
- Myślę. że mam to czeqo szukasz. Harry.
Ten ostatni siedział mikzar I czekał dalszego ciągu.
- Widzisz - ciągnął dalej Paulo z mina zamyśloną - twoje
Chicago z wielkiej epoki przeniosło się obecnie do Francji.
Od momentu zakoń<'zenia wojny w Algierii wszyscy gałgania
rze, włóczęgi. typy chodzące na pól boso, oberwańcy, którzy
tylko czekali. żeby Im się napatoczył jakiś klient. I żebv byz kiełbasą bezło można załapać oarę groszy na kanapkę
mięsną ł na kubek wina. wszyscy eł faceci przeszli na wasser
zupkę dla bezrobotnych Koniec wałki z OAS. Nie ma mowy
o załapaniu forsy. Dobrze. że jeszcze nie musieli brać się do
I wtiwczas znalazła się oewna liczba fanfaronów na
łopaty
czele organiza<'jł o niewvrażnym obliczu politycznvm. którzy
sobie powiedzieli. że to mięso armatnie. ujęte w odpowiednie
ramy, może jeszc-ze kiedyś n11 coś się przydać W zamian za
to maC'hnie sie ręką na małe ~wiństewka tych szumowin, pod
warunkiem, że nie posuną się zb_Yt daleko.
~
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ZD

PIAP, składają:
DYREKCJA, RADA ZAK.l.ADO.
WA, POP PZPR oraz KOLEŻANKI I KOLEDZY

RADA SPOLDztELNT, DYREKCJA I RADA ZAKLADOWA
„SPOI.EM•• PSS ODDZ. SDH
„CENTRAL" w LODZI

Z głęb0>kim talem zawiadamiamy, te dnia ł maja 1974 roku
rła śmiercią tragic-mą, pnetywszy lat 52, nasza najukochańsza
odżałowana I

najlep$Z& żcma, Matka i Córka

$.

t

'

zmanie·

P.

DANUTA FELICJA

JEDLl~SKA

z domu PONEWCZY!Q'SKA
długoletni pracownik Zakładów Mięsnych w Lodzi.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi z kaplicy cmentarza
gw, Antoniego na ~ani, przy ul, Solec 11, dnia g maja 1974 roku
o godz. 16.30. Pogrązeni w wielkim smutku I tałoble pozostają:
MĄŻ, SYN, MATKA i POZOSTALA RODZINA
Prosi Mil o nieskładanie kondolencji.

I

W dniu 3 maja

Wychowaw~

197ł

r.

odszedł od

nas,

nieod!ałowany

Nauczyciel

PROFESOR ZWYCZAJNY

PAWEŁ

PRINDISZ

Czl~włek wł~lkłego

serca i charakteru. nuz drogi Przyjaciel. Przyj~c1el mlodzieźy. '":lelki Społecznik, odznaczony wieloma odznacze·
matn! państwowymi I społecznymi, laureat na.grody naukowej m.
Lodu. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako dośwladC'1'ony
i se~deczi1:v Wychowawca I Nauczyciel, który wiele lat swego pra·
oow1tego źycla poświecił nam jako Opiekun 1 Doradca we wny.
stkich sprawach dnia codziennego.
P1>rostający w głęb«>kim smutku
WYCHOWANKOWIE - PRACOWNICY BYLEJ KATEDRY
PRZĘDZALNICTWA ·POLITECHNIKI LODZKIEJ
Dnia 3 ma.ja

197ł

roku

zmarł

EM. PROFESOR ZWYCZAJNY

PAWEŁ
długoletni

naukowiec,

członek

PRINDISZ

V Nauk Technfowych L'I'N, wybitny
pedagog I WY<'howawca Wielu pokolel\ inźy·

Wydziału

za.słut<>ny

nłerów włókienników.

I: rlt:b«>ldm :talem tesna Go
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Koledze dyrektorowi Janowi Je·
wyrazy serdecznego
współczucia z powodu śmierci
dllńsklemu,

LECHA
SZCZYGIELSKIEGO

Harry Shulz nie kapował tych wszystkich subtelności żar
gonowych wyrażeń, używanych przez Paulo Longa, ale rozumiał sens ogólny.
- Takich facetów, Harry, jest wszędzie we Francji na pęcz
ki, nawet w najmniejszych miasteczkach. Jedną nogą ugrzęźli
w płaskich zabiegach politykierów, drugą w drobnych łajdac
twach. Kraj został pokratkowany na rejony.
Przerwał i zajrzał Shulzowi w oczy.
- Zafunduję ci. Harry, prezencik. Na Intencję tego, jaki ty
mi zafundowałeś w Nowym Jorku, dziesięć lat temu. Dam ci
nazwisko i adres gościa, który dyryguje tą armią bradszków
spod ciemnej gwiazdy. Tylko, Harry, musisz pamiętać o jednym, nie wolno c; powoływać się na mnie.
- Co mi to da, Paulo?
- Poczekaj, jeszcze nie skończyłem.
Shulz
Wielkimi grubymi pa!uC"hami nabrał garść pistacji.
skorzystał z tego, by napełnić sobie kolejną szklankę whisky.
lodowaty
~pał był coraz bardziej przytłaczający. Porządny,
1 do tego dług; prysznic, oto czego mu było potrzeba. Jak tylko wróci do hotelu, naty<'hmiast wskoczy do wanny.
- Harry, ten gość„. on trochę robi przy narkotykach. Eksmały
port do USA. Jesteś przecież Amerykaninem, a więc
bluff. Wprawdzie nie masz nawet dwóch głupich par,
ale
udasz, że dostałeś fulla z ręki? Kapujesz?
Shulz skinął głową na znak zgody.
- Taki numer mogę odegrać. Dziękuję, Paulo. Jak myślisz,
ile to mnie będzie kosztować?
- Ani gronia
Ton głosu był kategoryczny.
- Co takiego? - wykrzyknął Shulz.
- Ani gronia, powtarzam. Zbyt będzie kontent, że oddaje ci
przysługę. Tylko odstaw ten numer iak ta lala. To bufon. Nie
zafasuj takiej buidv. którą mógłby sprawd7ić ł potem zrobić
z ciebie balona. Aha! I jeszcze jedno. Jego kontakt w Stanach Zjednoczonych to niejak; Settimano
- Settimano„. - powtórzył Shulz, nieobecny duchem.
- Zna~z go?
- Johnny Settlmano, tak. Operuje na rejon Nowy Jork, New
JersPY. Connecticut I Massacbusetts.
- Harry, z ciebie prawdziwa książka a.dresowa zbrodni.
Roześmiał się cicho.
- Zaczyna m; się już rysować pewien plan. Paulo, wiem na
co go wziąć.
- Brawo. Ale nie zrób fałszywego kroku. To gość niebeznapuści na ciebie
pieczny Jeżeli zauważy, że go nabierasz,
swoieh zbirów i wierz mi. ojczulku. nie wyjdziesz z tej sarabandy z życiem. Nie będziesz w stanie wymknąć się poza
sześciokąt. jak to się teraz nazywa Francję.
fałszywego
zrobię
- Dziękuję za prezencik, Paulo. Nie
kroku.
- Moje gratulacje. Nie zapomniałeś jeszcze francuskiego.
- Jeszcze jedno, żeby już skończyć. Co to właściwie za

ft. NURSKI

Wyrazy głębokiego W"Spólczucia
Rodz.inie z powodu śmierci
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