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WIZY TV SPOT.KANIĄ NAUl(A 
Rzą.d polski o- + W Wa.rszawie gości mini- + Przed i"akończeniem rozej

mu na Bliskim Wschodzie 
notuje się ożywioną dzia
łalność dyplomatyczną.. 

+ W KC PZPR odbyła się 
narada sekretarzy ekono
micznych komitetów wo
jewódzkich, której tema
tem były aktualne proble
my gospodarcze, 

+ P. Jaroszewicz spotkał się 
z kard. Wyszyńskim. 

+ Sprawy kryteriów doboru 
mJodej kadry naukowej 
w wyższych uczelniach, 
jej warunki startu zawo. 
dowego I życia omawia 
art. „Asystent I życie", 

świadczenie w sprawie ster sprir.w zagranicznych 
eskalacji wojny w lndo- Czechosłowacji J. Marko, 
chinach. + Ministrowie obrony państw 

+ St. Gucwa gościł dzienni
karzy prasy ludowej, + Wciąż napływają posiłki Układu Warszawskiego go- + J, Cyrankiewicz przyjął 

A, Aristowa. 
+ Odbyły się dalsze spotka

nia I sekr. KŁ PZPR, dla sajgońskich agresGrów ścili u przywódców Wę-
w Laosie. gier. 
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Prezes Rady 
Ministrów 
przqjql 

kardynała 

Wyszyńskiego 
Prezes Rady Mini19trów, Piotr 

Jaroszewi,cz przyjął 3 bm. prze
wo·dniczące.go konferencji Epi
skopatu Polsiki, ks. kardynała 
stefa.na Wyszyńi;kiego. W cza
sie spotkania <>ma;wia·rib pro
blemy związane z norma!\.zacją 
st·osu,nków pomi~d'Zy pańs·twem 
a kości<>lem, 
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DZIENNlK 
l:ODZKI 

Oświadczenie 
rządu polskiego 

w sprawie 

eskalacji wojny w Indochinach 
Inwazja wojsk amerykańsko-sajgońskich na Laos, przy 

wsparciu dużych formacji sil powietrznych Stanów Zjedno
czo.nych, pogrążyła ten kraj jeszcze bardziej w tragedię 
WOJny, 

W ten sposób eskalacja działań wojennych w Indochinach 
wkroczyła w dalszy, bardzo niebezpieczny etap. Przyjęte to 
zostało w Polsce - tak jak i na całym świecie - z rosną
cym zaniepokojeniem 1 oburzeniem. 

SJ)olkanie 
St. Gucwy 

__________________________________________ ._„ ... „ ... „ ... „ ...... „„ ............... „„„„„ ...... 

Rząd polski czul się w obowiązku wystosowania w dniu 
12 lutego do współprzewodniczących konferencji genewskiej 
w sprawie Laosu z 1962 r. aide-memoire, w którym przed
stawił swoje stanowisko. Równocześnie szefowie polskich 
placówek dyplomatycznych przeprowadzill w szeregu kra· 
jów rozmowy, zwracając uwagę na powagę sytuacji. 

z dziennikarzami 
.W gmachu Naczelnego Komi

tetu ZSL odby/o się 3 bm. spot
kanie prezesa NK Stanisława 
Gucwy z dziennikarzami pism 
ludowych oraz az1ennikarzam! 
- członkami stronnictwa pra
cującymi w agencjach praso
wych, radiu, te1ew1zjl i innych 
centralnych organach praso
wych. 

J. Cyrankiewicz 
przqjql 
A. Aristowa 
Przewodniczący Rady Pań

stwa Józef Cyrankiewicz przy
j!\ł 3 bm. na aumencj! pożeg- Jl 

nalnej ambasadora nadzwy
czajnego l pelnomocnego Zwląz 
ku Socjalistycznych Republlk 
Radzieckich w Polsce Awlerklja 
Aristowa. 

Senat Berhna zach. 
uchyla 
od rozmów 
Senat zachodn ioberuiń>·k1 w 

swej <>dpowiedzi na propozycje 
NRD w sprawie przepu&tek dla 
mies2lkańców Berii.na zachod
niego stwie rdz ił, że gotów jest 
rozpocząć ro:p,moowy w tej kwe
stii, jedna·kże w innym termi
nie niż proponowany. 

Dziś 6 stron 

Minister 
spraw 

zagranicznych 
Czechosłowacii 

z wizytą 
w Polsce 

3 bm. przybył do Polski z 
oficjalną, przyjacielską wizytą 
minister spraw zagranicznych 
Czechosłowackiej Republiki 
Socjalistycznej - Jan Marko. 

W wypowiedzi udzielonej na 
lotnisku dziennikarzom J, 
Marko oświadczy!, że rozmo
wy, które odbędzie w War
szawie, dotyczyć będą prze
de wszystkim dwustronnych 
stosunków między obu pań
stwami. Ich przedmiotem bę
dą również problemy bezpie
czeństwa na naszym konty
nencie. 

W ~ndzinaC"h połtJr.'!lfC'wvrh 
min. J. Marko udał się na 
Plac Zwycięstwa, gdzie na 
plycie Grobu Nieznanego żoł
nierza zlożyt wieniec opasany 
szarfą o barwach narodowych 
swego kraju. 

Po uroczystości na Placu 
Zwycięstwa gość w towarzy
stwie gospodarzy miasta I 
przedstawicieli MSZ zwiedzał 
Warszawę. 

W godzinach popołudnio-
wych Jan Marko zlożył w 
gmachu MSZ wizytę Stefano
wi Jędrychowskiemu, a na
stępnie w sali konferencyjnej 
rozpoczęły się oficjalne pol
sko-czechoslowackle rozmowy, 
które prowadzą ministrowie 
spraw zagranicznych obu kra
jów. 

Rozmowy będą kontynuowa
ne w czwartek. 

W godzinach wieczornych 
minister spraw zagranicznych 
- Stefan Jędrychowski podej
mował obiadem ministra 
spraw zagranicznych CSRS -
Jana Marko. 

·Komitet Ministrów Obrony 
państw Układu Warszawskiego 

zakończył obrady 
W dniach 2 I 3 ma<rca 1!111 r. 

obradował w Budapeszcie Ko
mitet M1nistrów Obrony państw 
- uczestni,ków Układu War
szawskiego. W posiedzeni·U ko
mitetu b·ra.Ji udz iał m ini.stra
wie O'bre>ny, na.czeLny dowód
ca Zjedno·czonych Sił Zbroj-

Zamiary 
odwetowców 
Berlina zach. 

Jak Ln!ormude ADN, na czo
łowych s;tro.nach sze·regu pism 
zachodniotberlińskich ukazały 
się we?lwa1nia do mies~kańców 
Berlina zachod,nie;!{), aby w 
dniu 4 marca wzię1" udział w 
demonstracji przectwko ukła

d-Om NRF ze Zwiąvkiem Ra
dzieckim I z Polską, <l'!'ganizo
waneJ przez or,ga,niz,acje odwe
towe. Haslem dem-0.nsocantów 
ma być: „te układy są dla 
nas nie dO przyjęcia". Impre
za ta ma S'ię odbyć w ZiłS:h<>d.
n ioberlińskLm pa.Jacu Spor•to
wym. 

nych i szef sllta bu Zjed•nOC'Zo
nych Sił Zbrojnych. 

Na pe>s iedzen iu roz.pa.trzono 
zagadnien ie d-os.konalenia struk
tur armii Układu Warszawskie
go. Uczestnicy po·s iedzen:a u
ważają za celowe podjęcie od
powiednich krO'ków dla dal
szego ro~w<>Ju systemu łącz·no
ści i środ'ków dowodze.n ia. 

Komitet Min istrów Obrony 
wysłuchał następn i e spra,wo-
zda·nia o perspektywiczmym 
roi.woju wojsk i marynark i wo
jennej państw - uc'Zestni·ków 
Ukla·dU Wars:oawskiego. 
Biorąc pod uwagę nieusta1n

ne u.macnla·nie się agresyw,ne
go bloku NATO, uczes~n icy 
posiedze·nia postanowili, a.by w 
da.Iszym ciągu umaoniać drm ie 
państw - uczes~ników U~ładu 
Wa.rsza.wskiego i wyp<>sażać je 
w nowoczesną broń i sprzęt 
wojskowy. 

W omaiwia.nych sprawa.eh 
p<>d'J lltO oogod,nione uch wały. 

Obradom pooied'Ze·nia prze-
wodniczył ml.niste.r Obro.ny Wę
giers'kieJ Repu1bliild Ludowej -
Lajos Czinege. 

P ierwszy sek•retarz KC Wę
gierskiej · So<:.ja.l\stycvnej Partii 
Robotniczej. Ja.nos Kadar e>ra.z 
premier, Jenoe Fe>ck przy>Jęli 
w środę m !.ni5tr6w ob~ony 
państw członkowskich Układu 
Wa.rs'Zaws•kiego, glównodowo
d·zącego Zjednoczonych Sił 
Zl>rojnych o~az szefa sztabu 
Zjedinocz.o.nych Sil Zibrojnych, 

Aktualne problemy 
gospodarcze 
przedmiotem narady sekrełar2y 

ekonomicznych KW PZPR 
Pod przewodnictwem 

członka Biura Polityczne
go sekretarza KC PZPR -
Jana Szydlaka, odbyła się 
3 bm. narada sekretarzy 
ekonomicznych KW PZPR, 
poświęcona problemom wy
nikającym ze zmian w Na
rodowym Pianie Gospodar
czym na br. oraz realiza
cji programu polepszenia 
zaopatrzenia rynku. 

Jak wynika z informacji i 
ocen, przedstawionych przez wi
cepremiera Franciszka Kaima i 
I zastępcę przewodniczącego 
Komisji Planowanta przy Ra-

dzie Ministrów Witolda 
Trąmpczyńskiego, zmiany w 
narodowym planie w bieżącym 
roku nakierowane są na popra
wę efektywności gospodarowa
nia, wyrównywanie zaistniatych 
dysproporcji w rozwoju gospo
darczym, a przede wszystkim 
na poprawę warunków byto
wych ludności i wydatne polep
szenie zaopatrzenia rynku. Za
chowanie I umocnienie równo
wagi rynkowej staje się obec
nie zadaniem pierwszoplano
wym. Jak wiadomo - w ' wy-

(Dailsa:y ciąg na str. 22 

Za trzy dni koniec ro·zejmu 
.Inlciatywy dyplomatyczne Kairu, 

Tal-Awiwu, „wielkiej czwórkl"l O Thanta 
W związku ze zbliżaniem się 

terminu rozeimu na Bliskim 
Wschodzie agencie donoszą o 
wzmożeniu działalności dyplo
matycznej Kairu, Tel Awiwu, 
„wielkiej czworKI" I U Thanta. 

Agencje prasowe zastanawiają 
się, kto wystąpi z Inicjatywą 
przedłużenia rozeimu, który wy 
gasa 7 marca. Niektórzy suge
rują, że uczyni to U Thant w 
swym sprawozaamu dla Rady 
Bezpieczeństwa, mm natomiast, 
że wezwanie takie zawarte bę
dzie w deklaraCJl czterech wiel
kich mocarstw. 

Intensywną działalność dyploma 
tyczną dla „ wyJasruenia" c<1łon
kom Rady Bezpieczeństwa swe
go stanowiska. Golda Meir i A
ba Eban wezwali amerykańskie 
go charge d'affaires i oświad
czyli mu, że „Izrael będzie u
ważał zwiększenie aktywnej ro
li czterech w1e11<1ch mocarstw 
na Bliskim Wschodzie za sprze
czne z ameryKanskimi przyrze
czeniami". 

Do stanów Zjednoczonych ma 
wkrótce udać się minister 
spraw zagranicznych Izraela E
ban, który przewodniczyć bę
dzie spotkaniu ambasadorów 
Izraela w USA, Kanadzie i ONZ. 

• 
Na trzy dni przed terminem 

wygaśnięcia ooecnego porozu
mienia o rozejmie w strefie Ka 
nalu sueskiego ma się zebrać 
w Kairze Narodowa Rada Ob
rony pod przewoamctwem pre
zydenta Sadata. 

Bieg wypadków w Indochinach świadczy o tym, że Sta
ny Zjednoczone rue chcą zejść z drogi rozszerzania działań 
wojennych i że z uporem dążą do narzucenia w tej wojnie 
rozstrzygnięcia militarnego. Rząd polski Jest przekonany, 
że takie postępowanie rządu Stanów Zjednoczonych oparte 
jest na błędnych kalkulacjach, które mogą mieć fatalne 
skutki. 

Oświadczenia składane w Waszyngtonie na temat „nie
ograniczonego" działania lotnictwa amerykańskiego, które w 
tej części świata uzurpuje sobie prawo do nękania I atako
wania małych narodów, nie zapowiadają niczego dobrego 
innym krajom i komplikują sytuację międzynarodową. 

Obecnie cale Indochiny pogrążone są w ogniu wojny 
I rośnie niebezpieczeństwo jej dalszego geograficznego roz
szerzenia. Wieloletnia walka narodów Indochin ze wszystki
mi kolonizatorami wykazała, że militarne rozwiązanie, po
przez narzucenie silą tym narodom warunków sprzecznych 
z Ich podstawowymi interesami, Jest nie do osiągnięcia. 

Stany Zjednoczone ponawiają obecnie bombardowania te
rytorium Demokratycznej Republiki Wletµamu. Jest to dal
szy przejaw eskalacji dzialań wojennych, bez liczenia się 
z konsekwencjami, do których eskalacja ta prowadzi. Pro
paganda amerykańska usiłuje tłumaczyć własnemu społe
czeństwu, że jakoby ten typ wojny nie kosztuje życia ame
rykańskich żolnierzy I nie będzie kosztował dalszych ofiar. 

Należy z calą powagą stwierdzić, że podejmowanie ata
ków lotniczych na terytorium Demokratycznej Republiki 
Wietnamu jest wyzwaniem rzuconym wszystkim pokojowym 
silom na świecie, które nie mogą pozostać obojętne wobec 
brutalnych poczynań agresora. Polskę łączy trwała I mocna 
więź z Demokratyczną Republiką Wietnamu, jako z bratnim 
krajem socjalistycznym. Los Demokratycznej Republiki 
Wietnamu oraz walka całego narodu wietnamskiego o wol
ność I nJe skrępowany rozwój &lł drogie sercu narodu poi· 
"k~egf1. 

Rząd polski uważa za swój obowiązek zwrócić uwagę 
wszYstk,!ch państw, a zwłas:i;cza tych, które podpisały ukła
dy genewskie z lat 1954 I 196!. na wysoce niebezpieczny 
obrót wydarzeń w Indochinach, mogący przynieść nieobli· 
czalne następstwa. 

Warszawa, dnia 3 marca 1911 r. 

Spotkanie I sekretarza Kl PZPR 
z przedstawicielkami 

Rady Kobiet m.Lodzl 
oraz zalog~ LZR 

Wczoraj I sekretarz KL PZPR 
Bolesław Koperski, w obecności 
sekretarza Stanisława Jóźwiaka 
spotkał się z członkiniami pre
zydium Rady Kobiet m. Lodzi. 
Przewodnicząca Rady Kobiet 
Mirosława Wąsowiczowa przed
stawiła problematykę działalno
ści organizacji, a przedstawiciel
ki wszystkich środow!Sik nakre~ 

śl!ly najpilniejsze zadania na 
najbliższą przyszłość. Przedsta
wiły także szereg postulatów 
pod adresem władz i admini~ 
stracj! zakładów. (K.) 

• * • 

We wtorek i środę w Nowym 
Jorku trwała gorączkowa aktyw 
ność dyplomatow. Nowy dele
gat USA W ONZ, Bush, dwu
krotnie w trybie nagłym spot
kał się z U Thantem. Równo
cześnie przedstaWiciele wiel
kich mocarstw prowadzili kon
sultacje nad treścią wspólnego 
komunikatu. Każde z nich po
siada własną wersię tego do• 
kumentu. 

AFP zwraca uwagę, że w o
statnich dniach Izrael rozwinął 
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Wczoraj, t sekretarz KL PZPR 
- B. Koperski uczestniczył w 
spotkaniu aktywu partyjnego 
Lódzk!ch Zakładów Radiowych 
„Fo nica". 

Koleina obniżko 
• • cen 101 

z dniem. 4 bm. zostaje wpro
wadzona trzecia w bieżącym 
roku sezonowa oomzka cen de
talicznych jaj świeżych. Dobry 
przebieg skupu jaj umożliwia 
dokonanie trzec1eJ sezonowej 
obniżki cen detalicznych jaj o 
41 dni wcześniej niż w roku u
biegłym. 

Nowe, obniżone ceny deta
liczne jaj świeżych wynoszą: 

Jaja duże - l,~o zł za 1 sztu
kę, jaja średnie - 1,70 zł za 1 
sztukę, jaja mate - 1,50 zł za 
1 sztukę. 

Posiłki dla inlerwenlów 
sajgońskich 

UJ Laosie 
Cztery ba.talio.ny połud,niowo

wiebnamskie wkroczyły w śro
dę do poh~d·nioweg-o Laosu, a•by 
;,luzować trzy bataJi,ony żołn ie
rzy, które w ostatnich dniach 
to:zyly tam c i ęilkie wa.lki. W 
południowym Laosie "na.jd uje 
s i ę obeenie Hl tys. żolą!erzy 
saj.gońsk lc h sil interwen·cyj
nych. W pooliżu granicy stoi 
w reze~wie dals.zych IO tysięcy 
żotnie.rzy. 

Samoooty I śmi.gl<>=e USA 
nadal udzieJa,ją silnego ws.par-

cia si,lom sajgońsk im w po
tu.dniowej części Laosu. Na 
przykład we wtorek heli1koipte
ry d<>konały 1.2'10 lotów w tym 
rejonie. 

Siły wyziwoleńcze pod.jęły ~ 
środę kolejny ata.k na pozycie 
w-ojsk saJ,goń&kich w potu.dnio
wym Laos ie ata·kując wzg_órze 
nr JO w ooleglości 10 km na 
póbnocny zachód od granicy z 
pe>luc:Lni<>wym Wietnamem. 

Nowy ,dom towarowy 
dla Teolilowa 

W Hanoi podiano, że obrona 
przec Lwlotnicza DRW st_rąciła 
we wtorek nad prow~ncją 
Qua.ng Binh dwa Odrzutowce 
USA i u5'7!kodziła kiLka Lnnych. 

W Sadgonie poda•no oficjalnie 
do wiadomości, że podczas walk 
w Kamlbodiży od malt"ca ub. ro· 
ku „g'i,nęlo dotychczas 2.oi1 żoł
nierzy woJS1k sajgoń~klch a 
9.987 z-ostało ra•mych. Agenc-Ja 
Reutera podaJąc tę wiadomość 
nadmienia , że od ik<>ńca stycz
nia Jiez.ba zabitych żolnie.rzy 
sa,jgońskich wzrosła niemal o 
400 ludo:i. 

3 bm. w Lodzi otwarty został 
~ przed ustalonym poprzednio 
terminem - nowy aom towaro
wy - „Teofil". Parter nowo
cześnie rozwiązanego pawilonu 
zajmują „Delikatesy", w wyż
szej kondygnacji sprzedaje się 
odzież, · obuwie, kosmetyki i In
ne artykuły przemysłowe. 

Nowy ohlekt wybudowany zo
stał w jednym z największych 
ł najbardziej oddalonych od 

centrum miasta osiedli mieszka
niowych, na Teofilowie, który 
już niedługo liczyć będzie 60 tys. 
mieszkańców. w ogromnym 
stopniu ułatwi on mieszkańcom 
T eof!lowa, a przeae wszystkim 
kobietom dokonywanie codzien
nych zakupow. 
Dzięki ofiarnej pracy wYko

nawców I użytkowników „Teo
fil" został otwarty dla klientów 
przed terminem. 

W Phinom Pe•nh pod.pLsa,no 
wczo.Nj rporo.wmienle o udzie
leniu przez USA Kambodży po
mocy w wysokości 18.5 mln 
dolarów, które mają być zuży
te na Lmpor·t _ „nieZ>bęc!Jnych to
waró.w''• . 

Mimo osiągnięć produkcyj-
nych zakładów, mimo wykona- 
nia planu rocznego i wywiąza
nia się z eksportu do krajów 
socjalistycznych, obniżkl kosz
tów produkcji niektórych wyro
bów, nie wszystko jeszcze w 
zakładach zasługuje na uznanie. 
Budzi zastrzeżenia jakość nie
których wyrobów, niepokoją 
Ilości zapasów materiałów zbęd
nych jak i materiałów koniecz
nych, ale występujących w za
pasach nadmiernych. Niebawem 
wydziały mechaniczne przeniosą 
się do nowej hall, nastąpi mo
dernizacja galwanizerni - prze
prowadzka wymagać będzie do
brej organizacji, tak by rytm 
produkcji nie został zakłócony. 

(Dailszy ciąg na str. 2) 

Trzęsienie ziemi 
Włoszech we 

W lkiAlku miastach iro~01Wyc?i 
Włoch zanot01Waino w nocy z 
wt<>rk1.1 na środę trzesienia zie
mi. W tej samej części Półwys
pu AlpenińSkie.go, miainowicie w 
Tooka1nii i Laojum. s lutego b.!J 
na sku.tetk siiLne,go trzęsie,ni·a 
ziem~ zgirnęło ~ osób, dziesiąt• 
ki doznało obrażeń, a 4 tysią
ce z:oi1ta~o po!n'k<>dowa,nych. 

Kolejne trzęsie-nie dało s'lę 
odczuć w VUterbo, 2·0 km w 
kie run.ku pólnocno-zache>d.nim 
oocl "Rzym.u oraz w k LLku Lnnych 
miastec:Qk~ch tego . regio.nu ' 
nad Je11iorem Botlsena, 



Spolkanie 
W. Kruczka 
z przedslawir:ielami 

Aktual_ne problemy gospodarcze z mysią o 4 mmonach 
~id:~;~~~o~~fi:~;:~~~:~~= ?tt:~~o=:~~iwzoś:m~0::::::~~ :: ::eok=y P:~~leż jut P R A C U J Ą C Y C H K O B I E T 
szych uposazeu oraz rent, Jak je się szereg Innych posunięć Zmierzamy - pe>wiedział Jam 

ZSP 
S bm. c~O'nek B iura Poli.tycz

nego KC PZPR, pnew>o<lniczą

cy ORZZ - Władys!a.w Krn
czek przy;jął kieorownictw-o ZSP 
z przewooniczącym Rady Na
eze~nej ' ZSP Sta'lli6lawem 
Ciosk1em. 

ró<wndeż anulowania podwyż.k.i oszc~ędnościowych w wydatkach 
cen artyku!ow zywnościowych z budzetowych. Ponadto przei;>ro- Szydlak do harmo.nijnego 
grudnia ub. roku, siła nabyw- wadzane są prace zm1erzaiące roZJwoju naszej gospodarki, a 
cza społeczeństwa wzrasta w do gene~ałnego . usprawmen1a do 
t y m roku dodatkowo 0 ponad koopera.ci1, a takz~ poprawy or- t<a•tem usu•n i ęci.a rażą-cych 

Obrady komisji CRZZ 

W czasie spotlkan ia prz edsta
wiciele ZSP pO'i•nformowali o 
aktua•lnych problemach życia. 

p-racy i studiów młodzieży 3 .ka
demickiej, przedstaiwlo no rów
nież propozycje ZSP na temat 
rozwoju samorządnośc i s tuden
tów w szkole wyższej i ich 
współudziału w k ierowaniu u
czelnią. Omówiooo po1rzebę 

:irwofększen la poonocy dla stu
dentów pracu~ących. zwrócono 
u.wagę na koniec:rmooć u reguJo
wa1nia sprawy rozszerzen ia u
praw.nień dla studiujących pra
cownilków ora·z roziważen i a mo
:llliwooci pr'Zyzin•awania stud iuj ą

cym pracowni1ko.m pomocy ma · 
teria·Jinej na wyda•tki związane z 
kontynuowa.niem s·tudiów, za
kupem nierbędnych podręcz.ni- i 
ków i pomocy nau.kowych. 

25 mld zł . Tej k wocie musi od- ga111zaci1 produkcJ1. dyspr<>porcj i, a w tym przede 
powiadać masa towarów rynko- Wspomniane k ierunki zmian wszysbk>m dysp ro.po.rcji międz_y 
wych. Chodzi przy ty m me tyl- nakazują koniecznosć wyko~zy- wuo&tem produkcji a wzrnstem 
ko o równowagę globalną, ale stania wszelkich rezerw pro-
taikże o dosto.s.owan ie podaży do dukcyjnych, usprawnienia za- spożyc i a. Mu.s imy więc iJll.ten-
popy tu w poszczególnych bran- rządzama gospoda1'<ą, jak naj- syf i kować - w tym dobrym ! 
żach I grupach wyrobów. Lącz- bardziej ra~onalnego wydatko-
ny wzrost dostaw rynkowych wania wszelkich środków. Każ-
wyuidesie w tym roku 7,2 proc.; dej inicjatywie, zmierzającej do 
uprzednio zakładano wzrost 4,1 uzyskania dodatkowej, potrzeb-
proc. Szacuje się, że powinno nej na rynek lub na eksport 
to sprostać popytowi rynkowe· produ•kicj i , trzeba zapewnić nai-
mu. W planie nastąpią zmiany lepsze warunki realizacji. Cho-
w stosunku do pierwotnego dzi o racjonalne wykorzystanie 
projektu w wielu dziedzinach. posiadanego potencjału przemy-
Jednocześnie istnieje koniecz- słowego oraz umiejętności za-

właśc >wym po.jęciu tego sio
wa - naszą diialalno~ć gąspo
darc10ą - w kierunku l'm!liej
szenia epe>łecz.nych kos:i:tów p ro-
dU1kcji; mus i.my ją u•nowocześ

niać pod wz.ględem technicz
nym l o.rga•nizacyjnYlltl. 

3 
bm. odbyło się w War
sza wie wspólne posi e
d zeni e K omisji Socjal
n ej oraz Komisj i Kobiet 
Pracujących CRZZ. Te
matem obrad były za

dania związków zawodowych 
związane z poprawą warunków 
socjalno-by towych ludzi pracy. 
Ze szczególną uwagą potrakto
wano problemy pracujących za
wodowo kobiet. P rzy pomnijmy, 
że jest ich alttualnie ok. 4 mln, 
co stanowi ok. 40 proc. załóg 
pracowniczych. 

ność k o.nsekwentnei;o przestri;e_ łóg. ·--------------------------------,.-
gania reżimu oszczędnościowego Tym właśnie spra>Wom po-
w działalności gospodarczej i święc!Ji swoje wy>powiedzi w 
inw estycyj nej. Dlatego tet zo- dy&kusji sekretarze ekonomicz
s tanie dokonany m. in. prze- ni komitetów wo.jewódzki-ch 
gląd zadań planu Inwestycyjne- PZPR i mi.n ist.rowie n iektórych 
go i kapitalnych remontów w resortów gospoda·rczych. Zwra-

Spotkanie I sekretarza KŁ PZPR 
budownictwie pod kątem mak- 1· 1 symalnego wygospodarowania ca l on m. in. uwa.gę na po-
środków dla potrzeb budownic- t r zebę uporządkowania l u
twa mieszkaniowego oraz za- s[)'ra wnienia po.wiązań keo.pe
opatrzenia rynku. racyjnych, 21w i ę'kSzen ia produok

Dodatkowe środki przeznaczo- cji normaliów i częSci za·m ien
ne na budownictwo m ieszkania- nych, Wllmocn ien \a dyscypli.ny 
we muszą być wykorzystane wy<kona0n ia zadań eksportowych 
przede wszystkim w tych rejo- i produkcji dla zaopatrzenia 
na ch , gdzie znajdują się zakla- lU'd•ności oraz udc>Skonalenia sy
dy p racy odczuwające niedobór stemu za0rząd•zania, 

(Doko6.czenle ze itr. 1) 

W dyskusji podkreślono także I 
nieprzystosowanie zaplecza te
chnicznego, a zwłaszcza techno
logicznego do nowego profilu 
produkcyjnego, który będzie o
bowiązywać w 1971 r. 

Pytania załogi dotyczyły l 
spraw codziennych, łódzkich 
jak I zagadnień szerszych - o
gólnokrajowych. I sekretarz KL 
podkreślił duże perspektywy 
rozwojowe Lódzkich Zakładów 

Radiowych, konieczność dobrej 
o rganizacji pracy, dobrej atmo
sfery w tejże pracy. I sekr e
tarz KL PZPR - B. Kopers k i 
stwierdził ponadto, że Lódź za
sługuj e na większą uwagę 
władz centralnych aniżeli się to 
clo niedawna działo. Ostatnio 
władze centralne obiecały u
względnić w większym stopniu 
potrzeby naszego miasta. KL 
PZPR I Prezydium RN m. Lo
dzi opracowują dokładny plan 
wszechstronnych potrzeb Lodzi. 

(AP) 

zatóg a posiada j ące nie wykorzy- Pod.g1.1mo.wując .na.r.adę, Ja·n 
stane moce produkcyjne, możll- s zydl.ak podkrefiliJ, że popra
wości wzrostu p rodukcji poprzez wa zaopa•trzenia rynku i umo
zwięk-.enie zmianowości. odpo- cnie.nie równowa.gi rynkowej 
wiedni poziom techniczny pro• jest absolu~ną k<>niecznością. 

---------------------------------. Musi być zapewnio.na pełna 

Zakopane 
mętów społecznych 

• 
I 

Mekką 

pasożvtów 

c iągiłość zaopatrzenia. Temu za
da.niu podporządkowa.na będzi e 

d2'iałalność odpowiedzialnych 
organów rządowych. Tr te ba 
także z:wrócić uwagę na wzrost 
dostaw na rynek, obok arty
kulów żyiwnościowych, towa
rów przemysło•wyc]1, na które 
d<>konano oobn i żiki cen w gru
d·nlu u.b. r„ a ta•kże towa:ów, 
których poda,ż je&t jencie za 
m.ała i w•reszcie tych wyrooów, 
któryc·h poziom za.pasów musi 
być szybko od!bude>wa.ny. Prze
mySł powi·n:en więc nad:o0b i ć 
opóźnienia z pierwszych :lwóch 
miesięcy br. i znacznie lepiej. 
niż dotychczas dostosowy•wać 
strukturę produkcji do pe>tr•eb 
odbiorców 1<,rajowych I zagra

koniec radioweąo imqasu? 

Wkrótce polski odbiornik 
:r. G. przyjechał do Zakopane

go bez grosza, ale JUŻ od dwor
ca kolejowego niesiono za nim 
walizki. Przedstawił się jako 
ważna osoba ze stolicy, a to
warzyszącą mu mroaą damę. ja
ko swoją osoo1stą sekretarkę. 
Zamieszkał w ieanym z domów 
•.. w.czasowych. Nikt go nie py
tał o dokumenty, otrzymał w 
pensjonacie p1ę1my pokój , ma
szynę do plsanta. Kierowniczka 
zapowiedziała personelowi, że 
ma darzyć goScia specjalnymi 
względami. 

Dla J. G. l jego „sekretarki" 
mniej gościnna okazała SHl 
miejscowa komenda MO, która 
aresztowała dobraną parę. Oka
zało się, że rzekomy „dostoj
nik" był notowany w kroni
kach milicyjnych woj . krakow
skiego jako w1e1Qkrotny prze
stępca, a towarzysząca mu da
ma była ntebezpi~czną włamy
waczką z Gdanska. Okradli o
ni w Zakopanem 12 samocho
dów oraz wyłudzili od naiwnych , 
- za obietnicę załatwienia ich 
spraw - 20 tys. złotych I 500 
dolarów. 

Pod Giewontem zlikwidow ano 
ostatnio m . In . 4-osobową szaj
kę, która specJaUzowała się w 

okradaniu domów FWP, Aresz
to wano także cz!Onków młodzie 
żowego gangu. ktorzy - po kra
dzieży 8 samocnoaow - pod
czas ucieczki jednym z nich o 
mało nie prze3ecnali funkcjona 
riuszy MO, ktorzy chcieli ich 
zatrzymać. Ostatnio notowano 
też zagranlcznycn przestępców . 
Jednemu z nich odebrano prze
mycone 2,5 kg złota. 

W sezonle zJezdża do Zako
panego wiele prostytutek oraz 
różnego rodzaju nigdzie nie pra 
cujących „niebieskich ptaków" . 
Garściami wyrzuca3ą pieniądze 
w lokalach, rozo13a3ą się samo
chodami I sankami, okupują 
hotele, zakłócają spokój tury
stów I wczasowiczów, którzy 
przyjeżdżają tu na odpoczyne.k. 
Jak oświadczy! komendant MO 
w zakopanem, w uo!egłym ro
ku aresztowan.o tu 195 przestęp
ców, w tym 130 osób nigdzie 
nie pracujących. Większość za
trzymany ch pocnoclzila spoza 
terenu Podhala. 

w Zakopanem z żywym za
interesow aniem oczekuje się u-, 
stawy, k tóra ma uKróclć pano
szenie się społecznych mętów i 
pasożytów. 

nic21nych. 

Obecnie trzeba nade wszyst
ko podn i eść dyS<:yplim: pracy 
w przemyśle, d'()lkonać ~sze.1-
k ich niezbęd•nych wysiłków na 
r.zecz Z'Większenia dynami ki ;ey
tiwórczości, zagoepodarowania 
rezerw, upe>rządokowa<nia koope
raoji. 

Należy w każdym wojewódz
twie stiwonyć o:illi<wie najlep
sze wa·runkl dla rMJWoju bu
downictwa mies2lkanioowego, wy-
korzy&tujiic m. in. wnelkie 

Lsbn iejące mo:hliwoścl Z>Więk-, 
nenia prOdllkcji materiałów 

budowlanych. P ilnym zadaniem 
jest również roowijanie ulłu,g, 

stereofoniczny 
Co dr.u.ga p0<lska rodzi•na ma 

radio. Nie zmienia to jed.na•k 
fa•ktu, iż: jeśli idzie o s\l):P : eń 
nasycenia gospodarstw dom<:>
wych w cadLc>odbiorni·kl , jesteś
my na jednym z ostatn ich 
m iejsc wśród krajów RWPG. 
Powstał.a parado.ksalna na po
zór sytuacja. Prod·ukujemy mi
lion apara•tów rocZ"nie, doSlta
wy do handlu rosną z roku na 
rok. a równocześnie wypasa.że
n.ie w ra·dia gospodarstw do
mowych jest je&z-cze da_!ek1e 
od ldea<u. Asortyment Qofero
wa.nych przez przemysł ra.d io
od•b iornilków je.st bowiem zbyt 
wą:!lki. a ,postęp w !)'rodukcjl 
zby1 woLny. Odbiorn ik! stoło
w~ wybwarza się dotycnczas w 
najn iższych klasach; c ią<gle 
bra kuje na ryn°ku apa.ratów z 
u'kresem UKF I a®ipte.rami, 
pos.zulki.wa.11ymi 7JWłalS'ZCza na 
wsi. 

Nie 21naczv to, że w osta,tn!ch 
latach prodocent rad ioodbiorn i
ków - przemysł elektroniczny 
I teletechni<::r..ny n ie osiiicnąl 
tadnego poctllPU. 

Prawdz>wy jednali: przełe>m w 
produkcji rad ioodbior ni•ków po-
w inien nastąpić od tego r<>ku. 
Zaawansowa•ne są bowiem 
przygotowania do podjęcia pro
dukcji całych no.wych „ro
dzin" radioodbio-rników, które 
zast ąpią sto.pniow0 apa•raty do
tychczas wytwarza,ne. W·krótce 
ukaże s ię w sk"lepach długo 

oczekiwany ipierwszy l2_ol.s'k1 
stereofo.niczny rad ioodbior·nik 
stołowy Jl klasy o 5 zak~esach 

fal, a ta•kże popula.rny tra·n
zystC>rC>wo-lalllllpowy od•blorn >k 
cJ1arakteryz.ujący się .większą 

c2ułoścl~ i selektywnością oraz 
mocą a•kust.yczną. Przewidu•je 
się również ;podjęcie produkcji 
szeregu nowych populat"nych 
radioodbiorni'ków w róż.nych 

wersjach ko>le>rystycz.nych i wy
kona·niu, z ~daipterem I Innym 
dodabkowym wyipr.sażeniem. 

O działalności związków za• 
wodowy ch na rzecz poprawy 
wa r unków socjalno - bytowycl1 
mowlła Irena Sroczyńska - se
kre tarz CRZZ. Poruszone przez: 
nią zagadnienia zostały rozwi
ni ęte w szerokiE'j dyskusji, w 
kto r ej większość mowców sta
nowiły kobiety działaczki 
wszy s tkich branż I instancJI 
związl';owych. Przedstawio ne 
wnioski i konkretne propozyc.ie. 
były odzwierciedleniem bolączek 
kobiet, które w przeważającej 
większości pracę zawodową łą
czą z obowiązkami rodzinnymi 
i domowymi. Przewijała s ię 
więc w dyskusji sprawa ułat-
wi eń dla pracujących kobiet, 
m. in. problemy przedłu:lema 
urlopu macierzynskiego, czy też 
szybszego ro zwoju usług - ro
zumianych jako miejsce pracy 
dla kobiet oraz jako czynn!il: 
pomagający w gospodarce clo• 

,mowej. 

Mówiono o potrzebie bardziej 
prawidłowego rozwoju różnych 
form opieki nad dziećmi w cza
sie, gdy rodzice pracują, 

Podnoszono też trudności wy
nikające z pracy kobiet w sy
s temie trzyzmianowym. W prze· 
myśle uspołecznionym ok. 300 
tys. kobiet zatrudnionych jest 
na III zmianie. Podawano przy
kład przemysłu włókienniczego, 
gdzie zlikwidowano pracę ko· 
biet na trzeciej zmianie z so
boty na niedzielę, co nie przy• 
niosło strat produkcyjnych 1 
uszczerbku · w zarobkach. 

Wielokrotnie powracała w dy
skusji sprawa n1eslusznych dY· 
sproporcli w sytuacji socjalno
bytowej pracowników poszcze-
gólnych resortów. Omawiano 
też zagadnienie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych kobiet 
pracujących. Niezbędna Jest -
podkreślano - dalsza aktywiza
cja zakładowych kobiecych ko
misji socjalnych, zwiększenie u
działu kobiet we współdecydo· 
waniu w żywotnych dla załóg 
sprawach. Podstawowym czyn
nikiem decydującym o skutecz
ności działań ·zmierzających de> 
poprawy warunków socjalno
bytowych musi być troska o 
dobrą atmosferę w zakładzie, o 
właściwy klimat, w którym po• 
trzeby załogi są brane pod u
wagę. Tylko w taki sposób o
pracowywane obecnie programy 
poprawy warunków socjalno-by
towych w zakładaoh I branżach 
mogą być szybko I skutecznie 
przede wszystkim silami same• 
go zakładu - realizowane. 
Zabierający głos działacze wy

rai.aU aprobatę dla projektu 
programu zamierzeń związko· 
wych w sprawie poprawy wa
runków socjalno-bytowych lu
dzi pracy, zwłaszcza kobiet. 
Dawano wyraz przekonaniu, że 
program ten zawierający dorat
ne I dłu.l{ofalowe zamierzenia 
będzie rzetelnie wykonany. 

* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT 

Reprezentanci Po Iski 
na mislrzoslwa Europy , 

Nie ~Y«CY nasi czołowi lek
koa<t'leci W.obyii nie.,.,,będ·ne m i
nima, \l/!)1'aiwniające do s1arbtJ 
w mistrze>s<t>wach halowych Elu
rO<PY· W Z'Wliązku z tym repre
zentae1a nasza będzie nieliczna. 

W 111:onkurencjach kobiet star
tować będą następujące za .vod
ttiÓziki: Szewińska, S1korS'ka, 
Su·kinieiwi.cz, Stir.aszyńska, Rab
sz.tyl, Koono1W15'ka i Chewińska. 
Do konkurencji m~zy.zn ..,gJo
szehi rostali: Noowosz. Jótw0ik. 

Majchrzatk , Gala'llt, Badeńsk.l, 
Balachowski, Kupczy·k, H. Szor
d ykowski, Kondzio.r, Podzoba., 
Kobuszew.sk i, Klilnger, Buciar
ski , Dol>ro~z, Komat', Sad'Za, 
Borowsk ~. Koryck i, Werner, 
Chludziński, Wardak, L Lnkow
sk i, z. Szor dykows.ki, Skowro
nek i Sawk1<i. 

Wszy1Scy n.asi reprezenta.nci 
vnajd'Ują się w sorn i trenują 
w hali, w której odbę~ą się 
m >Slbrzo&twa E'U·ropy. 

Międzynarodowy mitynR pływacki Startu 
Jiu! IPO raz !Piąty KS start 

w Łodzi, posia.dający zresztą 
najlepszą sekcję pływacką w 
na~ym mieście or,ganiz'Uje mię
dzynairodowy m<iityng pływa.ck!.. 

Porażka Piecha 

w Lipsku 
W środę 3 bm. odbyły się 

walki pó!finatowe międzynaro
powego turnieju bokserskiego 
w Lipsku. Brało w nich udział 
8 pięściarzy polskich. 

W wadze półciężkiej P iech 
przegrał jednogłośnie na punk
ty z Knutem Andersem (NRD). 

Bilety 
na mecz z Wisłą 

S&11:-reotamt t;KS linformuje, że 
w lO'lta~u klubu ~ny ul. Piotr
kolNskied 'NI nabyć można bi<le
ty na niedzielny mecz pibkarsk i 
i ' Wtsłą. Bilety sprzedawane 
hę1i~ do soboty W!ą.czmie. 

Te ilnte;resujące uwody odbędą 
się w na.J·bliżs.zą sobotę 6 bm. 
o god,z. 17 i w niedzielę o go
d<Zinie 16 na pływalin~ pny ul. 
Te resy 56. 

W tegoro-cznyim turnielu za
pewniono udział pięciu za·WOd· 
ni'ków ze S:z.wecji (wśród nich 
Iryi Joha•nsse>n, która na 100 m 
d<:> w. u.zyskuje czas 1.04,9, a na 
200 m 2ll'Ilien. 2.37,0), czterech 
z Bu.Jga.rii, pięc~u z Jugosławii . 
Z za wod niików pOl!ski.ch z;a.peiw• 
niony Jest ud·zl.ał przeds-tawicie
li nastętiuJąicych klubów: A~kn
n ii, $1ąiska, Wa·rty Poznań , 
Nept una Si a.rgard , MKS Pafac 
(Warsza!W~). Astor ii By'dg<>uc.z. 
s tartu C"..<!ańsk, Sta.-tu Opole. 
Calis ii , Wanzamianki oru. łód•
ki'ego Startu. 

z łód'l1<kh zawodn>ków zob.li
czymy m. Ln.: Sr,tylera, P.aiwli
kawnę, Masównę, Musiał6w.n11, 
La r'kowsk iego, WierZibi'C.ltiego. 
Solb iera.1ówn11. Dobronia<kównę, 
T ro'l91noowskiego, Rl)życkiego, 
Ptaka. Domairańczy>ka., Zacha· 
równę. 

* • 
tTtaden.torwMy ptyiwailt !6do:-

ki~o statr1m Wifilickd. powołany 
rostat do pływacl<oej k'adry na
rodowej i w raz z reprezentacj11 
Polski wyjechał n& mecs do 
Sl'JWecji, (s) 
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Wszvstko o . 
sporc1e łódzkim przy NTU 

* Szanse piłkarzy ŁKS 
* Problemy koszykarzy 

• I Startu 

* Jak WJiechać do Monachium 
Duże za.in•te·resO'Wande wśród 

łódllkich kibiców sporto•wych 
wzbud.ził wczorajszy Nasz Te
lefo-n Usługowy, poświęcony 
problemom łódZJkie,go sportu 
oraz spraiwom przygotowań czo
łowych łódz.kich za.wodników 
do udzi.abu w Iigrzyskach Olim
piJski-ch w Sa.pJ>oro l Mo·na
chuum. Na tema•ty te odpowie
dzi udzielali: pn:ew.· LKKFiT 
Waclaiw Za•t·ke oraz pebnomoc
n~ do sp.raiw olump·iJll'ki.ch Woj
cie-ch SkupieńsGoJ. 

Zacz.n.ijomy od spraw naJba•r-
dziej truteresuJących łodzian, 
czy1li od per~pe1ktY'W łódzkich 
d•rużyn pitka.rskich w II litd'Ze. 
Zda•niem przedst.a.wicie1li LKKFiT 
Q!arówn 0 LKS ma ~romne szan
se na a•wans do I ii,gi_ Jak I 
StaO'.•t na u.tr z)"ma.n.ie się w li
dze i odegranie tam dużej ro·li. 
Od'llOśn i e LKS tradycje jul: 
wskazują. że łodzia.nie zawsze 
grali lep iej w rundz.;e w lose·n
<ne J, 51\ąd mes·zitą i-eh przydo
mek 

„RYCERZE WIOSNY". 

Doborze się też 11kllłda, że naJ
crotniejszv pneciwnik ŁKS -
MZIKS Gdynia gra mecz w !..o
dZ'i (!!ft bm.). Wszyst'ko zaleteć 
bl!(lzie od ipostarwy naszych pił
!ca.rzy nlł boi~ku. Sta.-t musi 
ltoni-eczinie p01praiwić swa.ją lo· 
1i;a.tę iw talbeli, st~d .poiwin~e·n 
wygll'ywać wszyistdcie mecr.e na 
wtą~;nym terenie. 
Wi~-u Czyteln.iik6w wy;ratHo 

trOl>kę o roziwój lkouyk~i 
męskiej w nHzym mieśc ie. Je<1-
natk na.wet Zigrurpowa„ ie wszylt-
11:.i.cn naJile~z.;y<:n 1D11wodn~6w: 

łód'7Jki.ch w jed:nym klubie nie 
wysta.rczy na pierwso:ą ligę. W 
łódzki.eh se•kcjach konykówkl 
bra.kude po prostu dobrych 
środkowych. Zresz.tą sam pro. 
blem Z>grU!powania wszystk ich 
na}lepszych koszyka.rzy w jed
nej sekcji, jaik dotychczas, jest 
niemo·żliiwy , ze w:z,ględu na roz. 
bieimości interesów federacji-. 
kluibów, czy na·wet przyw i ąza
nia do ba•l"W Jmubowych samycl:l 
za•wodmtków. 

Duto J?Ytail dotyczy!Ó s.praw 
olimpijsikich. W Lodu przygo. 
towa1niami olimipijsikiml e>bJęton 
g•ruiPę ł4 zaiwodniczek i zawo.ct
n>ków, z której to crupy r•
k<r uito.wa ć &i ę b11d ~ 

PRZYSZLI OLIMPLJCZYCY. 

Madą oni za.pewnione 9..vletn•· 
warun'ki tren ingowe i nic n i• 
mol n.a przeszkodzie, by ' i<:zb~ 
lódrkich olimJp iJczyków hYla 
wiek~za niż dotychcza~ . Chetni 
lti•l>ice_ którzy chcieliby uczest
n iczyć w ~grzy~kach Olimpi)
!lk.ich w Monachium, mogą s i ę 
tam znaleić dziE)ki... Toto-Lot
kowi. W najbl i tstą niedziel~ 
7 bm. od·będzie sill tradycyjnf' 
j'Uoź podw6jone losowa.nie tej gry 
licz<bowej, g.d1!·ie wśród nagród s- trzy wyja,zdy wtaśnie na 
Dg;rzysika Olim1pi.Jsikie. 

A oto killka ciekaiWszych DY
tań: 

- Kaedy w f..odzl powsta.n.l„ 
dTugie muc=e lod'()!Wisko! 

- Roziwa!ame s11 dwie llon
cep-cje . tej inwestycji_ Le>k1liza· 
c ja p ie-rwszej J>tzy Pałac u 
~YĄ Gi'tomi~st drucie-J 

na obiekcie LKS. Pie1"wsza JHt 
oczywiscie dużo tańlZa ze 
względu na wyko.rzystanie ma
!1.1>'n Pałacu SJporte>wego l 
prawdopodobnie tam w 1973 r. 
roz;poc~ną aię prace. 

- Jak wygląda ep-ra.wa „zada
szenia" to.ru w Helenowie? 

SJpecjalna k<>misja ?Od 
przewodlni-c~wem inż. Szudlarka 
ba.wita ostabnio w Br nie 
(CSRS), gdzie za.pomała się r 
tamtejszą konc@.PCją krytego to
ru. Brneństka ·kOtllstrukcja jest 
jednak zbyt cię~ka I dro-e;a. 
$tąa inż. S1Jkudlarek oprace>wu
je proJekt tańszy i lżejszy. Bylt 
może w końcu bieżącej pi ę<!iO· 
latki rUJSzą prace przy zada.~z•

niu Helenowa. 
- Kiedy gjkońcQ!ą się klo'\)()tY 

dtud<>wców i saJą? 

Wszystlro za·lety od !Jnl
cJa.tywy władz Resu.rsy. Ponie
waż przenosimy bokse·rów 
Gwardii do saJi treni0111towe I 

W PAŁACU SPORTOWYM 

rysUlje się motlilwość wykorzy
sta•ni·a aali przy uo. Głbwnel 
m, im. przu dżudowców. 

Czy w Lodzi może rozwl· 
jać się narc.iars<two? 

W bietą·cym roku 'kończy. 
my prace dCYkumentacyjne <>ci· 
nośnie budowy ośroct1ka narcia•r· 
~kiego w Sim.a•rdzewie. Po.wsta· 
ną tam wyciąig na.rciarski, 
specjalne górki do z.Jazdów itp. 
Plan budowy pirzewitd2.:any jest I 
na lata 1!17~19'73. Dopiero pn 
po.wstaniu ośrod•k.a zobaczymy. 
czy •narc iarstwo w t ,'ldti ma 
1atllff roiwoiju. (1111) 

w skttócie 
e W Rudzie SI. miejscowa 

IT-ligowa Urania zremisowała 
1:1 (0:1) z I-ligowym Zagłębiem 
Wałbrzych. W Orzegowle A-kla
sowy KS Orzegów przegrał o :2 
(0:1) z I-ligowymi Szombierkami 
Bytom, a w Sie,mianowlcach 
miejscowy Górnik przegrał 1 :ł 
(1 :1) z Górnikiem Wojkowice. 

e W meczu I ligi angielskiej 
Wolverhampton Wanderers prze
gra! na swoim boisku z Arse
nalem 0:3. 

e W Tel Awiwie rozegrano 
ml ędzypaństwowy mecz piłkar
ski , w którym Izrael pokonał 
Szwecję 2:1 (2:0), 

e W międzynarodowym me· 
czu piłkarskim Lewski-Spartak 
Sofia pokonał czechosłowacki 
zespól Rapld Bratysława ł:2. 

e W dniach 5-10 bm. odbę
dą slę w Zakopanem narciar
skie mistrzostwa Polski w kan· 
kurencjach alpejskich seniorek 
i seniorów. 

e W pierwszym z PiE:clu 
spotkań swego zagranicznego 
tournee przed startem w ml· 
strzostwach świata grupy „A" 
drużyna hokejowego mistrza 
świata, Związku Radzieckiego 
spotkała się z reprezentacjll 
Szwecji. Zwyciężyli hokeiści ra
dzieccy 5 :3 (1 :1, 2 :1, 2 :1). 

e W fińskiej miejscowości 
Lahti , odbędą się w dniach 5-7 
bm. tradycyjne międzynarodowe 
zawody narciarskie w konku
rencjach klasycznych. 

• 
graJą w 

Fmłandii 

lodzi 
11 bm. w łódzkim Pałacu 

Sporto•wym d<>j:clzie do gp-ot<ka
nia ho.kejdWe.go między czoło
wą drużyttlą z P'Lnl.an.dii i LKS. 

Zespótl fiński pr<zybywa do 
Po-l:skl na za1proozenie CRZZ. 
Poza S'J>O!Vkalll iem w naszym 
mi~cle F inowi<? rozegra .J ą w 
N<>wym l'argu mec% z PC>dha~ 
lem. ~) 
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biogra.fil Arthura Miitiera, zrna.komitego wspó!czesnego 
dramatwrga amerykańskiego, wiemy, że ojciec jego, 
człowiek bardzo zwmo:imy, strocił podczas głośnego 
lcrachu na a.mery·lcańsk iej viełdzie w roku 1929 (po-

dobni e zresztą ja.k w ielu innych), caly swój majątek. Ta.k 
więc przyszły p tsarz już ja.ko mały chłopak mia~ moźność 
poznania niektórych praw systemu kapita.zistycznego. 

Nie jest więc przypad!kiem, ie jedną z glównycJi (choclat 
_nie pokazanych na &cenie) postaci jego sztuki „Cena", jesi 
stary Franz, bogat11 przedsiębiorca, a w roku 1929 - ba.n
krut. 

Oba.j synowie Frainza, Wiktor I Walter różnie us-tosunko
wują się do ojcowskiego dramatu. Wiktor pragnie spe~nid 

swój obowiązek svnowski za wsze-Lką cenę. A cena ta jesi 
wys.olea. Miody człowiek rezygnuje nawet ze swoich studiów 
i, aby pomagać ojcu, przyjmuje pracę w policji. Z kolei 
WaUer n ie zami erza rezygnować z walki o swoją pozycję w 
świecie. Ojcu poma,ga w sposób symbo!icrny, przy.sylając mu 
miesięc2!nie 5 dolarów. 

Obaj bracia, ;m;yldy po!icjamt i wzięty lekarz, spotykają się 
po 16 !atach niewidzenia, z okazji sprzeda.ty mebli i gratów, 
pozostałych po zma.rłym ojcu. Te też pamiątki z dawnych. 
czasów budzą w braciach wspomnienia. Odżywają dawn<> 
preten&je, nadchodzi chwila wy~nień I ostrych ~ięć. 

Sztwka, początkowo typowo ob:1czajowa, dobrze osadzona 
w śrOdowisku amerykańskiego mieszczaństwa, ześlizguje się 

te.raz na płaszczyznę zagadnień moralno-etycznych i zmLeinia 
w dramatyczne sta.rcie dwóch odmiennych. charakterów 
dwóch różnych postaw etyczno-moralnych. 

W „Cenie", zrea.lize>wainej teraz na Malej Sali, bardzo su-
gestywnie zaa.kcento·wa:U ten konfti.lvt Tadeusz Schmidt. 
(Wiktor Fra.nz) oraz Wojciech Pilarski (Walter F1·anz). 
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Wystarczy przejrzeć teczki 
w wydziałach socjalnych ja
kiejkolwiek uczelni. - Dosłow
nie puchną od podań o wła
sny kącik w hotelu asysten
ckim czy domu młodego nau
kowca, jeśli taki istnieje. Wy
najęcie pokoju „na mieście" 
pochłania czasem pól pensji. 
Sytuacja staje się fatalna, je
śli asystent zdecydował się na 
rodzinę. Perypetie z uzyska
niem stałego meldunku znie
chęcić mogą najodporniej
szych, meldunek jest z kolei 
warunkiem przyjęcia do spół
dzielni mieszkaniowej, - Ot, 
kwadratura koła. 

Nawiasem mówiąc meldu
nek nie stanowi jedynej prze
szkody w zdobyciu „luksuso
wego" M 2 ezy M 3. Obliczo
na - przez Międzyuczelniany 
Ośrodek Badań nad Szkolnic
twem Wyższym średnia. 

poborów kandydatów na przy
szłych profesorów I docentów 
waha się od 1600 (dla młod

szych asystentów) do 2300 
brutto, ze wszystkimi możli
wymi dodatkami. Z tych sum 

GDYBY KOGOKOLWIEK ZAPYTAC • WEDLUG JAKICH 
KRYTERIOW POWINNO DOBIERAC SIĘ MLODĄ KADRĘ 
NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ WYŻSZYCH UCZELNI, KAZDY 
MAJĄCY ODROBINĘ ZDROWEGO ROZSĄDKU ODPOWIE: 
JEDYNYM MIERNIKIEM MOGĄ TU BYC ZDOLNOSCI, PRA· 
COWITOSC, POSTAWA I OWE SZCZEGOLNE PREDYSPO· 
ZYCJE DO PRACY NAUKOWEJ I„. NAUCZYCIELSKIEJ. 

TYMCZASEM SYTUACJA PRZEDSTAWIA SIĘ ZGOLA 
INACZEJ I O DOBORZE INNE DECYDUJĄ KRYTERIA. 

sługi lat". I to nie tylko w 
przypadku, gdyby zechciał np. 
przejść do pracy w przemy
śle; okresu tego nie honoruje 
nawet uczelnia. Rok - okres 
niby niedługi, niemniej spra
wa wywołuje uzasadnione 
rozgoryczenie. 

Na tym jednak różnice się 
nie kol1czą. Wiadomo bowiem, 
że lata następne po okresie sta
żu, stanowiące zresztą - co 
naukowo stwierdzono - okres 
największej aktywności zawo
dowej i intelektualnej człowie
ka, młody ekonomista, inżynier, 
lekarz itp. wykorzystuje na sy
stematyczne gromadzenie wie
dzy i doświadczenia, a także 
na wypracowanie sobie kolej
nych szczebli zawodowego a
wansu. W tym czasie kandydat 
na profesora czy naukowca u
wikłany jest w dziesiątki prze-

różnych obowiązujących go 
egzaminów, obarczony pracą 
wychowawczą I dydaktyczną I 
szeregiem obowiązków (nie 
zawsze związanych z jego za
interesowaniami), wynikających 
z przynależności do zakładu czy 
Instytutu. 

Obliczono np„ że okres zdo
bywania stabilizacji życiowej I 
zawodowej młodego pracownika 
naukowo-dydaktycznego brwa o
koło 12 lat, tj. do wieku 37-39 
lat. Można by to ostatecznie 
przyjąć, gdyby nie fakt, iż jed
nym z warunków przystąpienia 
do konkursu na stanowisko do
centa jest nieprzekroczenie 45 
roku życia. Jakiego poważniej
szego samodzielnego dorobku 
naukowego można się dorobić 
w okresie 6-7 lat? 

TRZEBA ZNALEZC 
ROZWIĄZANIE 

Przypominanie o roli nauki 

, , 
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znaczeniu wysoko kwallfikowa; 
nej kadry nauczycieli szkół 
wyższych byłoby truizmem. 
Truizmem również byłoby 
stwierdzenie, że jedynymi sen
sownymi kryteriami doboru tej 
kadry są kryteria talentu I 
przydatności. Tymczasem wła
dze uczelniane, bezradne wobec 
obowiązujących przepisów, czę
sto-gęs to rezygnują z wymagan 
i szukają narybku wśród ab
solwentów, którzy legitymują 
się nie talentem i przydatnoś
cią , lecz.„ zameldowaniem I 
mieszkaniem w m1eJscowosc1 
będącej siedzibą uczelni. Czy są 
to kandydaci najlepsi? Nie 
trudno odpowiedzieć sobie na 
to pytanie. 

Prawda, zdarzają się zapaleń· 
cy, gotowi znosić wszelkie tru
dy, byleby zaspokoić swe ży
ciowe marzenia. nu jest Ich 
jednak? A ilu załamuje się w 
połowie i ulega kuszącym pro• 
pozycjom przemysłu czy han
dlu? Bo i z tym zjawiskiem 
spotykamy się coraz częściej, 

Problem młodej kadry nauko• 
wej jest zagadnieniem Jeżącym 
u podstaw całej perspektywicz
nie widzianej polityki kadrowej 
szkól wyższych. I dlatego szu
kanie rozwiązań wydaje się ko• 
nieczne. Nie stać nas na mar
notrawstwo sil I zdolności ludz• 
kich. K. R. 

Wiktor Szm idta był dobroduszmy, nieporad.ny, ni·by mtękk!, 

niemniej w decydujących momentach zdolny do uporu t nle· 
ustępliwości. Natomia.st Walter byl w ujęciu PLlarskiego 
re.alis·tą, podchodzącym trzeźwo do spraw życiowych. Pilar
ski nie zrobił jednak z niego cynicznego egoisty, lecz umial 
przedsta.wić 1·ównież i jego racje. Szczególnie mocny ladunek 
emoc}onahności miał ostatni dia.log ob u bra.ci, zaska-l<ując11 
nas również szokującymi niespodziankami. 

dość trudno wygospodarować•~----------------~----------------------------~ 

Wręcz odmienną postać przenies!oną z tn-n,ego 41-odowiska, 
a wne>szącą do sztuki mny zgoła na.strój i refleksje, jest sę

dziwy taJcsator mebli Gregory So!omon. Ludwik Be,,,oit z•na
komic.ie wylw~kal ze starczej gadaminy mądrość życiową, fi· 
bozoifię i god.ną Sokratesa pasję poznawania ludzi. Jowialny, 
żartoblilwy, ze &pokojną rezygnacją mówil o sprawach na• 
wet tra.gicznych., przezabawmy w swoim kupieckim kunkta
torstwie, a równocześnie szczerze wzruszajqcy w pra.gnie.niu, 
aźeby mimo swoich 90 lat, żyć dalej. A żyć, znaczy pracować 
w swoim zawOdZie, czyli ha•ndlować. Hamdlować cnociażby 

sta·rymi gra.tarni, ponieważ nie c/1.odzl o cenę przedmiotu. 
lecz o wartość samego dzia.lania.. Swietna rola. 

- 6,5 tys. na pierwszy wkład 
mieszkaniowy i dalszy.eh 17 
tys. na zwrot (w ciągu lat 5) 
zaciągniętej w kasie zapo
mogowo-pożyczkowej pożycz

ki. Nic dziwnego więc, że '11 
do 85 proc, młodych pracow
ników naukowo-dyd'aktycz
nych dorabia różnymi sposo
bami, najczęsc1eJ zaś kore
petycjami. To rozpraszanie sił 

nie może pozostać bez wpły
wu na wydajność pracownika 

M •• 
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na uczelni. 
Estera Fra•nz w ujęciu Ha.inny BedryńS>kiej, miaia. dużo uro

ku i kob iecego wd.z ięku. Stusznie też mógł mówić do nie.1 
mąż, że „ zawsze bylaś wspaniala" ! że miala na niego tyle 
wpl ywu. Bedryńsl<a przedstalWila ba-rdzo natura<nie wewnętrz
ną dwoistość lcOb iety zmęczonej nie ustaionym życiem 
i tęskn iącej za czymś lepszym, a przy tym szcz€rze prżywiq
;zcmej do n iepra.ktyc;mego Wbktora. 

Zgodn i e z intencją autora scenograf Iwona Za.borowska za
gr aci l.a scenę mnóstiaem w nieładzie rozrzuconych rupieci 
i mebli. Stara, zlota ha•rfa wśród n ich jak gdyby przypo
mimala, ;i:e w sztuce tej, opowia®jącej o tylu sprawacn bar
dzo przyziJem.nych, nie brak również pe>etyckiej metafory 
i myśli fi!owficzm,o-moralnej, przooe wszy3tkini zaś zasad.ni· 
czej sprawy - odpowiedziaLności cziowieka Ul.()bec samego 
siebie i di·ugich. Reżyser Jan Skotnick i zadbal też o to, a.że· 

by momentom wm dać wrościwą wagę: ! to jest je3zcze jed
nym 'walorem „Ceny". BędZie się ona cie&zyla wielkim po· 

wodzeniAml. 
MIECZYSLAW JAGOSZEWSKl 
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STAŻOWE PARADOKSY 

Jednym np, ze swoistych 
paradoksów jest sprawa sta
żów asystenckich. Otóż wia
domo, że każdy absolwent 
wyższej uczelni, rozpoczynają
cy pracę zawodową w gospo
darce, odbywa tzw. roczny 
staź. Podobnie rzecz się ma I 
w uczelni, z tą różnicą. że w 
zakładzie pracy stażysta roz
poczyna od 1200-1500 zł i o
kres stażu wlicza mu się do 
lat pracy, nattomiast w uczel
ni otrzymuje on nie pensję, 

lecz tzw. stypendium i okres 
ten nie liczy mu się do „wy. 

W ubiegłym roku oddano 
ogółem w Łodzi 24.401 izb 
mieszkalnych (7.954 mieszkań). 
W bież. roku plan zakłada 

oddanie 24.065 izb (7.591 
mieszkań). Czyli mniej aniżeli 
w ubiegłym roku, nawet jeśli 

budowlani wykonają swoje 
zobowiązania zakładające 

ukończenie tegorocznych za
dań planowych przed końcem 
listopada - i co się z tym wią
że - oddadzą te kilkadziesiąt 
izb ponad pła.n. Różnica wy
nosi 336 izb - i co się wydaje 
paradoksalne - 363 mieszkania. 
Jest to paradoks pozorny. To 
po prostu kwestia struktury 
owych mieszkań. Będ.zie wię

cej tych mniejszych, bardziej 
pos'l:ukiwanych: M-3 i M-4, 
kosztem większych, na które 
się w spółdzielczości znacznll'l 
krócej ozeka aniżeli na mniej
sze. 

We WC>ZO<l'aijsaym odcJ.nku wspomnień naa>isanych w wię!l>ienii:u w S<pallldau, rela
cjo.nowaliśmy 2la Speerem jak wygl~da! ga b~et Hitlei'a oraz błędy jak•ie popełn.iał 
Hitler jako główn<>do~vod1Zący a.rm1ą rue m1eoką. 

Dziś ostatni <>dcinek, w którym mowa o klęsce n'iemieol.Gi~j pod Sta.ling.radem i 
przymy>ka.ndu ocu,u przez przywódców Rzeszy, na l'zec.zywłst<>Ść o91'atnich dni wojny, 

llrońe>11 czerw-ca 1·9>12 r-olku - pLsze 

W w swyoh _pami<:itmilkach Speer -
Niemey ~<>"'Poczęli na W~hodizie 
w.ie]ką O>fensyiwę. Lewe Sik•r zydla 
a.rimili zlbl'ilża11y stię do Stalingra
d-u-, a ina pohrdiniu do Ma.i.kopu, 

Ale oddzi>aJy były j1uź u kresu sił, mimo 
ro.,.,k.azów HLbleira nie pO&lllwaiły się na-
1przód. Na•wet dJ!a la'-ka był.o jasne, że 
ofensywa na Wschodzie dostała ś.mie·r.tel
nej zady.sziki. Hitler mimo sprzec1wów 
oojąl ze · stoanawiilslka dowódcę wojsk oipe
rujących 111a Kaukawie, 2lln.1'enił szefa 
szta1bu Ha'1der.a i mia.n.otWaił szefem s:ota
.bu generalia Zeilt7Jlera. który bezip.yś1nie 
sta•ra1 s1ę re.a1liiz<>wać WIS'ZYSlikie za.r~dze
.nia HLtler a. 

nymi rwyid•arwa!y mu się niepożądane. 
Role•ty od strony .peron·u były staJe s,p.u
&7Jezone. Kie-dy w ikJhl.•ka god7lin póź·niej -
rela•oJ<>nuje S,peer - razem z Hi•tlerem 
siedo:ieJ.iśmy w jego wyl<>i><>naj palisa1n
drem sailonce przy swto 7'ast.awionym sto
le, nilklt z mas ·nie za.uwaó:ył, że na są
siednim wrze za•t.rzyma! si.ę p<>eiąg to· 
walfowy. Z bydJlę<!ych wa.gooów spogilą
da.li na nas wychudli, wyg!Old1niali ra•nni 
:ilo~nier'Ze niemieccy, kttóro:y Właśnie wra
cali z fro.ntu wschodllliego. ze złością 
spotJąd.al Hiit'le~ na tę [ponurą scenerię, 
za•ledrwie dwa met•y O<i swojeg-o okna, 
Bez pozdrowlie.nia, bez <>kazywa.nia Ja
kiej!k•olłwie1k rea1kc\li, ka.zał słU1żącemu ja·k 
najśpieszniej zaciąg•nąć role>tę. 

Ta•k za1koń·etzYło &ię w d~.ugiej połowie 

byiło. W tyim d'UC!llU zameld1Ud~ F'UehTe
rowii !„ 

Speer p:i.sze, że Goerimig zdaiwa! sobie 
spraiwę z czeezywis•tości, Działał jedma1k 
ja1k ba•lllkr.uit, który os„u1kiJwał sie~ie i 
iirmych. St<>sunki te do.p.rowa<lziły do te
go, że dwóoh slynnyeh genera~ów lotni
ctiwa, U-det i szef s:otalbu lotnietwa Je· 
schonek, p01pelm>iilii samolbó\l&bwo. 

IrI Rzesza cO<l'.az ba.ro:ziej c1hy-LiŁa Sill k,11 
tliPad'k<>wi. 

W nocy z 30 na 31 maJa 1943 r. A•ntgli
cy dok01naili pierwszego wiel'kie.go tll'lla'llo
wanego na1iolf.>u .na Kołooię podaóe 
Speer. W ina.Jocie braiło udziaJ 1P<>nad I.OOO 
boimbowców. O s•tras:diJwych sktu.tk•ach 
bombardowania ga.u•lei>ter K<>lonii teiefo
niicz,nie zaiwiad,<>mil! ma•rsza~ka lotnictwa 
Rzeszy, który w tym ca:a•sie rezyd<>wał w 
zamku Ve1ldenstein w ""'wadea.rskiej Fra•n
konii. Goeri·ng „wyimyś1al ga<ileitera i 
stwierd,z,h! że talki nal<>t i ta-kie sk.utki 
są wyssa•ne z paka i zak•azał meldować 
o tym Httlerowi. Kiedy ofensywa niemiecil«a IP-Od Stalin

gira.ctem rza~a1m.ała się, szef szta1bu zeit.zler 
iz. za1cze~ienioną twarzą, energ1icz.;nie i 
upa.reie prze1kon;,ował Hutlera, że trze'ba 
komiec.znie wycQ<fać VI au:mię na Zachód. 
Arm.1a był-a rw tra.gieZ111yirn p<>ł<>żeniu, bez 
za.aipatr:oeni.a i ma1te.riałów pędmych. żoł· 
Jiier ze zim·owatli w ruina.eh i na zamar-
2lni ęty>eh ,poda·C·h, mie dosta•wa.hi cie.płego 
pożywienia. Hiitleir byił spoikoj.ny, niepo
.:uszomy i Zldeeydowa1ny, był głuchy na 
prośby i blaga.ni.a a1by airim i ę tę wycofać. 

Po kata.sbrofie pOld Staijngradem, Goeb
bels wys,tępowa~ •pu>błi<ca:nie z żąda."tiem 
a1by czoł·OWi c:zllon>k•owie pair•tiJ ograniczyli 
ta.kże swóij łuksus<>wy t·ry>b życia, ale 
bez skUibku. Zapowi.adadąc woJ•nę wtaJ:ną, 
Goebbels poleeił zamkJnąć w Berlinie re
s taU1racje, IUiksusowe i k<>szt01Wne lokale 
rozry•wkowe. Ale na-tycl>mtast w obr(Jl(lie 
swoj.ej u1u1bi<>nej restauracji Hor_chl>ra, 
wyistąpi•! ża•rlok Rzeszy - Goeri.ng. Ustą
pul jedna1k., k•iedy nasteipnego d•nia przed 
restaura.cją poja/Wtilli się zarmawie.ni przez 
Goebbds.a demonstra•nci i cheie·li powy
bi,j ać szy'by. Ten i;ncydernt by'! źróc!łem 
poważmych inieporozumień między Goerin
g iem a Goe1b•belsem. 

Smiertelna zadyszka 
pod Stalingradem 

Póimego p0>połud1ni•a 7 H1St01pa.cta 1942 r, 
- pusze Speer w swych pamiętnikach -
towarzyszyłem Hi \.ler·o·wi w je,g-0 pociągu 
specjaJmym w pod·róży d-0 Monachium. 
Pociąg 'był wyiposa>i:<>nY w radio. cenbralę 
telefC>rui•ci.ną da.le•kO\P is. Jeeha.t z nami 
gen. Jodll l fk,i.J!ku sz1talbowców. 

Mmosfer.a była napięta. ByJ.iśmy kclka 
goooin spóźnieni. Na wo;zysbkich więk
szych stacóac h pod1lącza·no kabel telefo
nic:ony do sie.ci kolerjoweil alby otrzymać 
nad•nOWSZe mfild Uilllki. 

w IPO!J>rzednich la,tacih H vNer zaziwyczaj 
pr.zy ka,i,dym rzatr zyma1nvu się pociągu 
na stacji pokazywał się rw <>k>nie. Ale te
raz te spoVkain ia ze świMem zewnętrz-

wo,iny, jecltno z l'"7Jad1kich sp<>tkań Hitler~ 
z prostyimi f,rOln.OO'Wyim• ż<>bnierzam•i, talki
mi ja!k•um niegdyś był on sam. 

We wrześniu 1943 r. s:otab marszal1ka 
lotni>ebwa Mi!C•ha skład<ił raport o pro
dukcji 7ll>r<>je1n1owej aliam.tów. Przeraża
jące wra.że•nie wywarły da•ne d<>tyc.zące 
masowej produlkcj.i cz,te.romot-0rowych 
bo·mb01Weów dzienny-eh. Ale ami Hi>tler, 
a•ni Goeriing nie przyjm01wali tego -do 
wiadomości. UważaJi <>ni że są to wiado
domości niepra.wdzi·we, któryich ofia.rą 
pa.dają de!etystyci.ne !kol.a w Mimister
stwie Lotnictwa. 

Zna.ny a·s niemieckiego !ott>nic'\rwa my· 
śbws)<iego, ge.ne.ra! Galla!nd meldował 
Goeri•ngowi że Amerylkain1ie wprowadzi.li 
do wa•lki inyśli•wSk•e samo.lo·ty dalek iego 
zasięgu, •które sta.now·ią skuteezmą n.sl<>nę 
eskadr bombO'Wych. Goering oczyiwiście 
w to n ie uwierzył. Oświadczył Galla.ndo
wi, -że to kłam.stwo. Ga1!11,and oświadczy! 
wówczas, że talki samo'lM został właśnie 
zes·trzelony w gilębi Rze.szy 1toio Aachen. 
A na to Goering „fa panu wydadę S>iuż
bc.wy ~o·z1kaz, że<by pan 1puyjąl do wia
domOśc.i, że ta'ki>ch sa.molo:bów tam nie 

W czasie od 25 lipca do 2 sieripnia, w 
ciągu ośmiu dini aliamc• dokonali 5 ~iel
kich ma.Lo~ów ina Hamburg. Skutlki moż
na by~o tyhko porów.nać ze stras21nym 
trzęs i eniem zie.m1i. Jest chairaikte.rystyc-z
ne, że Hibler, mbmo że go o to bl·a·ga.no, 
nie odwiedził żad1nego z bomba.rdowa.nych 
mia+s-t. 

Od s·ier,pnia !943 r. rozpoczęły się nalo
ty lotnictwa a.meryka.ńStkiego.„ 14 paż
doziernika 1M3 r . nastąipil drugi wie~ki 
ame.rykański nalot na Schwebnfurt, gdzie 
"najdowały się ważne dla przemysłu 
zbroje.niowego fabry>ki łożysk kulkowych. 
Po nalocie do kwa.t·ery głównej Hitlera 
zad?Jwon-ił Goe.rbng. W chwilę pótniej 
adiuita.nci za.meldO'Wali HitlerO'W·i, że maT
szalek Rzeszy tym ra•zem ma pomyślne 
wiadomości. Na·lot za1kończył się ws-pa· 
niałyim 21wycięsbwem. Cały teren jest 
wlany sbrąe<>nymi amerykańskim i bom
bowcami. I tym razem była to niepraw
da . w .szystkie falbrykli z<>sta!y <Zibombar
dowa•ne, w halaeh fa,b r yc·znych szalały 
pożary. .Prod.u/keja łożysk ku.lk.owych 
21mniejszytla. się o ff1 proc. 

ZB, ROZAJQ'SKI 

P 
lanuje się - jak do tej pory - mniej aniżeliby się 
chciało zaplanować. Mniej aniżeli myślano, że się za
planuje przed i natychmiast po V Zjeździe partii, 
kiedy mówiono o krajowym wzroście budownictwa 
mieszkaniowego o 35 proc. Lódź, „przymierzała stę" 
wtedy do 150 tys. izb w pięciolatce, co wcale nie by

ło żądaniem na wyrost, ale chyba aktem odwagi na tle ów
czesnych, jakże minimalistycznych wymagal1 naszych władz. 
Uchwalą Rady Ministrów z 1 grudnia 1970 r. - a więc 

prz~d VII Plenum - Lódź dowiedziała się, że może liczyć 
w 1970 r. na nakłady w wysokości 246 mln zł, a więc na 
niecałe 20 tys. izb. Po Vll Plenum, po którym dowiedzie
liśmy się o dodatkowym miliardzie na budownictwo miesz
kaniowe (na cały kraj) , po przesunięciu sum z Innych bud
żetowych pozycji okazało się, że możemy myśleć o nieca
łych 24 tys. izb w bieżącym roku. Oczywiście dodano do 
tego 33 mln, te 3 proc„ które przypadły Lodzi z owego 
miliarda przeznaczonego na cały kraj. Jest to kropelka. 
Przeznrcza się ją I na budownictwo, to które widać gołym 
okiem - domy, i na to, co je warunkuje, czyli uzbrojenie 
terenu. 

W rezultacie będziemy miel! więcej anlżełl m!elibySmy, 
gdyby nie VII Plenum, a mniej aniżeli to, na co IrczyliSmy 
jeszcze rok temu, mniej aniżeli chcielibyśmy mieć, a zwłasz
cza mniej aniżeli potrzebujemy. 

Zachodzi tu pytanie - w jakim stopniu w traktowaniu 
miasta - całymi latami - zadecydowały nie do kol1ca prze
myślane decyzje poprzedniego Biura Politycznego, które nie 
brało pod uwagę oczywistości gospodarczych, a zwłaszcza 
społecznych - bo mieszlcanie to nie . tylko sprawa gospo
darcza, ale także I społeczna, a w jakim stopniu . ówczesne 
stanowisko naszych łódzkich władz - zbyt miękkie chyba, 
zbyt rozumiejące (od 25 lat) fakt, że Lodzi nie zniszczyła 
wojna i że inni mają pierwszeństwo w odbudowie - co jest 
jasne - ale także i w budowie - co już nie jest takie ja
sne. Na potwierdzenie wątpliwości tych - nie tylko moich, 
ale wysuwanych także przez załogi łódzkich zakładów 
przytoczmy jeszcze jeden dowód. Władzom łódzkim nie uda
ło się przeforsować projektu budownictwa mieszkaniowego 
„Dąbrowa-70" nie dlatego, że by! droższy. Przeciwnie, by! 
tańszy od śred_niej krajowej. Ale dlatego, że przekraczał obo
wiązujący w kraju normatyw metrażowy. Nie udało się, mi
mo że w większości polskich miast buduje się mieszkania 
od lat przekraczające ów normatyw . - tabu. Normatyw dla 
mieszkania typu M-3 wynosi od 33 do 38 m kw. Lódzkie 
„LSM-y" mają w M-3 od 36 do . 38 m kw. W Warszawie bu
duje się M-3 w tzw. serii „J" o powierzchni 41,64 m kw. -
czyli grubo ponad górną granicę metrażową, we Wrocławiu 
(metoda „Klow") - M-3 mają 41,50 m kw„ w krakowskich 
;,Dominach" - ' 39,40 m kw. To, że w wymienionych typach 
mieszkań w innych miastach buduje się jeszcze ślepe kuch
nie - . świadczy źle o projektantach, którzy nie potrafili w 
większym metrażu wy)rroić jasn:11ch kuchni, co się naszym 
udało na powierzchni mniejszej, ale d ob r ze o władzach 
tych miast, które potrafiły przekonać kogo trzeba, że inne
go metrażu nie można brać pod uwagę. Naszym to nie wy
szło„. 

Projektanci „Dąbrowy-70" I „LSM-70'.' (mieszkań lepszych) 
robili wszystko wbrew ówczesnemu klimatowi, a zgodnie ze 
zdrowym rozsądkiem, by mieszkania budowane w Lodzi po
prawiać, a przynajmniej dostarczyć projekty, by tę poprawę 
umożliwić i to, że budowlani mimo wszystko przygotowali 
zaplecze techniczPe i bazy.„ 

Stosunek do Lodzi zmieni! się. Ale Polska nie tylko Lo
dzią stoi. Jeszcze trochę , a Lódź będzie drugim miastem w 
kraju tylko nominalnie, tylko ze względu na ilość mieszkań
ców. Do tego oczywiście nikt nie chce doprowadzić. Nie dla
tego, że mamy kompleks prowincji, ale dlatego, że zasługu
jemy w tym samym stopniu, co inni na takie samo trakto
wanie naszych spraw mieszkaniowo-komunalnych. Przestan
my sobie wmawiać, że coś jest niemożliwe. Przestańmy de
precjonować własne możliwości. Obecny klimat sprzyja te
mu, by nadrobić to cośmy stracili przez nasz długoletni 
minimalizm. Bardzo chcemy wierzyć i wierzymy, że nowe 
warunki, w jakich pracują nasze władze łódzkie zostaną 
przez nie odpowiednio wykorzystane. 

ALINA PONIATOWSKA 
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John Falrfax, zna-
ny brytyjski że· 
glarz, który samot
nie przepłynął At· 
lantyk, szykuje się 
do nowej wyprawy, 
tym razem przez 
Pacyfik. Podróż od
będzie łodzią „Bri· 
tania fi", a Fairfa„ 
xowl towarzyszyć 
będzie równie zna
na żeglarka Sylvia 
C<>ok. N/z: J. Fair
fax (pierwszy z le
wej) I s. Cook 
(druga z lewej) w 
towarzystwie kapita· 
na statku „Hoi· 
land'', na ppkladzie 
którego łódź zosta
nie przetransporto
wana do San Fran· 
clsko, skąd nastąpi 
start d<> tej gigan
tycznej podró~y. 

CAF - UPI -
telefoto 
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Projekt ,,typowy•• 
Kosztem 14 mln. zł wzmesiono w Lodzi przy ul. PodgórneJ 

uowy budynek :laklaClu SpecJatuei:o Clla ł'Hewlel<le t;llurycn. 
W•ai,u1e wczoraJ WL.1ę11smy ud21at w tustracji, auóra nu.aaa 
uyc 0Ubi01t!m budynh.u. ł"'onacwaz pozosLaw jes.t.cze n.tecu 
„droo1aL.gOW" do L.a{at. w ieiua, udu1ór w1asc1wy 1 przekazaniu 
uudyu1<11 do .i;ago.pouarowa111a nasląptl\ w 11uyuoy 1a tyguo
niU. l'1erwsi z ~uu pacJentow Ot;Cll\ u10gli LOSLac 01rue • .i;c.i;en1 
•V nowym bUClyuKu w maJu, 

Poza r.i;eczyw1~cu! uru.mytnJ sprawami do załatwienia do 
ktorycb nlcwy.K.ctnania PL'L .)"Clynu :»Jt: przcUt! wszysLKHn' na
wrt>L ostrycll llHOlOW w tych uo1ach, Lł'~-1 wy„onalo ou
uynek \VUlSCl\VJC Dt:L z.arL.UlU. ł łlJC O LO lfll CdOUZJ. UOeJ
l'lalem budynek dup1e1·0 1era~, kieoy JCSL Ju~ go.owy i l'lCC• 

Jasna nic UJ~ da su; j U;t; zmtctuc. A pr L.CCH:L. za~ lorze.ten mui.· 
na mleć uuzo. Jest t<> pt'OJeKL typowy, przygotowany prze. 
diuro ł'rOJekto\> :.luzby Znwwia w Warszawie. Jaiio pla
cówka rt!•Ortu zdrowia, brnro LO powmno cllyoa zdawać so
ole dokladrtie sprawę z charakteru i funkcji nżytkowyc11, 
Jakie budynek ten musi spellllać. OKazuje tii<; jednal<, że tak 
nie Jest. Oto przykłady. 

Na każdym z dwoch plt:ter ma się znajdować 100 pa
cjentów. Są to Judzie starzy I cllorzy. Stąd też w nazwie 
zaznaczono, że Jest to Zakład Sp„cja111y. Po prostu ma on 
mleć status szpitalny. 1 oto na tych lOU pacjentów, na pię
trze pizewidziano maleńki pokoik ochrzczony posttn·unksem 
pielęgniarki. Znajdują się tam sążnista drewniana szafa i nie 
mnleJ sążmste biurko oraz umywalka, Nie ma zupełnie 

miejsca na przygotowywame leków, sterylizacJę, a laik wle, 
że na podręczne leki, narzędzia I materiały opatrunkowe, po
winny byc szafki szklane. Wszystko musi być widoczne, by 
orientacja była błyskawiczna. Ma to także znaczenie dla 
zachowania idealnej czystosci, czego nie da się osiągnąć w 
drewnianej szafie, w dodatku całkowicie zabudowanej. No 
i przestrzeń. Wiadomo przecież, że jeden taki posterunek na 
100 chorych jest wręcz absurdem. 
Są w tym budynku sale dla chorych, Jedno-, dwu-, trzy-

1 czterołóżkowe. W niektórych separatkach kaloryfery zosta
ły zainstalowan" tak „przemyślnte", że nie ma już mowy 
o ustawieniu łóżka w ciasnym pokoiczku. 

l\Iankament ten ma jednak i swoją dobrą stronę, bo
wiem na piętrze, gdzie znajduje się 100 pacjentów, nie prze
widziano ani jednego pom1eszcze11ia magazynowego. Wiado
mo tymc.i;asem, że m u s i tam być magazyn podręczny 
odzieży i pościeli. Trudno po jedno prześcieradło czy koszu
lę biegać z 2 piętra do piwnicy. 
Są to sprawy w zasadniczy sposób wpływające na utrud

nienie pracy w tego rodzaju zakładzie specjalnym. Dodaj
my jeszcze, zakładzie, Jakiego brak odczuwa się w Lodzi 
bardzo poważnie, a I nie tylko IV Lodzi. l 'ymczasem typowy 
projekt, przygotowany przez specjalistów związanych l!lsty
tucjonalnJe I kierunkowo z resortem zdrowia, splatał nam 
nie tylko typowego, ale wręcz klasycznego figla. Dodajmy 
- raczej przykrego. 
Być może, projektanci, Ja,k I konsultanci z Ministerstwa 

Zdrowia byli . w tym czasie skrępowan1 jakimiś normami. 
Ale rzecz w tym przecież, by żadne normy nie rugowały 

z naszego działania zdrowego rozsądku. Inaczej wsz~ikie 
dzlalanl!! będzie absurdem z góry skazanym na niepowod ze
nie. Mam jeszc•e jedno zastrzeżenie. Przed przystąpien iem 

do budowy. ten typowy projekt musial być jakoś badany 
I akcepto.wany przez Inwes tora. W t y m wypadku przez Wy
dział Zdrowia Prez. RN m . Lodzl. Czy naprawdę nikt nie 
zauważy! wcześn iej tych podstawowych mankamentów? 
A jeśli tak, to jakim sposobem me wpro wadzono poprawek 
adaptacyjnych 7 
Można by powiedzieć, stało się I nic tu już nie da się 

zmienić. Nie n to chodzi. W przyszłym roku ma ruszyć bu
dowa drugiego, typowego tak samo Jak ten - Zakładu Spe
cjalnego dla Przewlekłe Chorych. Chodzi wil:c o to, by ko• 
lejne 14 mln zł nie dały równie bladego co ten, efektu. 
Wracając zaś do problemów, jakle stwarza w Lodzi brak 

placówek opiekuńczych, zaawizować chcemy, że w czerwcu 
bieżącego roku ma być ukończona budowa Domu Rencisty 
na Teofllowle. zwykłego, tym razem. 

Giełda piosenek 
RO ZSP w Łodl':i , przy wsp6ł. 

pracy Wydz. Kultury Prez. RN 
m. Ł<Xl.2:i 1 P·rez. Woj. RN , 
WKZZ, ZG ZZ Wlokn ia r zy, 
TPL, t.TM, t.6dzk le j Ro;agłośn1 
PR LOT, SSP „Puchatek" I 
naszej redakCJi organizuje VI 
t.6dzk- Giełdę Piosenek I Pio
senkarzy. 

Przed finałem g iełdy (30 ma
ja br.), od·będą się trzy noto
wania - półfinały, Pierwszy z 
nich obejrzymy 15 bm. o godz. 
20 w Kll1b~e ·stude.ntów Łodzi. 

,,Kwiatek 
dla Ewy" 
.Jak co roku z okazji Dnia 

Kobiet redakcja „Dziennika 
LódzkJego" zaprasza Czytelnlcz· 
lei „DL" do Teatru Powszechne-
10 na tradycyjną lmprezi: pn. 

,,KWIATEK DLA EWY". 

Tym razem w programie 
znajdzie się sztuka Wł. Perzyń
skiego „Szczęście Frania". 

Przybyle na imprezę Panie 
będą witać wiązankami kwia
tów aktorzy Teatru Powszechne
go I dziennikarze „DL", 
Bilety motna nabywać na poa-

1taw1e niżej zamieszczonego 
kuponu, w kasie teatru (ullca 
ObrońcówL Stallngradu 21) w go
dzinach J,0-13 oraz 16-19. 

KUPON 

11powatnlaJący do nabycia 
I biletów na Imprezę pn. 

„KWIATEK DLA EWY" 
w dnl11 7. DL 1971 r. godz. 19.15 

+ „Dwa patlstwa niemieckie 
- N.RF I NRD" - odczyt mgr 
K. Przesmyckiego, o godz. 18, 
w lokalu Ligi Kobiet (ul. Piotr
kowska 135). + „Nasz dom - dekoracja 
mieszkań" - prelekcja o godzi
nie 18, w DPK Lódź-Polesie (ul. 
Wapienna 15) . + w Muzeum Hi torii Włó
kiennictwa (ul. Piotrkowska 288) 
w ystawy cza sowe: cztery Indy 
widualne wystawy tkanin z cy 
klu „Konfrontacje" M. Laszk ie-

(L. RUD.) 

• piosenkarzy I 
Zgłoszenia piosenek nie prezen
towanych dotąd na tadnym z 
festiwali 1 konkursów oraz za 
pośrednictwem nagrall, na letv 
nadsyłać pod adresem Klubu 
Studentów Lodzi (Piotrkowska 
11) do 8 bm. Zglas:iający obo
w iązany Jes•t dostarczyć orga
n izatorom 10 egzemplarzy tek
stu w maszynopisie ora.z S 
egz. zapl1;u nutowego na głos 
z fortepianem, ewent·ualnie pry· 
mek z funkcjami. Teksty I nu
ty opa.trzone ma.Ją być godłem 
autorów i nazwiskiem wyko
nawcy, w dołąc<Zone1 kope0rcle 
znaddować się wi.nny nazwillka 
! adTesy autorów. Nie wyklucza 
się m<>illi•woścl wykonywania 
pl.ose·nek z własnym zespołem 
akompaniującym. 

Najlepsze pl<isenkl z kolej-
nych ncnowań . typowa.ne przez 
komisję kwali.fiikacyjną I przez 
p\lJbliczność, dopuszczone zoS'ta· 
ną do im.prezy fLnałowej. Jury 
g iełdy przyzna następujące na
gr{X!y ! wyr6żnien1a: za pio
senkę I - 3 tys. zł, II - 2 tys. 
zł, III - 1,500 zł 1 trzy wyrót
nie•nia po 750 zł, za wykonanie 

- I 1.500 zł, ll - 1.000 zł, III 
- 750 zł l trzy wyróżnienia po 
300 z!. P<>naclito 0 rga ni za torzy 
ustalają nagrodę specjaln~ -
3 tys. zł za najciekawszą piosen 
kę :tJWiązaną tema.tyc:tJnle z pro
blema•ty1l<ą na·szego miasta, w 
tym 1 środo-W1i~ka w!ókn!ar!>kie
go. Jury zutrzega sobie mo
żliwość bnne.go podziału nagród. 

Szczegółowy re.gu.lamin do 
wglądJu w Kllubie Studentów 
Łodzi. 

wiczowej, M. Dundakowej , T. 
Muszyńskiej i B. Latochy. Wy
stawy stale: „Włókiennictwo 
wczoraj", „Z dziejów Lodzi 
przemysłowej". Czynne codzien
nie oprócz poniedzja!ków w go
d zinach 10-17, w nledzlelfl w 
godzinach 11-16. + Badanla radiofotograficzne 
Lódź - Wid ze w, ul. S zpitalna S 
- dla mieszkańców ul. Złotej 
od nr 10 do nr 12 I ul. Zbior
czej nr 11 la- ~ U1. 

ł DZIENNIK, ŁODZKI ni.'. ?3 !7052), , 

Oferta handlu i gastronomii 
+ SPRZEDAŻ 

POLFABRYKATOW 

W ZAKLADACH PRACY 

+ POSILKI W TERMOSACH 

+ OBIADY ABONAMENTOWE 

+ KIOSKI 1 BUFETY z 225 tys, osób zatrudnionych 
w prto:e m:ys,e łodtk.m z 01.naaow 
w iti si<.. lvw kach kor zy• ta za
led w1 e 10 tys, J:'rzez cały u b. 
r<»< PSS i l:.L.1.i dos .a rc<; <y po
na<.lto do zaK1ddów •oO ty s. Po
s .1ko w 1ege.ieracy;nyc11. W c.1;a
s1~ spoLko.n .t.atog z przeusto.wi ... 
c1elarn1 mstancJ• panyJr.„j pa 
dlo m. in. w1e.e uw ;.g Kry iycz
nych na temat wyzyw1e 11ia w 
zc.tKłddach o r o..t zaopu i1·t.:e-nLa Ki o
skow i ou1e ,ow . .t:id'1Uel 1oa zk1 
wys zedł napr zeciw tym p vs•u
Latom. Ł.OU<Ka h.omisJa J:lr ~u
żowa Przen1y.słu Gastrvnon1.cz
nego przesłaia pod ad resem rad 
zaK1aaowyc11 1 dyrekcji 0H:nę do 
tyc.zącą ro zwm1ęc1a wielu usrng. 
~aoH~rowano m. in. organizo
wanie w zak1Sdach spr<edazy 
po.i„llrykatow 1 wyrobow goto
wych, dowozenie w termosacn 
posH><OW regene racyinycn w ce
n :e 3~ zł, wprowadzenie abo
namentowej sprzedazy obiaaow 
w zakładach gastronomicznych 
dla pracowdkow w goai.mach 
dostosowanych do 1ch potrzeb. 
J eanoczesme poproszono o 
wszelk ie uwagi dvtyc<ące dzia
łarnosc1 sk!epow i zaklaaow ga
stronomicznych zlokaiizowa<11ych 
w pobl.żu dużych zakladow pra
cy, np, ogramczema sprzeaaży 
a1koholu, przebranżow:en1 a pla
cowek, zmia.ny godzir, handlu. 
Zaprnponowano równ:ez orga

cy wystąpiło o poprawę sta•nu środki plen l ężr.e, które można 
zaopatrzen ia istnie j ących ju:i przeznaczyć na dopłaty do tych 
bufetów I kiosków. pos ' lków. W dodatku od 1 m ar-

Wczora j pod p rzewodnictwem ca w związku 7 powrotem do 
wiceprzew. Prez. RN m. Łodzi starych cen koszt pC>S ilków Ule-
K. L ipczyka odbyła s ię na rada gnie obniżce. Lódzka Komi sj a 
rob ocza paświ ęcona omówien '. u B ranżowa Przemysłu Gas tro no-
możliwości oraz tasad współ- m icmego i stn iejąca przy ŁZPH 
pra.cy handlu z zakładami. AS i PG. ul. Jerzego 10112 ocze-

gi pow:nny zdop ingować swe 
rady zakładowe i kierown ictwa 
aby wypowiedzi ały sie na in
teresujące wszystk ich tematy. 
Od tego zal eiy p rzec ież w dużej 
m ierze poprawa dzia łalnośc i za• 
kl.adowy cn bufetów 1 kiosków. 
• t<ikże sklepów '\ Ja <1loda jni 
znajdujących się w oko!lcy. 

(Kas.) 

Wzięli w n '. ej udzi ał przedsta- kuje w dalszym c iągu na pro
wlc:ele M '. r.is lers twa Przem ysłu o ozycje l postulaty dotyczace 
Lelck iego MHW i WKZZ a tek- zarówno gastr onomii jak I han
że dyrektorzy przedsięb '. o r stw dlu. W interesie wl.asnym zało-

gastronomicznych i, nies tety, 11 -------------------------------tylko oołowa zaproszonych :-
przedstawiC'ieli zakła<lów. 

Gastronomia łódzka jest zdol
na miesięcznie dostarczać do 
zakladów 625 tys. posiłków re
generacyjnych oraz wydawać 
dziennie w swoich lokalach IO 
tys, obiadów abonamentowych 
w cenie 10-15 zł. W całym ub. 
roku, j a k powiedzi eliśmy , do
starczono t y lko 450 tys. pC>Slł
k6w natom iast z obiadów abo
namentowych w styczn1u sko
rzystało 3,5 tys. osób, a w lu
tym 10 tys. Jak w:ęc w idać. du
że możliwości naszej gastror.o
mli nle są wykorzystane pod
czas gdy zapotrzebowan!e na 
te usługi istn ieje, Przede wmy
s tklm są bardzo pożądane .Po
siłki regeneracyjne. Istnieją 
orzecież w gestii zarówno rad 
zakładowYch iak l administracji 

* Jak przewielrzyć miaslo 
* Fruwajqca chemia 
* RŻeki czy ścieki? 

Walka o czyst~ niebo 
Wprawdzie wzorem Paryża 

n izowa<11:e kiD.>kÓW i bUtetÓW Z •---------------

nie musi.my Jeszcze zakładać na 
ulicach Lodzi automatów z bu· 
blami z tle.nem, gdzie za drob· 
ną opłatą można by przewie
trzyć l1węci-zo.ne spalinami płu
ca, a-le nie ulega wątpliwośc i , 
że całemu miastu taka wenty
la.cja przydałaby s i ę bardzo. Do 
najbardziej w Łodzi tanleczy• 
szczonych terenów należą cen
trum i przemysłowy reJon Wi
dzewa. Pomiary ~anieczyszcze
nia powietrza m6wią o rocz
n ych opadach pyłu sięgających 
580 t()O na km kw„ podczas gdv 
normy dopuszczają zasypame 
nas w c i ągu roku „zaledwie" 
250 tonami. 

blitu „fabryk-trucicielek" wi4• 
ze się z przekracza•niem do
puszczalnych no-rm. Mieszkanie 
w sąs iedztwie „Polfy" czy 
„Xenonu" może stać się nie do 
zniesienia, nawe•t, jeśLi Llość 
szkodliwych pyłów, cuf'hnące 
wyziewy Ltd. pozostają w gra
nicach norm. Stąd tet nowo
czesne zaklady odtworzenJowe 
należy lokować w takich m iej• 
se ach aby motna było zacho
wać maksymalną strefę ochro
ny przed skaże.n iami - z.alet
ną natura.In ie od profilu i 
wielkości produkcji zaikładu. 
Tego rodzaju uwagi 1 wniosk\ 
padały wczoraj na naradzie p<>
święconef ochronie wód i po
wietrza przed zanieczyszctenia
mi przez zakłady prtemysltl 
chemicznego nas2ego regionu. 

artYkUlam1 spożywczymi na te-
reme zakładow pra.cy. • 

N Jest.ety, na 110 rozesłanych 
ofert dotychczas odpowiedź na
desłało tylko lU zaK1auow, PrZY 
czym 53 wyraziły zaintere.;owa
uie poszczegolny m1 u~ługau1i. 

NaJwięceJ, bo 2ti, chce kor•Y
stać z pos1tkow regenerac) J· 
nych, których w sumie zan10-
w1ono ti.3bU, Na obiady abona
mentawe Jak dotychczas re!iek
tuJe 6 zaKładów. Jesli cltodzi 
o uwagi postuluJe s 1ę m. in. 
zam:anę Baro „L.goda" na ja
dłodajnię. Osiem zaklacfów pra-

z !iądu 
„KOCHANY" SYNALEK 

42-letni Roman Nogacki 1zam. 
Nic1arniana ll, m. 6) w l9ll9 r. 
opuścił mury wi>;zien1d 1 <WOl· 
ruouy mocą ustawy amoestYJ· 
n ej. Pobyt za kra tka mi, jak si O: 
okazało, nie nauczył go rozu
mu. 

Po powrocie w pielesze do
mowe do siedemdziesięcioletnich 
rodziców zatruwał im katdy 
niemal d:riien. Upijał się, <Obli 
często awantury. Nie podj11.I 
żadnej pracy, liczył na rodi.i
cielsk1e uczucia i pieniądze. 

Uczucia rodziców miały jed-
nak pewne granice, starusz-
kowie nie chcieli inwestować 
w alkoholowe sklonn<>ści 1ynal
ka, Ponieważ odmówili dawa
nia pieniędzy, syn przemienił 
się w zł<>dzieja domowego. Za 
czął wynosić z domu I 1pne
da wać co się dałq. Uzyskane 
IV ten sposób pieniądze natych
miast przepijał a kiedy wraeal 
do domu pijany, awanturo\val 
się, bil matkę, ubliżał i groził, 

że ją zabi~. 
Epilog, trwających prawie 

rok, wybryków Nogackiego mla1 
miejsce w Sądzie Powiatowym 
dla m. Lodzi. WyrOtlny •Yn 
ska@ny został na Z lata po
zba.wienJa wolności. 

VARIA 

J, Mukarovsky - Wśród zna
ków I struktur. PIW 1970 r„ str. 
390. zl 37. 
Narzędzia połowu. Poradnik 

oficera rybołówstwa. Wyd. Mors. 
1970 r .• d 50. 

J. Kardaszewski - Ekonomi
ka pracy stanow1ska roboczego. 
KJ W 1970 r.. zl 20. 

PEDAGOGIKA 

H. Jabłoński - Uwagi o pol
skim systemie szkolnictwa pod
stawowego I średniego. PZWS 
1970 r„ str. 70, zl 9. 

w. Ptaszyński - Ksztaltowan1e 
języka ucznia przy zastosowa
niu wskuań logiki. PZWS 1970 
rok. str. 210. zł 13. 
Szkoła podstawowa. 

I komentarze. PZWS 
str. 695, zł 80. 

Przepisy 
1910 r .• 1 

Ten ponad·planowy zapas py
łu widać doskonale np. z Rudz
k iej Góry, w postaei wiszącej 

nad m iastem olbrzymie\ czapy 
buro-czarnych zawiesi.n. Wpraw
dz :e w porównaniu z rok:iem 
ub !egłym jest to po.noć „czap. 
ka" nieco mniejsza, ale jak 
stwierdzają fachowcy w nie· 
których rejonach Łodzi, w po
bliżu TZWS czy zakładów „Bo
ru ta" poziom zanieczyszczPń 
jest nadal tak wysoki, że za
graża to w poważnym stopniu 
zdrowiu ludzkiemu. Nip zaw,ze 
zresztą uciążllwość zan lecży
szczeń dola mieszkańców domó·l\I 
czy osiedli polożonych w po-

Odpowiedzi redakc.ii 
J. BANAS: Sprawcy na„adu 

o którym Pan wspomina nle 
zostali dotąd WY'kryc i. J~li In 
teresuje Pana dokladn\t' datd 
tego zdarzenia , pros imy orzyjś~ 
dO naszego arch iwum, a udo
stępnimy roczni·k i naszeito 01-
sma z la! ub iegłych. 

STALY CZYTELNIK: Wyj ą tki 
z pam iętn ików Anny German 
d rukowa liśmy rok temu w „Pa
noramie' '. 

HELENA: Prosimy o zgłosz•
nle s ię do naszego radcy praw· 
nego w środę lu·b pi~tek od 
godz inv 16. 

MARIA SOBIERAJ: Pro~lmy 

0 zgłoszen i e s ię do naszej re
dakcj i bo sprawa wymaga szer
lłZego omówie.n la. 

ZMARTWIONY CZYTELNIK: 
z przebiegu, który Pan przed· 

Pa.n w rejestrze s'karza•nych. Dla 
pewności m<>te Pan to spraw
dzi ć, wysyłaj ąc lilltem poleco· 
nym zapytan ie do Centralnego 
Re jestru w Warszawie (wraz z°' 
zna0czkami skarb<>wyml ta 20 
rł). 

STAŁA CZYTELNICZKA: Pro
s imy o osolbiste zgłoszen ie się 
wraz z d<>kumentaml do nasze· 
go radcy prawnego w środę lub 
piątek w g.odzimach od 16 do 18 

(eo) sta.wił wynika, że nie fLguruJe 

M. TRĘDOWICZ: Prosimy w 
opisanej pr7.ez Pa.na sprawie 
zgłos i ć się z posiadanymi do
kumentami do naszego prawne
go koMulta.nta, który przyjmu
je w godiz inach od 16 do 18 w 
środy i p i ątki, a poinformuje 
on Pana co na.Jeży czyn i ć w 
9pra1wle zamiany działki w Wu-
cie. 

Naradę zorganizowały Komi· 
sJa dis Zwalcza.nia Ujemnych 
Skutków Techniki OW NO'r I 
Stow. ~nż. i Techn. Przem. 
Chemicznego. Tym razem wzię
to na wars-z-tat chem i ę, '<tóra 
jak się okazuje w cora:r. p<>• 
ważniejszym stopniu „partycv
puje" w zatruwa'Tllu natucalnP
go środowiska człow ieka. Mó
w i-ono 0 „B0iruc+e", TZWS, 
„Polfie'• i „Am.iJanie'', stwier_._ 
pzając m. In„ że w związku • 
prcx>Ulkcją włókien wisko?.<>Wycl\ 
na0ldy wy.posażyć TZWS ł 
„ An i.lanę" w licencyjne urzą

dzen i ~ do pochlaniamia nkodli
weg0 dwusiarczku węgla - od· 
prowad-za.nego obecnie w du
źych Jilościach do a.tmosfery. 
Do wielu iin.nych wni<>S'ków 
71Wląza'Tlych z walką o czyste 
nle'bo, z za.truwanlem powietrza 
przez przemysł Łodzi I naszegt> 
reit ionu. pO'Wr6c imv jeszcze w 
oddzielnym materiale. Warto 
jednak dodać, że walka ta -
podobnie jak I szkodllwy wpływ 
w ielkiej che.mili na natu: a.tne 
środowisko człowieka - do:yczą 
również ochrony naszych rzek. 
które n ie w~pominejąc Już • 
Łódce, Nerze czy Balutce. u-
11rUJWane są ściekami fabryczny
mi w sposób przerażający . Wy
starczy powiedzi eć. że tylko 30 
prO'C. tyeh śc ! e.ków poddawa
nych je~ oczyszcza·nl0u, te t,6dj 
nie posiada własnej oczysz<!zal
ni ścieków oraz że w całym 
kraju nil! ma dotąd ~pecjaU 
styc1lne.go przedsi ęb i orstwa, któ
re zajmowałoby się wylącz·n i• 
budową tego t~u urządzeń 
I obiektów. 

st.. 
~'~~~,~~ ~~~~~,~~~~~~"'~~~~~~'~ 

WAŻNE TELEFONY 

Informacja telefoniczna 
Stra:l Poiama 08, 866-U, 

'99-90, 
Pogotowie Ratunkowe 
PO&'Otowie MO 07, ł00-00, 

TEATR'it 

03 
595-55 
A57-17 
09 

MI0-00 

WIELKI - godz. 19 „Straszny 
dwór" 

POWSZECHNY ~odiz. lS 
„Wszys-cy moi synowie'' 

NOWY - godz. 19.IS ~Skąpiec" 

MALA SALA - godz. 20 „ Cena" 
JARACZA - godz. 15 „w pu-

styni i w puszczy", godz. 19 
„Czajka" 

TEATR 7,15 godz. 19.15 
„Gwałtu. co sit: dzieje" 

OPERETKA - godz. U ,,Wie• 
deńska krew" 

ARLEKIN - godz. 17.~0 „Fre
ga ta Oronga z wysp olbrzy
mów Ahu" 

PINOKIO - godiz. 19 „Orly 
tr"bkl" 

MUZEA 

SZTUKI (ul, WięckoW9kiego 36) 
nieczynne 

ARCHEOLOGICZNE I ETNO
GRAFICZNE (Pl. woinośct H) 
godz. U-17 

HISTORII RUCHU REWOLU• 
CYJNEGO (u•l, Gdań&k1 13) 
god<Z. 1~8 

HISTORII WLOKIENNICTW A 
(Piotrkowska 282) godz. 1~17 

KATEDRY EWOLUCJONIZMU 
UL (Park Slen:kiewicza) godz. · 
10-17 

ŁODZKIE ZOO 

CZY'n.ne od godz. 9-1.:1.30 ~a
sa czyn.na do !.:Il 

KINA 

BAł,TYK .Złoto Macite,ny" 
od lat 18 (U<;A) &odi. ł.30, li, 
lUO, n.u, 20. 

eo~ QDZIE ~ l<IEDVf 
LUTNIA - „Frii.uleLn Doktor" 

(ju,g.-wl.) od la·t 18, g. 10, 
1.2.30, 15. tn .30, 20 

POLONIA - „Pan Dodek" od 
lat 11 (poi.) godz. 10, 12, 14', 
16, IS, 20 

WISLA - „Gwiazda Połudn ia" 
od lat U (a.ng.) godz. 10.30, 13 
Konf ro-ntacje 70 „Kajdank i" 
Od lat 16 (Jug.) godz. 15.30, 
17.45, 20 

Wt.OKNIARZ - nieczynne 
WOLNOSC - „La.ndm" od lat 

18 (franc.) godz. IO, 12.30, !li, 
17 .30, 20 

ZACHĘTA -
od la•t 18 
10, 15, 17.30 
zamknięte) 

„ Jl'rll u leln Dokt.t1 r" 
('wł.-'.) wg.) l(odz. 

(lg. 12.30, 20 !eanse 

STUDlO - Tylko !:Ila kin stu
dyjnych .,Siedem dni gdzie 
Indziej" od lat 18 (franc.) 1. 
16, 18. 20. 

STYLOWY - Tylko dla kin stu
dyjnych „Miłość E~w iry Ma
digan" od lat 16 (szwedzki) 
godz. 17.15, 19.30 

ADRIA - Potee;nanle ~ tytu. 
Iem .,Działa Navarony" od lat 
14 (ang.) godz. IO, 13, 18, 19. 

TATRY - „Synowie Wielkiej 
Nledfwledzlcy" od łat tł 
(NRD) godz. IO. 12.30. Bajki: 
„Doktor Zdll'óW'ko i lew" godz. 
15, 16, 17 „Połudn ik zero" od 
lait 16 (•po!.) g. 18, 20 

CZAJKA - „Krajobraz po bi
twie" (po!.) od la•t 18, g. 17. 
19.15. 

DKM - ,.Dziewczyna na Jeden 
sezon" (rum.) od lat 16. 11odz. 
16, 18, 20. 

ENERGETYK - „Ru.chomv cel" 
(USA) od lat 18, godz. 17. 
19.1 5 

KOLEJARZ „ Angelika l 
k r ól" od lat 16 (fr .) l(odt. 
17. 19 

ŁDK - „Ostatni termin" (USAI 
od la~ 16. &od•z. 15, 17.15, IUS 

GDYNIA - „Kraina wiecznej 
mlodóścl" od lat 7 (·rum.) g. 
10, 12.15, 14.30 „Dzień pusz.c:r.y
ka" od lat 16 ('Wł.) godz. 17, 
19.30 

HALKA „Godzlna pąsowej 
róży" od lat 12 (poi.) godz. 
15.łii: „Pogarda" od la\ 11 
(franc.) 1odz. 17.45, 20. 

1 MAJA - „Białe słońce pu-
styni" od lat 14 (radz.) gooz. 
16. 18 „cztery damy i as" od 
lat 18 (franc.) godz. 20 

LĄCZNOSC - nieczynne. 
MLOÓA GWARDIA - „Zyc:le, 
miłość, śmierć"• od lai 18 
(franc.) godz. 11r. 12.15, lł.30. 
17, 19.30. 

MUZA - „lenta~ l Tatal"Zy" od 
lat 14 Qbulg.) goclii. lG.30, 
17.45, 20 

OKA - „Wiosenne wody" od 
lat 18 (czeski) 1odz. 10, U.30. 
15. 17 .30, zo. 

POLESIE ;,Lowcy skalpów" 
(USA) od lat 18 godz. 17, 19. 

POPULARNE - „Nie smuć się" 
!radz.I od lat 14. godz. 17, 19. 

PRZEDWIOSNIE - „Cierple·n ia 
młodego Bohaczika" (cze&k il 
od lat 14 (seanse zamknięte) 

POKOJ - „Mózg" od lat 14 
(franc.) godz. 15.30, 17.45, 20 

PIONIER - nieczynne. 
REKORD „ Wujaszek czaro-

dziej" od lat li (węg.) godz. 
to. 12.30; •• Pojedynek w słoń• 
CU" od lat 16 (USA) godz. 15, 
17.30 20 

ROMA - „Mój przyjaciel del
fin "od la~ 7 (USA) godz. JC 
lZ, lł ,,Paigoń za Adamem': 
od lat 14 ~o!.) godz. 16, :8, 2'0 

SOJUSZ - „ Gang Olsena" Od 
ht 16 ('duń ski) go dz. 17 19 

STOKI - „PiE:!k n ość dn ia" od 
lat 18 (lra·nc.) godz. 15.30. 
:7.45, 20 

SWIT - „Jesi eń Cheyennów•• 
od lat 1ł (USA} &odZ. 10 U, 
lS. u. 

DYŻURY APTEK 

Przybyszewskiego 4'1, Spm:-rni 
83, Piotl\kowska 193, Obr. Sta
li>n.gradu 15. Gdańska 90, Naru
fowicza 6, Dąl>rowskie&o 89, 
Wie~ko.po1ska 63a. 

DYŻURY SZPITALI 

I Klinika Poł.-Gln. AM ...; 
ul. curie-Skłodowskiej 15 
dzielnica Górna. 

II Klinika Poł.-Gin. AM 
Sterlinga 13 - dzle1nica Sród
mieście t poradnie „K'' uL 
N-owotkl 60 I Kopcińskie&o !2. 

Klinika W AM - ul. ~f. For
nalskiej 37 - dzie1niee Polesie, 
SródJmieście I rejonowe Porad
nie „K" ul. Piotrkowska lll'7 
l Piotrkowska 269. 

Szpital im. H, Wolf - ul. 
Łagiewnicka 3ł dzielnica 
Bałuty. 

Szpital im. H • .Jordana - 111. 
Przyrodnicza 7/9 d-z.~:llca 
Widzew. 

Chl.rurg1a JX)tudnle - S~p!tal 
Im. Jonschera (Milionowa 14) 

Chlrurg la północ St.pita~ 
im. Jonschera (•Mil!0«1owa Ił) 

Chirurgia urazowa - ,;i p tal 
im. Jonschera (•Milionowa 14) 

La.ryngole>gia Szpital \m, 
Pirogowa (Wókzańska 195) 

Okuli1S>ty'ka ...- _ Szpital tm. 
Jon!M!hera (Milionowa 14) 

Chirurgia l la.ryngo!og;a dzie
c!~ea - Siz'!)lta•I Im. Korctaka 
(Armil Czerwonej I!!) 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- S'Z'?ltal 1m. Barlickiego (Kop 
c!ńęk!ego 22) I 

Tokllykolog ia - Instytut Me· 
dYCY'ny Pracy ('Teresy 8) 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

Nocna pomoc lekarska Starji 
Pogotowia Ratunkowe~o pny 

ul, Sienkiewicza 137, tel, 666-65. 



„•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PŁOCK dwa pok"je i 
: ku<:hni:i. zam·enii: na po-• p • d. e dol:>ne w Łodz:. Tel. 5 ramLOUla.na. ~YJ.tZa a.z Łódź, ?J:5-96, godz. :7-19 

,- ZGIERZ-Kurak - blo

• 

• 

• • .! 

pod hasłem: 

·kupujemy 
upominki dla EWY 

ORGANIZATORZY: 

MHD ART. WŁOKIENNICZVMI 
WOJEWODZKA HURTOWNIA TEKSTYLNA 

Dla uczestników cenne nagrody. 

lmi~ i nozwisko • • • ... „ " „ „ . . . . . 
Adres .,,. „ - ... „ • . . . . . . 
Ogłoszenie wraz z paragonem z zakupu artyku

najmniej 100 zł należy prze
MHD Art. Włókienniczymi -

łów na wartość co 
słać pod ad re sem: 
Łódź, ul. Główna 23 

Uwaga 

do dnia 10 marca br. 

paragony załączyć tylko z zakupów 
dokonanych w sklepach MHD Art. 
Włókienniczymi . 

ki, pokój, kuchnia, za
mienię na podobne w 
Łodzi. Oferty „5765" Pra
sa, Piotrkowska 96 

MAGISTER pasz.ukuje 
po-koju, wszystkie wygo
dy, centrum. Płatne za 
pól ro-ku z góry. Oferty 

1
„6404" Prasa, Piotrk<>w
sKa 96 

SAMOTNY rencista -
mistrz kraw:ecki •1I1ie 
podlega podatkowi) , po
,zukuje locum na war· 
sztat, najchi:~niej przy 
małej r<>dllnie tego za
w<>du. Warunki do omó· 
w1enia. Przyjmę .nne 
prc>pozycje. Oferty ,ó'rl{)" 
Prasa, Piotrkc>wska 96 

LOKALU (wzgli:d.nie po
l<>wę) nadającego się na 
zakład kra,wtecki poS<Zu
kuję. Oferty „5783" Pra
s.i., Piotrkowska 96 

SUBLOKATORKĘ 
mę. 554-79 

przyj
~8ó2 g 

FRANCUSKI ~również 
tecbniczny) - 4~1-10. lnż. 
Wroński. Magister uni
wersytetu francusklego 

POMOC 0 a stale do 1,5-
roczuego dzlecKa zaraz 
potrzeo·na. Przybył. Ko
S~lUS,zki 4ó, ILI p. Zgło
szenia Po 16 6ł79 g 

POMOC dom.owa docho
dząca zara.z potrzebn;i . 
ilelerencje koniecvne. 
Lęczycka 2Zb, m. 25, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••• godz. :',-20 ó786 g 

OGŁOSZENIA DROBNE 

SPOLDZIELNIA Lekarzy Dr Jadwiga ANFORO· 
Specjalistów „Zdrowie". WlCZ weneryczne, skor-
Al. Ko5ciunkl 67 •eczy ne. 16.3~19. Próchn ika 
l <J4)eruje żyia ki 1t0ńczyn s. 51!1!9 ( 
dolnych, wykonuje za
biegi gLnekologiczne. le
czy w zakresie ,horób 
kobiecych. Przeprawa· 
dza badanla h:sto-pate>lo· 

Dr ZIOMKOWSKI skór· 
ne, weneryczne 1-19, 
P iotrkowska 59, prócz so
bót. l!łł-g 

gicz.ne I cytc>io!(iczne. MOSKWICZA 
Blitsze Informacje, tel. ~pr-zedam. Tel. 
564-ł'l. 1430-k godz. 117-19 

407" -
556-46, 

$7&1 g 

Panu prof. dr med. A. MACIEJEWSKIE
MU, kierownikowi Kliniki Chirurgii Dzie
cięcej, serdf'czne wyrazy współczucia z po· 
wodu imierci 

BRATA 
składają I 

PRACOWNICY 
KLINllU CHIRURGU DZIECIĘCEJ 

Dnia 1 marca 1911 r. zmarł, po długich 
i ciężkich cierpieniach, prr.eżywszy la.t 811 

S. ł P. 

BOGDAN GUTEWICZ 
major rezerwy WP 

długoletni praCO\Vnik WCWMed.·WAM. 
Na1rodzony odznaczeniami krajowymi i za· 
granicznymi. Uroczystości pogrzebowe od
będą się 6 marca br. o godz. 15,30 na 
cmentarzu Wojskowym - Doły. 

ŻONA z CORKĄ i RODZINA 

' STARSZA gosposia umte-
DOMEK . murc>wany z jąca doorze gotować 
wygo.darni, ogrodz<>nY. 2 .1..iJmie się domem lllb 
mor111 ziemi we wsi Mo· dz:ecmi. Tel. 668-16, Wól
dlica p.da Rzgów orai czańska t40-5 3850 g 
ok. 300 m placu t.ódt-
Zlotn-0, ul. Pa~tyzant?~ ZGINĄŁ pies owczarek 
- 91>rzedam. W1adomosc: n,emiecki, czarny, podpa
Wrc>claw, Zgodna 21, m. lany. Od.prowadzić za 
IO. Nogala Józef 11829 g wynagrodzeniem. Ga.n 
---·---·· . Do,nat, t,ódź, PulaskieJo 
DOMEK jedno,rodzinny 1 m 84 ó4!3 g 
(granice Lodzi lub P"za .:.• __ . --------
Lodzią) - kupię. Wiado- WPISY na ku.rsy zaocz
mość listowna: ł:.ódź, ne (korespondencyjne) 
Piaseozna 13, m. 7. M. kreśleń budowlanych, 
StElpniak 3766 g kc>n&trultcyjnych, m.i.szy
SPRZEDAM tanio gosp>l- ne>wych, kosztorys.owania, 
darsbwo rolne 0 pow. ?rzyjmuje.' szczegołowych 
5 45 h (oZelektryflk<>wa- informacji pisemnych 
n~. pr:ysta•nek autobuso- udziela „Wiedza", Kra
wy PKS na miejscu) w kow, Westerplatte 11. 

woj . tód:okim. Wlado- MATEMATYKA - ucz 
mo5ć· Tomasz Waliada, . -
stre~utka 44, pc>w. Bel- morn, studentom. Matu· 
cha.tów w-0j. łódzkie ry, egzaminy wstępne. 

' 257-~. mgr Piuskows.tl. 
2 HA ziem! rolno-ogrod-
niczej w Łodzi, ul. MATEMATYKA - ucz
Kwiatowa 43 _ .oprze· niom„ studentom 15 u. za 
dam. Wiadomość: telefon godzinę. Tel. 370-92, lub 
:ltl.7-03 <><I 16 ~37 g 240-86, Brozyński. 3.65-g 

,PEUGEOTA 50ł" nowego 
sprzedam. Oferty 

,47077" Prasa, Kraków, 
Wiślna 2 13!H k 

WOZEK głębOki, piec 
garowy - sprzedam. Tel. 
443-15 •1102 g 

PIANINO w dobrym sta
nie - sprze.dam. Pabia
nice, P. Skargi I 5851 

PIANINO 
sprzedam. 
g.ooz. 17-19 

używane -
Tel. 223-53 , 

~30 g 

SZLIFO W ANIE cyiin· 
drów, zaworów, regene
racja wali>w korbowych 
szybko, fachc>wo. Pabia-
nicka 177, tel. ł46-M. 
Biernacki. 4o54-g 

·--------------------„ APARAT d·ziew>iaritki, n-0-wy, d•W'llłożyskowy lu:t> 

SZLIFOWANIE bloków 
samochodowych i !Iloto
cy<klowych, regenuacja 
wałów kor'be>wodowych 
do „Wartl:>urgów" i ,Sy
ren" oraz składane ga
raże przenośne - .vyko
nuje Zakład Mecha_niki 
Poja-zd<>wej braci Ju.n,g, 
Słowiańska lJ4 5798 g 

w dniu 1 marca 1971 r. zmarła, w wieku 
lat 90 

S. ł P. 

MARIA BOGDANSKA 
I voro KORALEWSKA 

Pogrzeb odbędzie się dnia ł marca br. 
o godz. 15 z kaplicy cmentarza na Mani, 
o czym powiadamiają w głębokim żalu 

DZIECI, WNUKOWIE i POZOSTALA 
RODZINA 

Kol. MARIANOWI HOFFMANOWI, wice
prezesowi Łódzkiego Okręgowego Związku 

Lekkiej Atletyki, wyrazy glębokie10 współ
czucia z powodu śmierci 

BRATA 
dr KAROLA HOFFMANA 

wybitnego pedaroga i dt:lałacza kultury 
fizycznej, składa 

ZARZĄD LOZLA 

Podziękowanie 
Tym wszystkim, którzy okazali współ

czucie i wzięli udział w pogrzebie 

S. ł P. 

ZOFII OWCZAREK 
a pnede wszystkim Koleżankom i Kolegom 
z CH „Foto-Optyka", Teatru powuechne
go, Teatru „Jaracza" i Lódzkiej Drukarni 
Akcydensowej, serdeczne podziękowanie 
składa 

RODZINA 

Podziękowanie 
Wszystkim, którzy okazali pomoc I współ

czucie oraz wzięli udział w po1rzebie 

S. ł P. 

IRENV STOLARCZYK 
serdeczne podziękowanie składa 

MĄŻ z RODZINĄ 

• 

z przystawką - kupi~. 
Oferty z ceną „5769" 
Prasa, P.iot·rkowska 96 

„M·2" lub „M-3" własno
ści<>We k.upię, wynajmę. 
Oferty „1>1ffl" Prasa 
Piotrkowska 96 

SZYCIE: spc>dni, najno-w
!Za moda pu.mpy, srn.-tów 
k.amitzelek „Filipi1nka". 
Pic>trko.wska 82 (,podwó
rze) &15·5 g 

WIENIEC-Zdrój miejsco
WC>ŚĆ k:limatycz.no-uzdrn-
wiS'k<>Wa. Za·biegi boro-

„M-Z" Dą-Dr.owa, zamie- winowe, &iarka, kwaso-
nię na dwa pc>koje z węglówka i i•n,ne. 9 po
kuchnią . Felińskiego 10, ko.i 111a wet.asy wydzie.r
m. 44, po 16 58-05 g żaowię 1nstytucji. Mo•żli

0M-5° wł1snościio1we w 
Łodzi k:upię. Mieczyllław 
Ko1':>&ziej, Wle.rzchlas 135 
p0>w. Wieluń, w<>j. lód·z-

wość pebnego wyżywie
nia. Shkorska, Wienięc
Zdrój p-ta Włocławek 2 
Leśna Wibla „MIREK" 

,kJie :;2 p SZKOŁA tańców Cyrul-
. s·kiego, Łódź, Kilińs·kiego 

3 POKOJE„ . kuchni.a - 46, tel. :135-42 o-rg.anizuJe 
b.lokl u.m1e,n1ę na l r~- kun wtorki, piątki. Za
zy po i;><>ko~u z _kuchnią pisy cC>d.ziennie 6296 g 
- ble>ki. Te;!. 53o-36 lub 
499-5'2 5828 g SZCZĘSLIWIE, dyskret-

KA W A LERKĘ, bloki 
śródmieście, zamienię na 
2 po·k<>je z kuchnią Lub 
ookój z kuchni11 kwate
·ru•nrkc>we tub spółdziel
cze. Warunki\ do o-mó
wieni.i. Oferty „5774" 
Prasa, Pi<>tr•k<>Ws>ka 96 

nie ke>jarzy małżeństwa 
- koncesjonowaone Biu
ro Ma.trymonialne „Ju
trze<n1ka" - Radom, Mo
niusZki 16 i272 g 

POGOTOWIE telewi.zyj.ne 
Ireneusz DynC>Wski, tel. 
3'10-3'7 6308 g 

PRACOWNICY POSZUKIWANI 

KIEROWCOW samochodowych z I i II kat. po
zwolenia na prowadzenie pojazdów samochodo
wych i monterów samochodowych zatrudnl nie· 
twłocznie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwo
wej Komunikacji Samochodowej Ili Oddział w 
Lodzi, ul. Gibalsklego 2/4. Warunki pracy i płacy 
do omówienia w dziale 1praw osobowych, p. 32 
w godz. 7 - IS. 1279-k 

MONTEROW samochodowych - wymagane kwa· 
llfikacJe: ukończona zasadnicza szkoła samocho
dowa lub kursy czeladnicze. zatrudni zaraz 
Wojewódzkie przedsiębiorstwo PKS II Oddział w 
Lodzi, ul. Stokowska 6/12 (Doły). Kandydaci do 
pracy z terenu m. Łodzi proszenl są o zgłoszenie 
się w s. Sekcji Osobowej Oddz. w godz. 7 - 15 
celem omówienia warunków pracy i płacy. 

MONTEROW samC>ChC>dowych o wysokich kwali
fikacjach zawodowych za,trudnt z terenu m. l.o
llzl I powiatu łódzkiego Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne "' Lodzi. Bl'.tszych Informacji 
udziela szef produkcji dl" trekcji autobusowej, 
l.ódi. W. Kiuiewakie&o '1/9. Jlł8łk 

Nailepsze f.lmy dla dzieci 
II Ogólnopolski Fest:wal Fil

mów dla D'lieci i Młodz'.ez.y 
dobiegł ko1ica. W ka•tegor:i fil
mów fabularnych „Złote Ko
ziołki" - przyzna·r.<> Januszo
w: Nasfetel'OWi - autorowi fil
mu „Abel twój brat". „srebrne 
Koziolk.'." otrzymała Mari• Ka
niewska za „P'.erśc:eń księżnej 
Anny". D wie trzecie nagrody 
zdobyli: Jadwiga Kęct.,;ierzaw-

ska za „Semafor", uJOlko" i 
Wojciech Fiwek, twórca filmów 
„Ewa + Ewa" i „To moja wi
na" (WFO). D y plomam.: hono
rowym1 wyróżnion'O reżysera 
wtadysława Nehrebeckiego za 
za'.nicjowanie i p racę r.·ad po
wstaniem serii .,Bolek i Lo
lek", Studio Filmów Rysunko
wych w B 'el&ku Białej za wy
produkowan:e tej ser:i oraz lódz-

Remont pa bia nic kiego ,,staruszka'' 
Najstarszy w Pabianicach budynek mieszkalny, znajdujący 

się przy ul. Nowotki 20, znany jalco dom tkaczy z Il polo
wy XIX wieku, został poddany gruntownej przebudowie. Ro
boty prowadzone są od podstaw. Z modrzewiowego domu 
została tylko częsć murowanego pomieszczenia, przyległego 
do budynku. W pomieszczeniu tym przed 120 laty znajdowa
ły się warsztaty tkackie. Zostało ono zachowane w stanie 
nienaruszonym. Natomiast nadgryzione zębem czasu mudrze• 
wiowe ściany I stropy rozebrano i po uzupełnieniu nowym 
materiałem sprowadzonym ze Złotej Wody w woj. kieleckim 
zbudowano na nowo. Odbudową zajmuje się specjalistyczna 
brygada konserwacji zabytków pod kierownictwem Stefana 
Dominikowskiego, który ostatnio budował m. in. dach zam
ku w Lęczycy i uczestniczył w rozbiórce wieluńskiej baszty. 

• 
I młodzieży 

ki „Semafor" z:a serii: o Mi
siu Cola~go.lu. 

w kategorii filmów animc>wa
nych „Złotymi Ko-Zliołkami" na• 
grc>dzono reżysera Julia1I1a An
tc>nhszczakA za film „Jak nau· 
ka wyszła z lasu". „Srebrr.y
mi" - Lechosława Ma.rszałka 
za fam „Na tropach Yeti" z 
serii „Bolek i Lolek wy,ruszają 
w świat". w tej kategorii przy
znano równ:eż dwie trzecie na-
grc>dy, otrzymali je: w:told 
Giersz za „Wspaniały marsz" 
e>raz Anna Harda i Marian K'.~
baszcza,k (oboje z „Semafe>ra") 
z;:a film „Miś na morzu" z ser.ii 
,.Przygody Misia Colargola". 

Podczas festiwalu obradc>wało 
również jury dziecięce - uro
niowie Szk<>ły nr 81 w Pozna· 
r.·iu. Dzieci obejrzały W'2ystkie 
prezente>wa•ne filmy i prz~·zi:ały 
dwie pierwsze nagr.ody filmom 
.,Pierścień księżnej Anny" . 1 
,Na pzhkim Zachod:oie" (z ser:i 

' Bolek i Lolek") reżyserii Sta
~istawa Dulza. Nowością tego. 
rocrzneg0 festiwaau było równ:eż 
przyznan:e nagród Stowarzyszę. 
r.ia Filmowców Polskich za wy
bitne osiągnięcia twórcze w 
dzied:oinie an:macji. Pierwszą 

Pabianicki dom tkaczy zostanie oddany do użytku w przy- nagrodę otrzymał Rufin Stru-
szlym roku. l\iieścić się w nim będzie siedziba pabianickie- zik za animację filmu rysunko-
go kierownictwa robót grupy nr 2, Pracowni Konserwacji wego „Złota rybka" (z serii 
Zabytków Oddział w Kielcach, instytucji powolaneJ do s~ra- „Bajki Bolka i Lolka"), drugą 
wowania opieki nad wszystkimi budowlami zabytkowymi '!" - Marian Kietbaszcza,k za am-
okręgu łódzkim. Poza budynkiem biurowym zn_aJ.dow:-ć się mację f'.lmów lalke>wych z serii 
tu będą również warsztaty naprawcze, jak; kuznta, slusar- „Przygody Misia Colargola" -
nia, stolarnia itp. „Miś na m-0rzu0 i „Koncert Mi-

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(now~.~~~s_i_.a_"_·~~~~~~~~~<_h_o_s_z_.>~ 

Dziś ~Radio?Telewhji 
CZWARTEK, ł MARCA 

PROGRAM I 

rn.oo Wiad. 10.05 „Noce 
dnie" - fragm. 10.25 Pios.enka 
1est doora na wsiystko. 10.5-0 
Kalejdoskop języke>wy. · t•!.OO 
„Cztery do jednego" - gawę
da. ll.25 (Ł) „ Dedykujemy II 
z.mianie". a.50 Poradnia Ro
dzinna. 12.0ó Z kraju i ze świa
ta. l2.2':i Więcej, lepiej, taniej. 
12.45 Rc>1nicz.y kwadrans. 13.00 
z życia Z w. Rad z. 13.20 Słu
chamy chóru I c>rk. Wo·je'Wódz
kiego z,w. Gminnych :>poldz. 
„Samopomoc Chłopska" w Ko
szalinie. :3.40 Melodie i rybmy. 
:4.0Q Aud. poetycka - w~ersle 
A. Achma.to-wej. 14.10 Recital 
organowy. 14.38 Z estrad i scen 
o-pernwych. 15.00 Wiad. 15.05 
Godzina dla dziewcząt I chł<>P
ców. 16.00 Wiad. 16.05 F. Men
delssohn-Ba,rtholdy: fragm. 7. 
muzyki do drama.tu Szekspira 
,,Sen nocy letniej". !6.30 Popo
łudnie z młodoością. 18.50 Mu
zyka i aoktualno.Sci. 19.!5 Z księ
garskiej lady. )9.3o Kwadrans 
muzyczny. 19.45 Z Mazo.wsza na 
Ku.ja,wy. 20:00 Dzie>nntk. 20.2; 
Koncert w stylu „sweet" 20.47 
Kronika sport. ii.oo Kong"e! 
Z,w. Polaków w Niemczech w 
1938 r. 21:.30 Pa>rnasik. 22.00 „So
na ty skrzypce>we L. va n Beetho 
vena" - Sonata A-dur <>;>. 47 
22.33 Spobkanie na parkiecie. 
23.00 JJI wydan :e dziennika. 
23.!0 Przeglądy i pe>glądy. ~3.20 
IO mhn u't z M. K<>szem. 23.30 
Rewia piosenek. 24.oo Wiad. 

PROGRAM D 

9.30 W.lad. 9.35 Kronl,k.a kuJ
turaLna. 9.50 Koncert rozrywk<>
wy. 10.:115 „Fanny" - fragm. 
10.45 M. de Falla - „K rótki~ 
życie" - c>pera . 12.05 Z icra
ju i ze świata. 12.25 A. OWO· 
rzak - 3 lege•ndy. 12.40 (Ł) K<>· 
mu•nhka,ty. 12.45 (Ł) . ,.Nowe za
dania wiej&kiego budownictwa" 
- rep. l(l.00 (Ł) Ka.!ejdoskop 
muzycz.ny. 13.30 (Ł) Nasz ko
mentarz. 13.40 „Nim się ks:ąż
ka ukaże" - fragm. 14.00 Wiad. 
14 .05 Muzyc2mym ekspresem ~ 
Belgradu do Pra,gi. 14.45 Błękit
na sz.ta feta. 15.00 Utwory mj. 
str z ów ba.ro•ku l kia sycyz.m u. 
16.00 Wiad. 16.05 z,na1oml z an
teny. !64'5 (ł..) Aktualno5ci !ó1z
kie. 17.00 ~) Relaks przy mu· 
zyce. :7.20 (Ł) .. Zc>rza polarna". 
17.40 (Ł) Melodia, rytm l pio
senka. 18.20 Widnokrąg. 19.(lll 
Echa d•nia. 1·9.15 Lekcja jęz. 
ros. 19.:'1 Magazyn literacki 
uTo i 0owo' 1

• 20.21 P. C.zajkow„ 
ski „Jez:oro łabęd<Zie". 20,51 
Poezja, która pc>maga żyć. 21.1! 

Melodie rozrywko.we. :n.is 
Chwila prozy. 21.34 Od pieca 
- aud. 22.00 Z kraju i ze swia
ta. 22.27 w iad. spo·rt. 22.ao 
Wspotczesne opracc>wania daw· 
nych przebc>jów. 22.45 „Brai 
Abbota" - sł·uch. 23.35 Z mu
ZY'ki XX wieku. 23.50 W1ad. 

PROGRAM 111 

12.05 Z kraju i ze świata. 
12.25 Koncert. !!I.OO Na kJ.towl
ckiej antenie. :5.00 Wawel nie
oficja1ny. ;5.10 Wariacje )azzo· 
we. 15.30 Ekspresem przez świat. 
15.35 Sz.Jachetne zdrowie. 1.S.50 
Trubadurzy. Ba.rdowie, Skaldo
wie, Minstrele. 16.15 J. S. liach 
- Koncert włoski. 16.30 Loul11 
A~mstrong w prze·bojach. 16.ł5 
Nasz rok 71. 17.00 Ekspresem 
przez świa,\. 17.05 Quodlil>et. 
17.30 „W C>dr·uchu lito.SCI" -
odc. pow. 17.40 A·ktualn-0ści ,poi· 
sklej piosenki. 18.00 Krasno•iud
ki są na świecie - magazyn. 
18.30 Ekspresem pr~ez św·iat. 
18.35 Blues wczoraj i dziś. i9.00 
Książk;i tygc>dnia. 19.:5 Spo
wiedż Old Time,rsc>w. 19.45 Po
lLtyka dla wszysbkich. 20.óO Pod 
szafira.wą ;.gtą. 20.25 Lektury. 
lektury. 20.40 Gdzie jest prze
bój? 21.()5 Tylko po hiszpańsku. 
21.2-0 Nie za.wsze pierwszy po 
Bogu - re,P. 211.40 „K<>rc>wód II" 
- śpiewa M. Grechuta. 211.50 R, 
Wa,gner - „Zmierzch bogów''. 
22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwia:z.da 
siedmiu wieczorów - G. Bras
sens. 22.15 „ocalenie" - odc. 
22.~5 Fano-archiwum. 23.00 Liry
ka f,a,ncu.ska. 23,()5 C<>lllegium 
Miusicum - PC>ry dnia u.„ Te· 
lemanna i HaY'dllla. 

TELEWIZJA 

8.15 Matematyka w szk&le: 
Geomebria wykreślna (z Kra1ko
wa). :o.;;s Dla s:okół: JęzYk pol
ski dla klas I-IV licealnycn 
- Poezja bohaterstwa CW). ll.55 
Język polski dla klas VII -
Ma,ia Curle-Skłodowska (JW). 
12.45 Mecha.nizacja rolnictwa (z 
Wrocławia). 13.30 Mechan:zacja 
ro.lnicbwa (z Wrocłarwia). 15.20 
Politechnilka TV - Flo:yika, 
r<>k I - zasady dyna.miki, c•. 
rI (z Gdańska). 15.55 Poli>tech
nirka TV: Fizyka, rok I - Po
tencja.hne p.e>la siJ, cz. I (1: 
Gdańska). 16.27 Telerekla•ma (Ł). 
16.30 Dz.ie,nniik telewizyjny (W). 
16.40 Dla młodych wMzów -
.,Ekran z bra•tkiem" Fi1m z 
serii: „Przy.gody sir Larncelota" 
(W). 1'7.40 Dla młodyc.h widzów: 
„Zrób to sam" - przed kame
rami Adam Słodowy (W). 17.55 
,,Rezerwo·wa z.miana" - pubU
cy&tyka ~ Ka.Łowie). 18.25 Wia-

de>m<>ści dnia ('Ł). 18.40 Z cy• 
!l'iu: „Po·lska pieśń artyst~czna" 
- część V „Piotr Maszynski I 
Stanisla•w Niewiadc>msk1" (z 
Łodzi). 19.15 Przypominamy, ra
dzumy ..• (W). 19.2'0 De>branoc -
Baśnie i waśnie (W). 19.30 
Dziennik tW). 20.05 Tea.tr „Ko
bra" - Sta,nistaw Magdzl·n 

czariny nc>tes" - na motywach 
~pe>wiadaonia Ka,?Ji'll1Jierza Korko
ze•wicza pt. „Epiozod" (W). Po 
teatrze <>k. 2:.05 „Alfabet roz
rywki" - VI program pt. „Od 
F do F" (z P0Zo11ania). 21.50 „Re· 
put>lilika dziesięciu krajów" Cz 
Wrocla·wia). 22.20 Dzie,nnik (W). 
22.40 Politechnika TV - !lzyka 
(·powtórzenie z Gdańska). 23.15 
Poli,technika TV - fizyka (IPO· 
wtórzenie z Gdańska). 

~OCIJJt:Ol.OOOIJ 

NTU 303·04 
od owiada 

PRZEJSCIOWA RENTA 

G. P.: Mam już za sobit 22 la• 
ta pracy i ukończone 58 lat. 
Jeślibym przerwała pracę, czy 
ZUS przyzna mi rentę rodzlnn" 
po zmarłym rok temu mężu, a 
potem zamieni ją automatycznie 
na emeryturę? 

RED.: Uprawnienia do renty 
rodzinnej niewątpliwie Pani po
siada i ZUS w każdej chwili 
przyzna Pani to świadczenie. 
Po osiągnięciu wieku eme
rytalnego z wnioskiem o zamia
nę renty na emeryturę musi Pa· 
ni wystąpić sama, przedstawia· 
jąc wykaz swoich zarobków, od 
których Pani chce, aby oblicza-
no emeryturę. (h) 

KOl\IU PIERWSZEI'iiSTWO 

w. J.: Czy jest ja.kaś ustawa, u
rządzenie, czy resortowe zaleci!· 
nie mówiące o tym, że pierw
szeństwo użytkowania garazu 
należącego do bloku mają loka• 
torzy tego bloku, a nie osoby 
„z ze,vną.trz"? 

RED.: Przepisów, które by da
wały pierwszeństwo do otrzy
mania garażu osobom zamiesz
kującym w jego pobliżu, nie ma. 
Wnioski o przydział nvolnlonego 
garażu rozpatruje zaś Wydział 
Kwaterunkowy Prezydium. Nie
stety rola wydziału jest tu wy
jątkowo niewdzięczna, bo lloM 
wolnych garaży jest minimalna. 

(h) 

~~,~~~~'~'~~~~~~~~~~~~~ 
20 MONTEROW SAMOCHODOWYCH, 3 elektry
ków samochc>dowych I siectowych (z III grupa 
bhp). 2 monterów akumula.torzystów. kowala, 3 
robotników do magazynu technicznego 1 6 p(}rtie
rów zatrudn: w związku 7 or~anizowanlem pod
oddziału - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo państwo 
wej KomunikaC.ii Samochodowej w Lodzi, ul. Wor
cella 17/19. Zgloszer.•ia przyjmuje dział spraw oso
bowych, I piętro p. J. 1212-k 

TOKARZY na toka.rkl pociągowe (praca akordowa 
na II zmiany). dekarza do prac kon.serwatc>rskich 
oraz sprzątacza na pół etatu (do omla·tarJa posesji) 
zatrudni natychmiast Wytwórnia Urządzeń Ko· 
munalnych w Lodzi. ul . Okopowa 70/lOii. tel. 542-89 
lub 584·70, 1035/k 

ROROTNIKOW nlewvkwal!fikowanych. murarzy. 
m<>nterów kc>nstrukcj1 zelbetowych. betoniarzy. 
operatora na turaw .• Patdziernik" zatrudni na
tychmiast Lódzkle Przedsiębiorstwo Budownictwa 
'11'iejskl~o nr 3, Lódź. ul. Sienkiewicza 85187. Zl(lo
"en!a przyjmuje dział T.atrudnienla I płac. pokój 
1220. XU piętro. tel. 658-14. 1032/11 

PROGRAMISTOW elektroolczr:·ych maszyn cyfro
wych, 7 praktyką w zakres:e ptogramowania orze
twarza,nla danych - zatru<!nl natychmiast 1 tere
nu ŁC>dzi Centrum Elektronicznej Techniki Obli
ezenłowe.I Przemyslu Budowlanego ,.ETOB" - za· 
l<ład Obłir7.enlowy w Łodzi ni. Wólr.zai.sko 1581160 
Zgłoszenia przyjmuje sekcja kadr centrum 
„ETOB" - Zakład Obllczeniowy w l.o<!U, ul. Wól
czańsk.a 158/l60, Il piętro, pokój 3f.o Ja&/k 

SLU_SARZY, spawaczy, tynkarzy, lastrtkarzy, ce
ramików oraz monterów ślusarki aluminiowej, 
przyjmie Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Miejskiego nr 1 w Lodzi, ul. Piotrkowska 55. 
Przy pracy w akordzie za dobrą jakość istnieje 
możliwość uzyskania wysokich premii. Zgłoszenia 
przyjmuje dz.ial kadr i szkolenia w godz. 7-15. 

ł TECHNIKOW samochodowych - wymagany g. 
letni staż pracy plus praw<> jazdy - na stano
wLSoka kontr-olerów technicznych, 3 magazynierów 
do magazynu technicznego I materiałów pędnych 
oraz 3 dyspoo:ytorów ruchu zatrudni w związku 
z organizowaniem pododdziału Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samo
chodowej w Lodzi, ul. Worcella 17/19. Zgłoszenia 
przyjmuje dzlał spraw osobowych, I piętro, p. 3. 

MGR INŻYNIEROW lub inżynierów Instalato
rów - specjalizacja Instalacja wod.-kan., c.o., 
wentylacja i klimatyzacja, z odpowiednimi upraw 
nieniami na stanowiska st. projektantów w Pra
cowni Projektowania Przedsiębiorstw, przyjmie 
Centralne Laboratorium Przemysłu Dziewiarskie
go i Pończoszniczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 
220. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje dział oso-~ 
bowy i szkolenia, tel. 650-66, wew. 11. 1386-k 

REWIDENTA zakładowego z wykształceniem 
wyższym plus 3 lata praktyki przy pracach fi
nansowo-księgowych, względnie z wyksz.tałcenlem 
średnim plus 5 lat praktyki, zatrudni zaraz Łódz
kie Przedsiębiorstwo Budowlane PL Połu_dnie, ul. 
Milionowa 12. Warunki płacy zgodnie z układem 
zbiorowym w budownictwie. Zgłoszenia przyjmu
je dział kadr pod w.w. adresem w godz. 7-15. 
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+ W Złoczewie pow. Sieradz 
Kazimierz Ryszard T. prowa
dząc samochód ciężarowy PKS 
wymusił pierwszeństwo przejaz
du i spowodował zderzenie z 
samochodem osobowym. Straty, 
wynikłe z wypadku, wynoszą 
około 5 tys, zl. 

+ 64-letnl Jan M. będąc w 
stanie nietrzeźwym wpadł w 
Niemysłowie pow. Poddębice 
pod ciągnik, doznając ciężkich 
obrażeń ciała. 

+ W Szkole Podstawowej 
nr 5 w Zgierzu w pracowni fi
zyczno-chemicznej z nie ustalo
nych dotąd przyczyn wybuchł 
pożar. Straty oblicza się na ok. 
20 tys. zł. 

+ W Radomsku 70-letnia Ma· 
·rlanna K. rozpalając ogień przy 
pomocy latwopalnego płynu, 

spowodowała pożar mieszkania. 
Doznała ona ciężkich poparzen, 
w wyniku czego zmarła. 

+ Na ul. Gdańskiej przy 
żwirki samochód „Star" me 
uszanował pierwszeństwa prze
jazdu i zderzy! się z samocho· 
dem „Warszawa". W wyniku 
wypadku 5 osób doznało obra
żeń 'ciala. Jedna ooba - Igna· 
cy G. z Konstantynowa - prze· 
bywa w Szpltl!lu im. Pirogo
wa. 

+ Wskutek gwałtownego ha
mowania tramwaju linii 12/4 ja
dącego ulicą Narutowicza, pasa
żerka Maria R. doznała ogo1-
nych potłuczeń. 

+ Na ul. Strykowskiej, wy
chodząc raptownie na jezdnię, 

potrącona została przez samo
chód 20-letnla Teresa L. z An
drespola. 

+ Na ul. Plotrko\vskiej pod 
samochód osobowy wpadla Lon
gina K. lat 46. Kobieta doznała 

ogólnych obrażeń ciala. (z) 

Zachmurzenie 
kresami duże. 

niewielkie, o
Możliwe opady 

śniegu. Temperatura minimalna 
około minus 16 st., maksymal
na okola minus 9 st. c. Wiatry 
slabe, północno-zachodnie. 

Jutro pogoda temperatura 
bez większych zmian. 

Słońce dziś zajdzie o godz. 
17.26, a jutro wzejdzie o 6.21. 

Imieniny obchodzą Lucja 
Kazimierz. 

ŻONACI - LEPSZYMI 
KIEROWCAMI? 

Według sta•tystyk pochodzą
cych z różnych krajów, żonaci 
mężczyźni s znacznie lepszy
m! kierowcami, Kawalerowie i 
wdowcy powodują zz:,aczn,!e 
więcej wy•padków. Dane staty
styczne nie wspom~n.ają jednak 
o tym, że żonaty kierowca pro• 
wadzi lep iej, gdy jest sam, czy 
też gdy obok s:edzi „doradca" 
w postaci żony ..• 

JESZCZE JEDNA MISS 

Wyb<>ru nle2!WY'kłej „Miss" 
dokonano we włoskim okręgu 

Val d'Orbaa: „Miss beczen!·a" 
został.a owca Klaudia, wyrót· 
niająca się pod tym względem 
wśród stada całej okolicy. 

HITCHCOCK I NAPOLEON 

Kiedy, w Imieniu prezyder.-ta 
Pompidou, wn:czan0 71-letnie
mu Alfredowi Hitchcockowi Le
gię Honorową, dokonujący tego 
aktu Henri Lang!O:s, zalożydel 
znane.1 francuskiej filmoteki o
świadczył: „Jest pan w ielkim 
Francuzem. pon i eważ umie par, 
dobrze wypić i zjeść". Dzienn\
ka.rze zapytali następnie Hitch
cocka, eo sądzi o Napoleonie. 

!lfiyfelnicv „91i: 
Jł!!o. od/JudtjUJfl 441.Yu{Hu 

Na konto Komitetu Odbudowy 
Zamku Kł'ólewskiego 2.740 1..1 
wpłacili rzemieślnicy - człon

kowie sekcjJ modniarskiej Ce
chu Rzemiosł Odzieżowych 1 
Włókienniczych w Lodzi ; 2.835 
zl - Palac Mlodzieży Im. Tu
wima (zespoly muzyczne zorga• 
nizowaly speejalny występ, ł 

którego dochód przeznaczono na 
Zamek); 15 tys. zł - Organ!za· 
cja Rzeczoznawców Techniki Sa 
mochodowej I Ruchu Drogowfl
go PZMot. w Lodzi; 120 zł -
Komisja Emerytalna przy Zarz. 
Okr. Zw. Zaw. Prac. Lącznośc! 
w Lodzi (Traugutta 12) z do
browolnych składek: 540 zl -
XI LO Im. M. Kajki (Sporna 
73) : 565 zł - Kolo ZMS przy 
SPUiH w Lodzi (Jaracza 72) -
ze zbiórki · wśród pracowników 
I członków Kola ZMS. 

• * * 

w naszej redakcji na odbu
dowę Zamku przyjęliśmy wczo· 
raj I.200 zl ze Społecznego Do· 
mu Kultury RMSM „Osiedle 
Młodych". Sumę tę uzyskano z 
Imprezy karnawaloweJ, zori(anl
zowanej wspólnie z XXVI LO, 
na której grała bezpłatnie gru
pa „Jego". Ponadto również 
wczoraj 825 zł na odbudowę 
Zamku wpłacili pracownicy Stu
dia Opracowań Filmów (ul. 
Traugutta 8); 554 zl - pr~cow· 
nicy Wydz. Elektrowni ZPB Im. 
Marchlewskiego (ul. Ogrodowa 
nr 17) ; 1.090 zl - Rada Kobiet 
z okazji Swięta Kobiet przy 
Pr.zeds. · Budowl. „Chemobudo
wa" (Aleksandrowska 67): · 134 
zl - pracownicy księgowości 
wraz z radcą prawnym ZPW im. 
Ossowskiego (Kilińskiego 169); 
880 zł - „Centrala Nasienna" w 
Koluszkach i Ekspozytura Po
wiatowa w Lodzi; 1.060 zl - za
miast kwiatów z okazji Swięta 
Kobiet pracownicy oraz Kolo Cala załoga - zarówno pra-
Rodziców przy Państwowym Dn cownicy księgarni Lodzi I wo-
mu Specjalnym dla Dzieci jewództwa jak I pracownicy 
(Spadkowa 416) : 100 zl -- Euge- zarządu przedsiębiorstwa za-
nia Malinowska (Zgierz, ul. deklarowali przepracowanie 
17 Stycznia_79_l_·~--~~----~27_4_0~g_o_d_z_in~n-a~r_z_e_c_z~od_b~u_d_o_w_y 

Ka tas traf a k olefowa koło Grotnik 
Wczoraj okola godziny 13.30 

w miejscowości Pustkowa Góra 
na trasie Grotniki - Chociszew 
wykoleiła się lokomotywa z 
tendrem oraz cysterna. Uszko
dzone zostało torowisko na 
przestrzeni 50 metrów. Straty 
oblicza się na sumę okola 100 
tys. złotych. 

Na trasie Zgierz - Kutno od 
dłuższego czasu prowadzone są 

roboty torowe polegające na 
wymianie zużytych odcinków 
toru. Prace nadzorowane byly 
przez toromistrza Franciszka 
Stacha z Jedlicz pow. Lódt. 

Wczoraj, na czwartym kilome
trze za Grotnikami wymonto· 
wany został odcinek pękniętej 
szyny. O operacji tej toromistrz 
nie zawiadomi! stacji Grotniki, 

skąd wypuszczony został po· 
ciąg towarowy 50171 relacji 
Lódź Widzew - Kutno, prowa
dz"ony przez maszynistę Józefa 
Krasnowskiego z Lodzi. W 
pewnym momencie pociąg zje
chal z toru I stoczy! się do ro
wu. Dodać należy, iż tory nie 
zostały oznaczone specjalnymi 
znakami, wskazującymi na to, 
że prowadzi się w tym miejscu 
roboty t<>rowe. 

W katastrofie obrażeń ciała 
dozna! maszynista pociągu. 

Po katastrofie toromistrz do
stal szoku. Ruch · poC'lągów na 
trasie Zgierz ~ Kutno został 
całkowicie przerwany na okola 
12 godzin. Toromistrz Franci· 
szek Stach zatrzymany został 
w areszcie. (hz) 

nla<ku Napoleon, czy o pasl!te
cie napoleońskim?" 

TELE·FIGLE W OSACE 

Pewnego wieczoru w Osace 
telewidzowie, którzy n ie zam
kr.ęli aparatów zaraz po za
kończeniu programu, obejrze!i 
całkiem n:eoczekiw.ainie sex
program, m, in. z filmem pod 
tytułem „ProstY'tucja wśród pań 
domu". Policja stwierd.zila, że 
był to prywa.tny program na
dawany dla gości w pewnym 
hotelu, zbyt sł.aby ażeby możn.a 
go było oglądać w czasie kra
jowego programu. „Przecieki" 
z niego dootaly się dopiero po 
program.ie na ekra•nY sąsiednich 
domów. 

Zamku Warszawsklego, co 
oznacza iż każdy księgan 
przepracuje społecznie na 
kiermaszu minimum jedną nie
dzielę, a wielu dwie I więcej, 
Jest to odpowiedź na apel 
zarządu Okręgu Stowarzysze. 
nla Księgarzy Polskich I Rady 
Zakładowej do pracowników 
pp „Dom Książki" w Lodzi I 
woJewództwie, o społeczny 
udział w kiermaszach majo
wych I przekazanie należnej 
prowizji na fundusz odbudowy 
zamku. (j. kr.) 

W dniu 1 ma.rea br. w sa
lach Muzeum Narodowego w 
Wa.rszawie otwa.rta zQ6tala wiel
ka wystawa pt. „Zamek Kró· 
lewski w Warsza\vie". Zaprr· 
zentowano na niej wszystko co 
:wstało uratowane • z tej uibyt
ko-wej budowli przed ji!j cał
ko-witym zniszczeniem. Wysta• 
wa obrao:uje również zniszeze
ni.a i dewa,stBJcję za.mku, d0oko
na111e w Jatach 1939·44 przez 
Niemców. ,Jedna z 9111 p~wlę· 
co.na jest malarstwu Ma·te•}ki, 
które historycznie związane jest 
z Zamkiem. 

Na zdjęciu: kr:r;e.'110 tronowe 
Stan.islawa Augusta. 
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- Dlaczego pan jest tak 
ona będzie usiłowała zrobić 
żenie na sądzie? 

pewny, f'! 
dobre wra-

- Na podstawie jej przeszłości. Zawsze 
tak postępowała. Pamiętaj, ona przeszła 

ciężką próbę. Nie jest amatorką, gdy za
czyna grać swoją rolę na ławJe świad

ków, jest zawodowcem. 

- I pan chce, żeby uszło jej to bez
karnie~ 

- W jaki sposób może ona zdobyć na
ka~ sądowy bez uiszczenia dużej kaucji 
sądowej? - spytała Della Street. 

spokojna„ oziębła, opanowana. Trzeba 
położyć nacisk na opanowaną. Della! Bę
dzie uśmiechała się przemile do sędzie

go i mówiła, że naprawdę nie chce wy 
rządzić krzywdy swojemu nieszczęśliwe

mu, drogiemu mężowi; że ją namówio
no do wniesienia skargi sądowej o roz
wód; że zdaje sobie sprawę teraz, że on 
nie był całkowicie umysłowo chory; że 

w tym, czego on potrzebuje, należy mu 
pomóc; że jest chory umysłowo; że teraz 
zachodzi taka sytuacja, że jemu napraw
dę potrzebna jest żona i że jej m1eisce 
winno być przy nim i że ona pragnie 
tego. 

- Chcę zaspokoić jej pretensje, jeżeli 

to jest to, co masz na myśli. 

- Przy pomocy paragrafu naszego ko· 
deksu prawnego. Zajrzyj do niego kiedy. 
Paragraf 529 stwierdza, że nie jest po
trzebna żadna kaucja, g(iy sąd wydaje 
nakaz przeciwko jednej ze stron mał

żeństwa w skardze sądowej o rozwód 
lub o utrzymanie dla żony żyjącej w 
rozłące. 

- W takim razie mrs Kent może udać 
się do sądu i wysunie do pewnego stop
nia krzywoprzysięskie twierdzenie, że 

ona usiłuje i pragnie załagodzić spór, 
jak gdyby była rzeczywiście stroną wy
rządzającą krzywdę, a gdy sędzia zacz
nie rozpatrywać sprawę i stwierdzi, że 

jej wywody wiszą w powietrzu, to mr 
Kent nie będzie mógł nic zrobić w tej 
kwestii? 

- Szefie, dlaczego pan nie udaje się 
do sądu i nie demaskuje jej? 

- Nie mogę sobie na to pozwolić _. 
zaznaczył Mason. - Kent będzie musiał 

zawrzeć pewnego rodzaju umowę 

z nią. On nie może dopuścić do tego, 
by jego majątek został zablokQwany 
przed omówieniem tego problemu grun
townie na rozprawie sądowej Nie m.>· 
że dopuścić do tego, żeby wyznaczono 
zarządcę własności spornej i nie będzie 

mógł sobie poradzić z całym ~porem 

prawnym. Tak czy owak, jest on ner
wowy. To może doprowadzić go do 
szału. Gdy on znajdzie się w sądzie, ona 
nie powinna mieć żadnych trudności 

w podtrzymywaniu twierdzeń swojej 
skargi sądowej. 

- I nic pan nie jest w stanie uczy
nić? 

- A zatem ona pomoże Maddoxowi 
zgromadzić więcej pieniędzy? 

- Przed tym zanim 
pretensje, powie prawdę 
przyrzekł Mason. 

zaspokoi swoje 
o Maddoxie -

- Co pan ina na myśli? 

- Uważam, A:e ona będzie musiała 

przY.znać, że Maddox dzwonił do niej o· 
trzeciej nad ranem. 

- Sądzi pan, że Maddox zaprzeczy te
mu? 

- Jestem niemal pewny tego, 

- Dlaczego? 

- Z uwagi na wiele rzeczy. Sposób. 
w jaki oni działają co do tego busines
su, dzieląc się swoimi interesami, to 
jedna rzecz. Co za idiota z tego Dun
cana. Jemu się wydaje, że zdystansowu
je sojusznika. W istocie, to posługują 

się nim, jak skończoną ofiarą różnych 

machlojek. Ona wykorzysta go jak ma
czugę wywijaną groźnie nad naszymi 
głowami. Następnie będzie nas szantażo 

wała i z czarującym uśmiechem wyrzu
ci Maddoxa za burtę, ażeby zaspokoić 

własne pretensje. 

- Kiedy ma pan zamiar uzgodnić .z 
nią kwestie sporne? 

od 
do 

Pytaniu na • czasie 
Akcja obU.ozeń i wypłat pod

wyższonych rent I wynagro
dzeń przeb iegała w naszym mie
ście na ogól sprawnie, choć niP. 
obeszło się bez pewr.ych niepra
widłowości wynikłych z nie-zro
zumier,;a niektórych przeposów 
lub błędnej ich interpretacj.i. 
Najw:ęcej nieporozumień, jak 

sygn·afr.rnwaLi nam Czytelnicy 
w.zbudziła sprawa przyz.nawania 
dodrutku do wy.nagrodzeń pełno
letnim stażyst<>m. Woele zakła
dów odmawiało doda•bku opie
rając się n.a pa•r. 19 „wytycz. 
nych" opubli.kowa.r.·ych w MP. 
nr 1, ale obecnie dzięki inter
wencji władz związllcowych wy
Jaśni<>no już zakładom. że prze
p;s zawarty w tym paragrafie 
d<>tyozy jedynie młodo"iailych 
stażystów I młodocdanych pra
cow.n.ików przyjętych na naukę 
zawodu. Pełnoletnim na rów
ni z innymi pracownikami na
leży się dodatek lub wyrów
nanie. 

O ile jednak spra.wa staży. 

stów wyjaśniła się dość szyb· 
ko o tyle niemało niepok<>ju 
pr.ze1:yli cl renciści i emeryci 
pracujący w niepeł<nym wymia
rze gad.zin, którzy zarabiali 750 
zl<>tych miesoęc21n°ie i którym 
tak jak innym pracownikom 
przyznano kilkudziesięciozloto

wy dodatek do wynagrodze
nl·a. Od 1 marca w myśl do
tych.czasowych ustaleń groziło 
im bowiem zawieszen.ie renty 
ja.ko że przekroozyli ustałony 

lim:t za.robków. Ale obecr,ie i 
ta sprawa został.a zafatw:.Ona 
pozytywnie. Komitet Pracy I 
Płac uchylił bowiem dotych
ozasowy przepis i wyd.at decy
zję o beztermimowym nieza
w!eszanlu • rent w przypadkach 
gdy zarobek rencisty przek·ro
czy 750-złotowy J:mit jedynie 
wskutek przyznania mu d!odait
kU. 

Teraz po przeliczen.iu najnl:!:
s-zych red i emerytur kolej 
przyszła na tych emerytów któ· 
rzy przepracowali w Polsce Lu
dowej więcej niż 10 lat. a mnjej 
niż 20 i nie otrzymują d<>tąd 
doda•tku za długoletni statl! pra
cy. Stawia to n-0we zadan;a 
przed prac<>Wnikami ZUS, któ
rzy zn<>wu będą musleLi sta'fląć 
do giga.n.tycznej pracy przeJrze
r.oia 49 tys. alct emerytów Lodzi 
i 29 tys. ?. województwa. 

W związku z Jioznymi za1pyta
n!ami w tej sprawie prZY1J>oml
n.amy, że o dodatek nikt n1e 
muSi sta•ra-ć s,;ę o.sobiścle, gdyż 

ZUS prayzna go sam na pod
stawie Już złożonych dokumen.. 
tów. Dodatek ten, jak plsaJoiśmy 
wyniesie 5 proc. emerytu
ry. 5-proc. dodatkiem do eme
rytury z.ostaną objęci też cl 
emeryci, którzy przepracowali 
p<>nad 20 lat ale dodatek laki 
dostają wyr.osi mniej niż 5 
proc. I Im ZUS prt:y:ona W-:f• 
równanie d-0 tej kwoty me 
mniej jednak n.iż 30 zł miesię
cznie. 

.. 
~qnołlj 

NAWET NA LEKARSTWO ' , 

2 miesiące temu uJegta !tkwi· 
dacji łód·:oka piJa.Jni.a wód m1-
nera.1nych. Być może było to 
k<>niecezme, nie wiem. ale dla· 
czego 1'k1wiidat-0r'ly pl.ja<Jni nie 
pomyśle.I.i o klientach tej po
żyteczne1 placówki i nie wyty
powali aptek, w których wody 
mLnera0lne tra·kt01Wa<11e jako le· 
ka.rsbwo byłyby stale do naby
cia I to w tak•im wyborize. ja·k 
w pijaLni. 

C.zy:llby przypu5'7-czali, ~ 
klie·nci pi0ja1bni przerzucą 1lę na 
!inny na1pój, serwowany przez 
l>udki z p~wem? 

J. Jędnejewskl 

ZA WSZELKĄ CENĘ 

Wbrew SWY'm zasadom za-
miast na gooziinę 2il udałam się 
25 lutego do kina „Roma" na 
godz. 18. I ja1k zawsze choć 
f.ilm „Ga·D« Olsena" był d.o· 
zw<>l<>ny oo 16 lat, na wid<>wni 
zastałam sporo dziesięclo- i 
dwu.nastolaVków, którzy głośno 
I niezlbyt padamentarn!e ko
mentowali co piJka.ntniejs.ze uję
cia. Ponieważ nie wydaje mi. 
się, a•by personel ki.na n1e po
tra.fił od'!'óżnić IO-letniego mi· 
krusa od 16~letinie.go wyrostka 
d<>Chodzę do wni-0sku, że w po
goni za e-fektam\ fi.na1ns<>wymi 
za~ul>ił on rzecz o wiele istot
niejszą. Swiadomość, że zysk 
osiąg!ldęty za wszelką cenę 
pro:edsiębL<>rstwu typu socjałi~ 
styc'Zlllego jaatoś nie przystoi. 

A, O. ' 

Dwa czynsze w miesiącu 
Klucze do nowego l nlewąt· 

pliwie oczekiwanego mieszkania 
trafiają· do rąk osób znajdują
cych się na liście przydziałów 
mniej więcej w jednym termi· 
nie, z chwilą oddania budynku 
do eksploatacji. A jednak nie
raz kilka tygodni po zasledle· 
nlu bloku niektóre mieszkania 
świecą pustkami, bo wlaśalcle· 
Jom nie spieszy się z przepro· 
wadzką. Ale choć mieszkan1e 
jest nie zasiedlone, czynsz za 
nie, o czym nie wiedzą lokato
rzy, trzeba płacić. Stanowi to 
dla wielu przykrą niespodzian
kę. Ph.5ze Ob. P. Z.; 

;,Do nowego, spółdzielczego 
mieszkania wprowadzilam się z 
początkiem października, a za· 
meldowałam w kilka dni póź· 
niej. Od października rozpoczę
łam też płacenie czynszu. Do 
stycznia br. wszystko bylo w 
porządku. Dopiero przy nowo
rocznych remanentach ktoś tam 
dopatrzy! się, że miałam moż

ność objąć mieszkanie we 
wrześniu i teraz spółdzielnia żą
da ode mnie opiaty za wrze
sień, choć we wrześniu miesz
kałam jeszcze w dawnym loka· 
lu i przygotowywałam się do 
przeprowadzki, likwidując część 
posiadanych rzeczy, które trud
no bylo zmieścić w maleńkich 
pokoikach mojego M-3". 

Pretensje do spółdzielni ma 
też ob. z. w. Klucze do spół

dzielczego mieszkania otrzyma! 
on 16 listopada, ale ponieważ 
kompletowa! meble, do miesz
kania wprowadził się dopiero w 
ostatnim dniu listopada. - Ten . ............................ , 
Srebro - złom 

kupują sklepy 

„ARS CHRISTIANA" 

ŁOD:t, 

ul. Jaracza 1 

ul. Lutomierska 14 

pogplech - skarty się - kosz
towa! mnie sporo, bo oprócz 
czynszu za dotychczasowe miesz 
kanie musiałem zapłacić połowę 
miesięcznego czynszu - ponaa 
200 złotych - d.oslownte za Je
den dzień pobytu pod spóldziel• 
czym dachem. 

W obu tych listach przyczyni\ 
oburzenia Czytelników jest fakt, 
że w jednym miesiącu zażądano 
od nich uiszczenia dwóch czyn
szów. Widać, żaden z nich nie 
uświadamia sobie, że za tymi 
czynszami kryją się dwa miesz· 
kania, które w tym okres!·? 
mieli faktycznie do dyspozy • 
ej! - dotychczasowe I nowi' 
spółdzielcze, gotowe do zamiesz
kania i ogrzewane 11a kosz\ 
spółdzielni; tylko, że zbyt dlu· 
go czekające na wlaściciell. 
Zwlekając z przeprowadzką ob. 
P. Z. I ob. z. W. mieli oczywg
cie ku temu swoje powody, ale 
nie oznacza to, że za Ich mles~
kanle musi płacić spółdzielnia, 
a ściślej cl lokatorzy, którzy 
wprowadzili się w terminie. 
Lecz aby było bardziej urzi:do· 
wo I nie budzito niczyich wątpll· 
waści zacytujmy przepis regulu
jący kwestię opiat, który znaj
duje się w statucie każdej spół
dzielni. 

;,Obowiązek uiszczania czyn
szu powstaje z dniem postawie· 
nla członkowi do dyspozycJI 
przydzielonego mu lokalu". A 
zatem nie z dniem wprowadze• 
nla się czy zameldowania. 

Statuty spółdzielni przewidują 

jednak zróżnicowanie opiat w 
zależności od tego, kiedy bu· 
dynek został oddany do eks
ploatacji. Jeśli po 15 - to za 
pól miesiąca, do 15 - za caly 
miesiąc. 

Czynsz jak wiadomo platny 
jest z góry zarówno w miesz
kaniach kwaterunkowych jak I 
spółdzielczych. Może sii: zdarzyć, 
że lokator wprowadzający S1'~ 
do spóldzielnl w pierwszej po• 
Iowie miesiąca zdążył zapłacić 
już komorne w dotychczasowym 
mieszkaniu. Czy przys)uguje mu 
w takim wypadku zwrot wnie
sionych opiat? Przysluguje, o 
!le oficjalnie przekazał mieszka· 
nie administracji I wymeldowal 
się. 

- Prawie nic - stwierdził .Mason. -
Lecz nie' przejmuj się tą babką, której 
wywody wiszą w powietrzu. Gdy wej
dzie do sądu, sędzia od razu zda sobie 
sprawę, że na ławie świadków ona ma 
najbardziej zgrabne nogi. Przyjrzy im 
się dobrze. A więc mrs Kent zrobi do
bre wrażenie na ławie świadków. Mr. 
Kent natomiast nie; - będzie zdenerwo
wany, niespokojny i podniecony. Odczu
je, że został niesprawiedliwie zatrzyma
ny. Będzie jąkał się stale, będzie tak 
okropnie wściekły, że nie potrafi wy
wrzeć przychylnego wrażenia na sądzie 

z punktu widzenia własnych interesów 
spra'\VY· Natomiast pani Kent będzie - Zaspokoić jej pretensje, to wszystko, (65) (Dalszy ciąg nastą.pi) •••••••••••••••••••••••••••••• (h} 
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