
Polsko-duńska 

umowa żeglugowa 
W dniaeh oo 2 do 7 maja 

przebywał w Danii na za.pro
szenie rządu duńskiego wice 
minister żeglugi PRL, Stefan 
Perkowiez, który przeprowa
dził rozntowy z duńskim mi
nistrem handlu, K. Tbomse
nem i ministrem rybołówstwa 
A. C. Normannem. 

W czasie pobytu wicemini
stra Perkowieza w Danii o
mawi":!io sprawy wzajemnych 
usług żeglugowych w wymia
nie towar<>wej między Polską 
i Danią, a zwłaszcza rolę że
glugi polskiej w transportach 
polskiego węgla do Danii. 
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Cena 51 gr 

I 
Oziwariek,, 9 ma,ia 1968 r. 

Bok XXJlI Nrr 118 (6655ł 

DZIENNIK 
tODZKI 

Nasi • • reprezentanci 
W nawiasach p<:>dajemy :n.ume

rry start.owe naszych kolarzy 

Dziś start 
(Red. Z. Weiss telefonuje 

z Berlina.) 
Ha.nusik (4) 

Przewodniczący Rady Państwa P~z.ywódt?Y P.artii 
marszałek Marian Spychalski komunistycznych 1. robotniczych 
udał się d·o Iranu LRB, łłRD, PRL i WRL 

Patnkow - to północny re1on 
demoK'ra~y-cZl!lego Berlina.. W 
środku zieleni d·l'ZEIW kom.pleks 
dwuipiętrowY<:h budynk.:.W w 
których }uż nieraz kwaterowa~i 
uczestnicy Wyścigu Pokoj.u. Spo 
kolnie tutad i ci.cho, niepoikoi 
jedynie zmienna pogoda. . Ra.z 
ulewa, p6miej przen!.k1iwy 
chłód. 

przybyli do M~skwy c~howski(2) 
Agencja TASS podaje, że 

w środę do Moskwy przy
byLi: 

pierwsz;y ' sek:'etarz KC Buł- · 
garsk.iej Partii K.omUJlllistycz
nej, przewodn.;cząc'y Ra.dy Mi
n.is.trów LRB, Todor Ziwk!ow; 

pierwszy sek.retara K.C N ie
m.iecknej Socja1~stycm.ej Par
tLi Jed™'6ci, prwwodn.iaz,ący 
Rady Państwa NRD, Walter 
Ulbri.cht; 

lli: sekretarrz genemlmy KC ' ,,. 
KPZR Leonid Bttttnlew, cz.lo- J!mi_: 
nek Biura Politycznego KC '''''( . 
KPZR, prz.ewodniozący Prezy
dium Rady Na1wyższej ZSRR 
Ndkołia.j Podgorny, cz.lonek 
Bi.'l.II'a PolityQznego KC KPZR, 
praewodrnczą.cy Rady Mini
strów ZSRR, Alek.siej Ko5y
Pn- . 

w tokiu spotlkain<iia, 

- NiechźE juO: 'W'l'eszcie si«: 
za=nie! Takie jest marzenie i 
kola·rzy, którey niby charty na 
s\l'y-czy pozost:iJą w oczekiwa
niu na stairt, tak samo rp.yś1i i 
szeroki sztab organi...cyjny. 

Tym.czasem - jak to zwy:kle 
bywa przed stairtem - plotki i 
ploteczki. 

W jakiej to świetnej fOMnie 
jest ta czy inna drużyna. Po 
prostu pr~w.ałki; ,albo i kry 
cie własnych kart, możliwości 
i... naicl.2liei. Jeszcze tylko kil
ka gÓd<z>in i niemal wsz,yst.klo 
się wyklaru;je. 

W ka2ldym ramie nastąpi wstęp 
ny rekonesans sił i moo:Iiwości, 

Na zdjęciu: moillent pożegna nia na lotnisku Okęcie. Od 
lewej - Cz. Wycech, M. Spy chatski, Wł. GOUlułka., J. Cy

rankiewicz. 

pierwszy sakretarz KC P<>l· 
ski.ej Zjednocz.onej Parli.ii Ro
botniczej, Władysław Gomuł
a; 

odbyro się tiegvrż diruia., ddk<>
nan.o W)"lllliany pQglądów na 
aktualne problEmy sytuacji 
międa;y.niarodowej orarz; świa
toiwego roobu lromuinisty=ne
~ i robotni.czego. Uczestnicy 
spol.kalflÓ.a poiln.fornmwaili się 
naw=jem o sytuac,ió. w f1WO
i.ch krajach i wy.ram.li me-

Jasiński <31 (A) Dalszy ciąg na str. 3 

CAF-Grzęda - telefoto 

Prne'W'odn<iczący Rady Pań- nusz GroszkowsO:k.i oraz wyżsi 
pierwszy sekretatz KC Wę

g.i.er'Slkliej Socjalistycznej Par
tii Robotnicz,ej, Ja.nos Ka.dar. stwa, marszałeK PolskJ - Ma- urzędnicy MSZ i kancelarii 

Na lotnisku wnukowskim 
przywódców ;ioart:irl. k.omuni9-
t~ydl i robomi.ozycll Wli.ta-

ria.n Spychalski wrarz z mal- Rady Państwa. 
żonką udai się 8 bm. w go- Tym samym .amolotem u-
dzi.nach porannych do Iranu (B) Dalszy ciąg na st.r. 2 

cydowaną wolę dalsr.ego 
z wizytą oficjalną na zapro-1--..:,_ ___ _;_ __ :.,_ __________________ _ W9'WC:hstron~ ~ja:nia 

stosunków prayjaźni i współ
pracy na ~ zasad mark
sizmu-len.i!ni1Lllw i proletariac
.llli.~ mtemacj<malrlaznu. 

szenile sz;ąchrlnS1Łacha Iran~ 
Mohammada R.ezy Pahlavi 
Aryarnehr li. oesat"ZJOWej Fa.rab 
P.ahlav.i. 
Podróż J)I'Z€'Wodnicząoego 

Rady Państwa do Iranu st:a
llWWli. rew.izytę. Szachinszach 
Iranu przebywał w P.ol:JCe 
wraz z oesarx.ową z wiieytą 
oficjalną we wr.z.eśniu 1966 r. 
~cząoemu Rady 

Państwa ww~--zysrzą w podró
ży: sekretarz Rady Pańsitwa 
- Jul.i.an Har„>declti, mi.nister 
:regluga - Janusz Bu:rakiewicz, 
wioemiruster spraw zagranicr,. 
nych - Zygfryd Wolniak, wi
ceminister handlu zagranicz
;nego - Tade<USZ Olechowski., 
prezes PAN - prof. dr Ja-

DEPESZA 
przewodniczącego 
Rady Państwa 
do li. Podgornego 

Dziennik ,~I.zwiestia" zamieś
eil 8 IJm. tekst depeszy, jaką 
wysłał z pokładu samolotu !" 
drodze do Iranu, przewodni
czący Rady Państwa PRL -
marszałek Marian Spy~halski 
do przewodniczącego Prezy
dium aady Najwyższej ZSRR 
- Nikołaja Podgoroego. 

Depesza brzmi: 
„Przelatują.; - w drodze do 

Teheranu - · nad teryt.<>riunt 
waszego wielkiego i pięknego 
kraju., przesyłam Wa!!', dro
gi Towarzyszu N. W. Podgor 
ny i na Wasze ręce Komiteto 
wi Ce-ntralnemu Komuois-tycz 
nej Partii Związku Radziec
kiego, Prezydium f!ady Naj
wyższej ZSRR i Radzie Mini
strów- ZSRR, a także bratnim 
narodom Związku Radzieckie 
go najserdeczniejsze pozd.ro
wieoia i wyrazy głębokiej 
przyjaźni od narodu pols,kie
go„ 

Krzyż Grunwaldu 
dla ofiar faszyzmu 

Rada Państwa nadała n:a 

1 
wn.iósek Rady Ochrony Pom
ników Walki i Męczeństwa 
- Oroer Krzyża Gru.nwaldu 
II klasy poleglym, zamordo
wanym i zamęcz<rnym więź
niom hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego Stutthof i 
jego pod-0botrow oraz tym, 
którzy walczyli o polskość 
Gdańska, w hołdzie dla ich 
męcz,eństwa i walkli z faszyz
mem o woJnor:;ć narodów i 
godność Ollłowieka. 

Uroczysty akt dekoaracj~ na
stąpi w d:nii.u 12 maja br., w 
czasie u!OOCZystOOci odsłonię
cW. pomnika wzniesionego ku 
czCi. afiiar faszy:zm;u na t.ere
rue b. ~u. 

Ponadto Rada Państwa 
pr.zy=ala. odiz;n,aczeniia pań
stiwOwe budow~ pomni
ka.. 

O 
., 

7.1 s 

Uroczyste składanie wieńców :..~~:"-== 
pod Pomnikiem Bratersf\va Broni WSK Mjef ec produkuje * ' N--IMQlll+m11•11r-11m••IP-1QllllfDHllRIDID 
'Dra<lycyjnyim ?JW')'Uza1jem 

spoleozeństwo Łod1z.i llC?lciło 
wczoraj pa.mlęć iolm1ierzy poil 
s.kich i Tadzieok.ich poległydl 
w walce o· wyzwolenie na
sz.ego miasta i k<raj-u. 

W god?JilnaCh wti~yd! 
u stóp Poti).mka Bra.tierstwa 
Bron.i w parku Pon~atowsk.,ie 
go stanęły poczty sztamdeiro
we łódz.kich or-gami-zacjd pa>r 

silniki „Leyłanda" 
W MiieWcblj Wytw61mi 

Sprzętu KomWl!ikacyjnego r<>'L 
poczyna pracę nuwy wydu;iał 
prOO.ukcyi111y, który dostairczać 
będzie wysak.opręż.ńe silITTliki 
spali.nowe na .IOOencji a.ng.iel.
sli·iej fumy · „L.eyla.nd". -

Pl.:>nArna ses ia WK FJN 

Pełne zaangażowanie w realizacji 
polity~i partii i rządu 

(C) Da.lszy ciąg 'Ila str. 2 

Pierwsze klilk.adzi~ąt s7Jlluk 
~k'onnych , si.Jin4ków .,L.ey
.la.nda" z produkcji . seryj.tlej 
- przeznaozonych dla fabryk.i. 
samochódów w Jelc:zu do 
'\'11.'!ielkich 10-fJonowych ci~a-
rówek dostarczy WSK 
Mielec jurt ?Od koniec biie
żąoego kwert.ału. 

Moskwa 

Wezoraj obradowała w ?.o 
d:zi plenaa:m.a sesja WK FJN. 
W referacie Prezydii'llll?l WK 
fFJN pr~ioo.ym pniez 
jego przewodJDJi.czącego I se 
kiretarza KW PZPR St. Ję• 
dirysZC2laika. oraz w wypowie 
dziach dysikutaJDtów, wysoko 
ocerni>OllO u.dziiał społeczeństwa 
woj. łódzkiiego w realiw.cjd 
zadań g09podarezych i spo
łecz.nycil za.wartych w pro-i 

Obchody rocznicy zwycięstwa 
nad faszyzmem daono wience, wiąean!kii kwtia 

tów, w :mHczElllliu oclidiaiwruio 
czść bohaterom. 

gramie wyborczym. 
Sesja plen'3ll"Jla diokO!lla'ła a:ia 

stępniie WIIlikliswej · anailiizY 
wydaneń ostatnrloh d'W!ll mie 
sięcy. KW& rooot.niC'ZB i spo 
łeoze~ fliem:i łód7lkiej, od 
pierwi.irej chwili pot.rafilo o
bronić najważndejsze dla -
e.ia.l:isłyoznego kraju W1'rtośoi, 
be-z -ha.nia poparło linię po 
L-tymną obraną przez k.iero 
wnictwo PZPR. 

Wczoraj w godzi-nach J>O!)ołUd oiowycll zaciunięto 
norowe WP przed Pomnikjem Braterstwa Broni 
ciu), Grobem Nlezna.nego żoł nierza Mauil?!eum 

wany ho
(na zdję
na Rado· 

Dzień 8 ma•ja jest w Zwią;z 
ku Raid:ziieck.im hradycyj.nym 
dnńem paan.ięoi ipoległych w 
walce. SefJkli tysięcy llurl:zń 
prrzyib)"ło w tym d!nmu na 
cmentarze wojSkowe, pod po 
nmrlRci poleg\łyoh, l!la rom;zu 
cone :po !n'.>Zległych obsiJa.rach 
mogiły żohl.ierskie, gd?Jie sld.a 

W dm!iJu 9 maja caiły Zwią
zek Radzi.eckii obchodzić bę
dzie 'Ull'OCzyście Dz;ień Zlwy
cięstwa., 23 roozm,icę kapHm
la.cjd Niemiec h'i tlerowskicb 
i zailrończeniia lI wojny świa 
towej. 

Stolica '.ZSRR i mne mda 
sta. prrzybrały odśwJęhny wy 
g>ląd, wiele budymk6w jest 

W !l"eferacie prezyaiiuan WK 
FJN sd'ormuŁowane ZIOStały 
DJaijiwa<ZDneJsze kierrumnq dzńa 
łamtla komitetów FJN w raku 
bieżącym. Na owło tych ~ 
da.ń wysuwa się dalsze umac 
nliailllie poozucia. odpowiedrxial 
nośoi. po1ityC711lej na ka.Zdym 
stamo~k:u pracy, przee1-
słewia.nde się wszelkim ob.fa.· 
wom zakłóoainia atmo.sfery 
rzetelnej JJn!.-OY, u11'1!ial w re 
a.li.zacji pra.Widłowej poli.t.,.Jcl 
kedrowej, orrM • jed>nolitego 
programu wyohowau11ia mło
dzieży piizez rodzi.nę, S?Jkołę, 
iirodowi.sko i orgam.iZ!aOje spo 
leo"lale. gQSZCllU• 

Foto: A. Wach i.llumimowan.yoh. I 

~'--------------------------------------------------------------------------~· N 
:lę ma takliego bldr.a, k:tór,Ym 
.n.ie obr·zuoono by nas Po
laków w osbatmń.m czasie. Na 
prawiacze i weryifdlkatorzy boi. 
storitl SpOO ZdliakU S y jiOIDJi'7lllllll 

za.pommri.elii jedina!lc o · jedm.-ym. To błlo 
to nie nas brud'Jli, lecz ioh -.mych. 
foh osz..czerstwa 111as n:ie obra~ją. bo 
narodlu, króry =a i pa.m:ięta siwoją 
h!is1aryc2mą JJ'I"arwdę, .nó.e mogą obl"a 
z ić non.sensowme bred•nie. Svjaniisty 
cz na propaiganda be7.ICZe'Ści natomiast 
pamtięć m.ilion6w pomordoWla!Il~h Ży 
dów. Wyipływu bowiem o,ne z · za
roŻ10!1Jiia., ie oi pomordowand ;nóe rno 
gą za'Pyta.ć - gdzie byliście wy, 
ddeok>dizy d ipra>ktycy syijonizmu. kit6 
rzy próbujecie oszru:kać wmsne . i 
świam suimienia, oo uczyindt1'iście dwa 
dzieścia Jl'31l"ę la>t ł.efmu by oas ura 
tiować? W swojnn brudnym 1Ja'die
tlr2)ewrien6:u jeónoczycie się pod >ma 
kiem gwiiarr.dy Darwida, ·tej samej 
gwiiarzidy, z którą •MY Wohodzi.l!iśm.y 
do komór garz>OWrc'h. Nie- mogą "flaBtże 
-z..apyrać ~ ja.k wam 6ię : żyje u te 

pi~. ~ ID1w.plano .__ 
Z'&Olik pamięci? 

I dla•tlego me my !Dl!. te ałeyldlne 
zarzuty odpóWiemy. Oddajemy gros 
OOlkruimen.tom !llie 1'll'2e"L mlS i nlAl 

Syjonizm - aktywność 

wódey Agencji żydowskiej, W>Odzowie 
ruchu syjonistyeznego, którzy znajdo
wali się w Palestynie, m.i.lczeli1 Cze
mu nie podnosili swego głosu, czemu 
n.ie podnieśli k~ku na cały świat, 
dlaczego nie na.wolywaU w swym „taj 

bierność (1) 

Tvm, któr zv zapomnieli 
ter&!Z !pisanym.. Może pr.eypoarmą one 
eo llllieoo •kllclall.om. 'kltó.rrLy }alk 
twi~ ;..... inde Wried!7JieM oo się d>2lia 
ł<> w 1ntlg;ic:arqdł drii;adJ. II WIQjln T 
śwlia~ 

Nłie ~ ~d dzlieninńnt 
„Cl'lerut" s dllłia 25 maja 1964 r. 
pi.sa~: 

,,..,. ~ łalr:ł, ie przy-

nyni" radiu R.a:gany żydów gett, obo
zów i miasteczek, by próbowali ucie
kać do lasów, by powstawali, wal
esyl.i, by usiłowali się ra.towa.ć. Swym 
milczeniem współprac.owali oni w n.ie 
mniejszej mienze l>d tych nędzników, 
kt6rzy d.ostaftzali Niemcom listy ska· 
zanyeh na zagładę. · ( .•• ) Bowiem ci 
tchórze mil~eli w swoich dziurach. 
4osk<>oale ZPając call\ prawdę". 

. . 
Czemu? Generalną zasa.dą gł.oszoną 

prze& przywódców syjonii.-tycznych 
była bierność, w myśl której - a.by 
pNetrować - lliie należało przeeiiw
stawdać się Niemoom. Zapo:mmdelli je 
dmialk: wtiid.ać przywódcy syjonistyczm:i 
gdrL'ie i w ja!kńch wair.Uilllkach miał 
przebr'W'ać roh nair6d. 

Getto łódt7.ikiie. Odcięte od miasta. 
Otocrone dll"l.ltaJmii. Naiwet tram-je, 
!które od roku 1942 pr~jeż.dżały 
przez ten teren., plombowano. D<>
brze. pilnowali Niemcy, by 'P.rzY
paidlktlem żaden Polak nie miał na.j . 
mndejszej smmsy skomumkowa1niia się 
z m.ies?Jk•ańcaimi ge<bta. Mimo ro je
dnak, Pola.cy z nan;żenJiem życia po 
mageili gettu. 

Jak wiadcmo, Ł6dz w tycl1 dmriacll 
t!J371WlaJIW LHizmlllDlllsbadit li .przyłąCZIO 
no do Tmeciej Rzeszy. Szamsą dla 
lcilDmlset tysięcy zirpęd!ronyoh do get 
ta mogła być stw=:rona tallll auto
nO!!l'l.iczma ad:mmistracja ŻY'dOWSka. 
Mogla nią byt, ale cz.y był.a? 

(Dalszy ci~ na str. 3) 



Uroczyste składanie . wieńców M. Spyebalski 
udał się do Iranu 

Zacięte walki na ulicach Sajgonu zamieszki studenckie 
Okol.!czmościowe przem&wlie

nie wygl-OISiił zaist. dowódcy 
g.amnri ZIOillU łódJZkJego ;płik. Cz. 
RaczkOW5ld. 

Nowe iednostki sił wyzwoleńczych 
zdążają do stolicy Wietnamu płd. 

w Pekinie (C) Dolko11C2Jell.ie ze str. 1 
tyj!D.ych, s~orun.icbw polity 
cznych, orgauriz.ac~i młodz;ie

:Wwycll, faibryk 1 zakładów 
pracy. Przybyła kompamrla ho 
norowa Wojska Po1sk.iego o
raz niii-eszlkańcy ŁodizJi. 

Przy dźwiękaclJ. werbli 
przeds tarwiiciele społeczeństwa 
łód~k1ego oddają hołd pole
głym. W imieniu kie
rownictwa KL PZPR wie
niiec pod p()mn.ikiem Bra
tershll'a Broni składają: E. 
Kaźmierozaik, Z. Kirasławskii„ 
I. Ha<Ła.is, w dmienlliu KW 
PZPR: J. Król, Z. Jóźwiaik, 

J. St.ępień, w wien.i:u Plrez. 
RN m. Ło<Wli: J. Lorens, E. 
Wróblewski, M. JeŻl0WSka. 
Wieńce złożyili talk.w: delega 
cja WP iz komeruiamtean gar 
Jlli.'Z0'1111 łódz'kliego płlk. L. Łu
kaszeiwiozem, .rektorzy łód-z
lk.!ich wyższych uczelmd z po
srem l1lia S.ejm J'.JII'!Of. J. Wer
menetrn., delegacje ZBOW!i>D, 
suudentów, praoowm'ków ł6d.z 

kich falbryik d mJkłaidów pra
cy, ~wtiązlknl Imiwa.Hdów Wo
jerucych. 

(B) Dokończenie ze str. 1 

dal się do Teheranu amba
s.ador Lra.nu w Polsce p. Ali 
Akibar Fa:rouha.ndeh z mał
żonką. 

Algencja TASS dtlarosli, że 
od k.HkUII!JaStu dlllli w Pekd'!l.i~ 

Dure zg!'upawianie pa>rty- tyzancki. Amerykanie POIIlie- tirwają staTOia między diwo-; 

zanokie w sil~ około pullml śH 2lt'l.aczine stra<ty. ma ug.rupowamJiarrnli swdene-

Na lotniskiu Okęcie :i:xrze
wodn.tc.zącego Rady Państwa 

żegnalli członkowie najwyż

·szych władz, a m. tn.: Wla
dystaw Gomułka, Cz.eslaw 
Wycech, Jó:ref Cyrailllkiewjc:z, 
Stanisław K.ulczyńskli, Ignact 
Loga-SOwińskd., Zenon Kldsz
kJO, Konstanty D"hrOWSlk:.i\ 
Eugeni.tlaz Szyr. 

p.iec:hoty wdarło się w ostat- • :to • kimd. Człon'kOW'ie 'UlgI"Ulp<l'Wań 
„_ hodn.i · w Paryżu OClOekuje się rych 6 nich godzinach ""' zac 'eJ lego przybycia delegatów z za·jęli 2.6 kwiietn:ia iposzczeg 1 

części Sajgonu opain.owując us„ i DRW na wstępne roz.. ne b.udy>nkii u<Irirwersytetu pe 
kilkanaście kw.a:rtalów. Na u- mowy pokojowe. Według agen k.ińskiego, w których się m Salut artyleryjskJ 

w Warszawie 
J.icach toczą, suę zacięte boje cji zachodnich, we wtorek barykaidowa11i. Gm.achy te zo 
z wojskami soajgońslcimd. i a- wieezorem ujawniono skład scały roewastowame. Stairoia: 

meryk.ańsik.imi oraz polri.cją. 6-osob<>wej delegacji amery- studenckie toczą się lt'Ówllllież 

Pociskii moźd"ZJ.enz..c>We i ra- kańskiej. Na czele JeJ stoi na ,1·mnvch w..,..;...,.,,,,ch iumel-

9 bm. o g-OdZli!llie 12.00 Pol 

Skii.e Radio w .pl'Qgraunlie I 

d II oraz w programach wszy 

stk.ich '?'<>?!głośni woj ewódz

kicll ll!"ansm1iotować będq;ie sa 

llut M sarlw arlyleryjslcich, 

odlda.nyoh z Olkal7lji Dnfa. Zwy 

cięst~. 

. ambasador do suecjałnycłt poi , ,_,. 
kii.ety spadają na pozyCJe ruczeń Hal'!l'iman. nliaoh Pek<ilnn.I. 

wojsk USA w oell!~ sto--------------~------------. :(. . 
W środę 8 bm. po południu 

przewodnic~y Rada Państwa 
PRL, marszałek Polski, Ma
rian Spychalski .wraz z mal: 
żonką oraz towa.rzyszącynu 

mu 06<>bistościami polskimi 
przybył z oficjalną wgytą do 
Tranu. 

llcy. Nder= o kilkaset me-
trów od pałacu preeydenoki.e
go. 

Wła.dire rei:linowe zmUSOOl!le 
zostały do wprowadz,enria go
dziny pol!icyjnej. Cywd1nej 
ludności zaikiazaru> opuszcza
nie dorn &w. 

Wywiad min. Hajka 
dla Agencji .,Nowosti„ 

Kronika 
==::::: wypadków 

e W garbaomi skór ob. Mur 
n.ata przy ul. Dubo'.s 72 W1'.
buehł wczoraj pożar. Zapali
ły się 4 ramy ze skórl!mi. 
Pooar został stłumiony w za
rodl!<.u. 
e N.a ul. Piotr1lwwsk•iej 94 

za.słabła nagle 50-letnia Br>0-
n.isl&wa zawad2lka (Targowa 
37). Lekarz pogotowia stwier
dził wylew l<Twi d-0 mózgu. 
Chorą po przew.iereieniu d<> 
domu, przetransiportowano na 
s(ępnie do S:l4)itada im. JO'Il
schera. 

· e Na ul, NairutowiJCza do
zn.ał zaw.ału serea 63-letni Mie 
ezysl.aw s. (Na•rutowicza 40). 
Pr~ezi-omy om został do 
S2lpitala im. Ba'l'Jiok4ego. 

• Do utraty przytomności 
pobita została prnę_z syn.a, 4~

letnia Halin.a Kwiek (Rąblen
ska U). z objaiwami wstriząsu 

mózgu i ohr!'lżen!ami barku 
pr.zewieri!iO'II<> ją do Szpitaola 
im. 'Biegańskliego. 

Po 1lll'OOZystolŚdiac<h od!b ył 
się pokaz ogmJi S'btum.:n~. 
Nast.ęµnlie kompainia honoro
wa WojS]!:a Polsllciego prze
de<f1i.J.owała l\JJlicaim.i miasta. 

(ms) 

Na lotnisku Mehrabad w Te 
heranie przewodniczącego Ra
dy Państwa oraz jego malżon 
kę powitali m. in. ich cesar 
skie moście szachinszach Ira 
nu Mohammad Reza Pahlawi 
Aryamehr i cesarzowa Farah 
Pahla.wi oraz p-remier rządu 

irańskiego, Amir Abbas Ho
wejda z małionką. 

Sztandar polskich harcerzy 
na ruinach Reichstagu 
Nieznanym faktem h:Ustoa:ycz kwii.etiruhi 1940 r. N;eincy roz 

nym jest, że 8 maja 1946 r. strzelali w Pa•lmiraeh naree-
ri.a Stef.ain.a Emictia oraz je-

n.a mprach zdo·bytego Reichs go ojca i m.atkę za udozial w 

tagu w Be!!'lilnie zawisł postę,poweij org.an•i.zacji konspi 
wiraz z innymi sztandia<Nlllnt raeyjnej „Plan" (P.ołska Lu-
palskimo:i, radzieckimi 1 aii.a<nc dowia Akcja -Niepodległościo-

kimi sztandar... polskich w~taru:r.aa- warS<Zawsklich h.a<r 

hal'Cerzy. cerizy przechowywał przez ca 
!ą okup.ację Wł>ad\Ysław Dy-

Był to 9Zńainda.r pr-zedwojen ·'°lek na strychu swojego do-
nej 27 War0sz.awskiej DrużY'nY mu a potem w kurn!k<U. 18 
Ha!"Cersk•iej. Po k.a,pi.tulacji stycmia 1945 r. wieś wy zwo-

Wy.wciad amei:-ykańsik.i. stwier 
dził że do Sajgonu zdążają 

da.JSre zig;rupo:wan.ia sil wy
zwoleńczych. N.iek:tóre z tych 
jednositek jll.IŻ na przedpolach 
sitol:icy atailmlją najpObkane 
oddzii.ały ameryk.ańsikie i saj
gońsikie. Wtadz.e USA me z-e
zwalają na ujawnianie sizc:z.e

gólów tych starć ze wizglę
cliu na wysokii.e siraty włas.ne. 

Zacięte walki toezy!y się 

talkże poz.a Sajgonem m. i.n. 
w !}rawJncj.! Binłl Duong o
raz o 35 km na póbnocny za
chód od stoliey. W pól1noc
nej częśei k raju n.atom•iast za 
notowaino nieco IDIIliejszą i:n
te<I11Syw:ność starć. 6 kl}l na z.a 
chód od Hue spadochroniarze 
ze 101 dywizji . UJ>A zostaH za 
atakowami przez batałian pa.r 

Amerykańscy pacjenci 
z przeszczepionymi 
sercami 
czują się dohrz e 

Warszawy w 1939 r. odn.afa,z! I>łi polscy żołn i erne z I samo 
g<> w gruzach Liceum im. d'.llielne,go p.utku możdz,ierzy. Pacjent, któremu we wto;>Tek 
Cza.c.kiego ucz!'ń t~ sz.koły - Szta<iida.r z,ostał im przek.a7.<B- po połudliliu przeszczepilO'IIO 

• Na Skutek nieostrO"mej Stefam Emiich. Chłgpiec pro:e- ny, Tego samego dni.a odlbyła serce w szipitalu s .t. Luke w 

jazdy kierowca mofocykla Ka chowywał go- w swoim domu się wz,rusrzająca uroczystość. Houstonie (Teksas), 62-letni 

zimie rz B. (Kilińskiego l(.l) po we wsi K-ręczkli . pod CY.ra.ro- Polscy żotnierze, w obecności Stuekwish.; ozuje się dotmze 

Min. spraiw zagr.an.ic~h 

Czechosłowac;joi, J. Rajek u~ 

doziieli'ł w Pradize wyWtiadu 
Moskiews1Jdej .Aigencji FTaso

wej .~owostli". 

Min. Haojek st.wJerdzi! m. in.; 

że ,,są e!l.ementy, które pró

bują !Tllue.ić cl.eń na przyjażń 

rad7'iecko-czechoslowaeką. Ele 
menty te nie !Zdołają jednak 

p:rzyj.aźni tej z..achwiać. Powin 
ny one raz na zacw.sze zapa
miętać, że WJelika Socjaoldstycz 
na Rewo1UlCja P.aźd.zierni.kawa 

stw~yła W_!l'1'tmk.t, które po

m~y Częch<>m i SI01Wakom 

zdobyć samod-ziel.ncióić 1 stwo

rzyć swe niezawisłe państwo". 

że bez z~c·ięstwa 1 ofiar zw. 
Radzieok·iego w w.alce z hitle 
ryrzem .,nie byi!Oby Cre.chos!o 

wa.cjri". 

S'2:ef ozecbosłowack.iego MSZ 
podlk reśtil, że zasadnicza o
rientacja polityki zag~anicz
n.ej Czecho.slowacji pozostaoe 
nie zmieini-Oińa. Będz·ie ona rów 
nież nadal wych<><łzilć w swej 
poHtyee z założenia, iż .1Btn.ie/ 
ją dwa pań..~tw.a niemieckie. 
NRD - to nasz przyjaciel 1 

soju;.zmlk. Jeśli chodlt! o NlRiF, 
to t·rizeba brać poci uwagę 
rrieQe'Aplecizeństwo, . jakie . sta- • 
nCJWli wskrzesz.en.i.e n.a•=\l 
i mili.ta•rylllffiu .w Niemczech 
z.acb.odmch z jednej sko
ny, z d ·rugiiej zaś również 
w.zrost sił antyfaszystowskich 
wylkaz.ującycb p0C0Ucie rze=y 
wisfości". 

B. Lesman usunłęly 
z redakcji ,,Expressu 
Ilustrowanego" 

Na warorajsa.yim, otwar.tym 
zebrainJu POP w redakcji 
„Expre99U lll\llSltirowan.ego", w 
zwti.ązkiu z prosyj.on.istycrz:ną, 

prowokacyjną i. rozbijacką 
postawą Bolesława Lesmana . 
- POP podjęła w stosunku 
do ~ następujące wu:llio
ski: 

- wystąpić do :kiierOWilliictwa 
redakcjli. „Expre9SU Ilu9trowa... 
nego" o natychmll:ast.owe usu
nięcie Bolesla.wa LeSlllla.Ila z 
reda.lkcjti; 

- wystąpić do władz Ol. 
SDP o wyklu"CZeI111e go z srre
regów Stowarzysz.enia Dzlien
nLh<irzy Polskii.c:h. 

60 lat Tatry będą zabliźniać rany trącił przeehoozącą przez jezd wem. Na noezątku 1940 roku wszystkich mleszJk.ańeów Krę-- - podaje komunikat szpi~la. 

nię Zofię P. {Retkińska 18/2~): - na ki1•ka-d<ni pr©ed aresu.to czek, prz.ysięg.\,i · na wir~czony' CiŚ!l'ienie k.rwi jest normame. 

Wypadek miał miejsce na ull waniem rod2li1Ily Emichów, oj- im szta'!ldar, że zosta<nie 011 za Operacja tr~ała zaledwie pól 

cy Dąbrows)<iego 61. Ofierz~ ciec Stefana przekaz.ał szta'll- wieszony w Beril>inie: '19 Reichs torej godziny. 

wyip.adOOIJ pomocy udzieliło Po d&r swemu sąsiad.owi - Wła- ta~. - Dw.aj inni pacjenci tego 

po ostatni,.. halng,.. gotO'Wlie Ratunkowe. dysła.wowi Dymk<>Wi z prośbą SZip'.itala, James Cg<bb QPero-
o oddan.ie go pierwszym od- S...lek boj<WNY polskiclt m<ń wany w niedzielę wieczo r em 

e N.a Uli.. Z.giie<r'Skiej prey d'l:iałom Wojs.kia Po1s•kiego, d"'1erzystów nie wiódł jed.na!k i Everett Thoom.as ope rowa'lly 

Sk.arbowej, na strntek raptow które wyzwolą K.ręczki. w prosto na Ber'lin. Przedtem w ub. piątek również crują Aczkolwiek nieslychanie 

nego zejścia na jezdn;ę w.pa- się dobrze, warto- podkreślić, smut.ną, ale największą at-
Niie wszędzie jesrz.cze mo--

gl~śmy dotrzeć - pozywii.edzial 
m. in. Marchlewski. Jak o
ceniaj ą ll&Sli leśni.cy, hal ny 
zmiótł ok. 150 tys. ma drzew. 
Ioh. wutość. wynosi 90 mln 
zl. W~kswść powalonego 
dirzewa p.rz.erQbimy i sp<rze
damy. 

dła poci samochód 8-l<>tnia Ma! zd-0byw.ali oni Wał Pomorski że Cobb ma 48 Lat a Thomas rakcją Zakopanego i Tatr, 

gorzata S. (Skar1?owa tę). -. TASS i Kołobrzeg. W ten osobliwy 37 lat. Ob.aJ są więc młodsi jest obecnie zwiedzanie ~e-

Dziewczynk.a dozn.ała obrażęń Os' w1"adczen1e sposób, w dwa mlesią<:e Po niż więk.szosć dotychczas ope nów, które ucierpiały od 0-

ci.ała. Pomocy udzieliło jeJ pr;zysiędlze w Kręczkach rowanyeh pac.jentó,:ia· statn.i.ego halnego W\ia.tru:.. 

Pogotowie :Ratunkowe. • k" • pod szta darem 27 WDH w A:meryk.ańs~ . Ak ~~ Na~k Całe tl:umy zwiedtz..a.ją łatwo 
• wciioraj okol<> god'l:!Jn~ 19 w prast e cz es Ie I 111 • w Wa<>zyng rue po o dOSl'~ne okol.lee Kalatówek, 

na ulicy Zgierskiej do tram- wyą:wol0<I1ym po Wliekach Ko wiadomosci, że obecnie około "'" 

m~j·u l'-" 4 wskakiwa_ł An- i . . 15 szpitali amery•k.at'lskich gd:z.ie groźny iywliol dokonał 
~- m""' łobrzegu f?d'były s ę zaslubllllY .. tr z1· · kry l · 
dlr'zej Dryn~ski. ~=a! on Cala prasa czech06łowaeka przygotowuje się do operac11 si as 1wei masa asow. 

z,mia.żdżen.ia stopy. Jego kole zamidc.ila w środę oświadcze z morzem. Ale zgodnie z przy przeszczepieni.a serea. Dr Mi- Dyrektor Narod.owego P=ku 

ga, jadący tym tramwajem nie Agencji TASS na temat rzeczeniem - 8 m.aja 1945 r. chael Deb.akey, słaiW'łly specja Tatr>.zańskiego mgr inż. Mar-

odwiózł go do S2JPlrtała: Swiad kłamliwych doniesień prasy hall'oerski se;t.a.Illda<r zaw.isł na lista protez serca uważa, że celi Marc-hlews.k.i stw.ierdził, 

kowie tego wyipadku pros.zenJ zachodniej i pewnych dzienni w cla19u nafbJjższego roku iż jak wykazują zapts.ki kro-

są 0 zgłoszenie się do WKRO ków czechosłowackich o ·-oko- Reichstagu. p!"Ze<prówadT.i się co najmniej . . . ·oi: 

MO w Lodzi, ul. Włady By- lieznościtth śm.ie,!ci - Jana Ma· Tutaj Ull'Y'Wa<ją się dlzieje 100 oper.aeji przes2'Czepienda I ni_kar~lcie, podobny z~910 na 

tomskie1 60, pokój 14. (.Z) saryka. sztanrl.a.ru. serea. wiedzil Tatry w raku • 

Dyr. MarchleWSlkii. są.dizJi., że 
trzeba będzie około 60 lat, 
aby Tatry za.bliźniły rany :i 
by miejscowe lasy przybrały 

taki wygląd, j'ak przed ostat
:nilm halDlym wiai=m. 

111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111nm111n1111mmm111n111111111n1111nm11111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111n1111111n11nm11111HH111nH1111111111111111111111;111111111111111111n1111111111Hm1A11111111111H1111111111111rt1111111111mm1111m 

• SPORT • SPońlilSroRT llsPORT .~śPm•- SPORI ilSPORI. SPORT • SPORT • SPORJ • SPORT 

* , • 

O Puchar Polski 

Ruch Polonia 
XXI WVSCIG P9K9~U mistrz Polski C.z. Taborek Były 

ocenia poziom naszych bokserów 
(Bydgoszcz) 3:0 
w meczu pil!karski.m o PUchaor 

PolS<ki, prz~~ik ~ ligi Ructt 
Choreów pokon~ł w Bydg05zczy 
miejscową III.,Jrigową Polonię 

3:0 (3:0). 
Spotkan<i.e 

'JNryJCi~-0 

(A} Dak.ońcr,en.ie re sflr!.l_ 

p-0 czym będAzie można już mó 
wiić o k<>n<kiretach, chociaż bez 
zbyt da.Jekieh-- perspektyw. T<> 
wcale nie bagatelka - około 
2 .300 km z Ber~iln.a „przez !'Ir.agę 
do Warszawy. Jak.że rozsądnie 

trzeba bedzie go.spod.a!rować swy 
byioo eiekawe., a mi srl;l.ami, nie dać się ponieść 

Riuch<U z.asłużione, nerwom, ci.ągle mając n.a uwa

• • 
Pi!!lrarze A:-'k!lasowęgo BaHdo

n.u K.atÓWILce1 ·spr.a....:;;;li w r'O'Z

gry;wka.el!. pucharowych n·ie la
da sensację. Po wyel<i!min<>W.a
ntu Górnika Wałbrzych, Wdsły 

Krailtbw i Unii Racibórz, we= 
raj w mecru ćwiierefiln.a!owym 
wygrali z Il..ligowym zespołem 

MZKS Gdynia _!:O (21:6). 

li liga piłkarska 

dize, że końcowa meta Wyści.gu 
Pokojou j.est dopiero w jakże 

odległej jes:.=e stol_icy Polsk!i.. 

Cóż T>Oz=taje kołar-zoon P.:<? od 
poczymlku po podoróży, "ONycza
j<X\ll'O zr6siztą samołota!Ili, a póź 
niej · po lelo)<i<m tren•in.gu, takim 
oto sobie sp.aeerku dla „.rozpro 
stowan.i.a„ koścb? Naitufalnie nie 
zobowoą.z.ujące przewidyw.a111i.a. 
Chętruie ud'Zlielają wywiadów 
ich trenerzy. dzJienn!ilca•rze i SQ 

mi zawodn.icy. Nie bawiąc się 

' : Sttzególy 1mzeba stwierd.zić, 

że n·a wyścigow_rj „giełdzie" wy 
W środ~ rozeg)Nlll\O diw.a spot solko not<YName są ~nse biało

kainia o mistmostwo II lig~ pił- czerwonycll. Jedni z p<!'WIIllOŚcią 

klar„kiej. W Krakowie mieJsco siebie wymieniają PolSkę ja.ko 
wa Ga-r<baor'lli.a zrii°!!!isowal.a z faworyta nr 1, pomnd jeszcze 
Lechem- Poom.ań o :O, a w Raci-, jej ubiegłorocgmeigo sukcesu, 
bor= Und.a pokonała Hwtlllilka i.n.ni - ba.rdziej 9S1'rożni dają 

Naw.a Huta 2:1. równe =se PQ<lsce i reprezen 

MAtY \\/\/ŚCIG PO~O;JU 
o la·u~owq wieniec„ Dziennika łódzkieąo;. 

Od <kilk<u lat przy wspól- nyclt W)"Wliodło się wielu mi-
• udziale LOZJKolarskiego i klu- S1tr.zów · szosy i t.oru. 

bów sportowych. „Dziennik Impreza ta ma w t.odu;i już 

Lódzkd" orgamzuie w maju swojq tradycję, otacza.n.a jest 

Mały Wyśoi,g Pokoj111. Groma- nal€Żytą opieką ze strony d.zia 
dzi on na starcie .tych kola- tacz;y 51POrtu kolarslciego, a 

lt'zy, lct;órzy marzą o pięknej w.śród publiczności sportowej 

eta.wie talkich za.w.ad:ników, jak: ciemy 'Się wy~ątkową sympatią. 

Królak. Kudra, Saly;ga., Kegel, 15, 117, 22 i 24 ma.ja Wlila.ć 
c-zy La.tocha. I to jest pjękne będz.iem\Y mliodych kol.a!!'zy Lo
i szlaohetne. Z wyśc.j,gów orga dzi na sta.rcie i oklaskiwać ich 

uriwwanych dla rue&towarzysz.o ma mecie. • 

taeji NRD - w.re!;!Zcie inni po 
pros.tu wstrzymują si-ę od odpo 
wiedzi, tłumacząc się, że jesz
cze nie zrlążyli ~aipoznać si~ z 
listą uezestnHców. -
Bi.ało-czerw9'I1i po wylądowa

ni;u we wtorek na lotnisku 
S<:hoenfeld i po spożyciu z ape 
tvtem śnia<la01•i.a, poszli spać. 
Po krótkiej c!Jru:etllce zjedli o
~iad i odbyli ,,spac~rek" - wla 
s··je takd daa rozluźnienia mlęś 

ni na dysta01sie 30 km, wczoraj 
natomiast c.ał'k iem serio potr ak 

Bułgaria - Polska 
1·0:10 w boksie 
Rewanżowe spotkanie liokser

skie z cyklu rozgrywek o Pu
char Europy rozegrane w Sofii 
między Bułgarią i Polską za
k<>ńcz;;lo się wynikiem remi
sowym 10:10. 

Wyniki: (.na pierwszym miejs 
cu Połtty) Kurcz przegrał z 
Aleksandrowem,- Kokoszka zo
stał znokautowany w pierw
szym starciu przez żorowa, Ca 
ruli przegrał przez dyskwalifi
kaeję w trzecim starciu z Do 
lewem, M&rcini.;lk pr_!egrał na 
punkty z Wladin~irowem, Du
bisz wygrał - na skutek prze-wa 
&i w drugim starciu z Range
lowem, M()lltew~ wygrał w 
pierwwzym stareiu na skutek 
przewagi z Georgijewem, Rud
kowski wygrał w drugim star
ctu na &kutek przewagi "' Ka
zaezkim, - Stacburski znokau.to
WM w pierwneJ rundzie Kostę 

Tl)dO!l'owa, żurek p.rzegrał 1:2 
"' Ko.lewem., Jankowiak wypun;t< 
tował %:1 Papazowa. 

Pierwszy mecz, który odbył 

się w Kiek:acb, wygrali P-olacy 
~ 

towabi !Jrenin« na 60 km 1 są 
„. gotowości bojowej. 

Tegoroczny XXI Wyścig Po
koju potraJ'ił ści ągnąć d<> Ber
L>na r:_eprezentantów d·tie\Yliętna 

stu krajów. A więc impreza te 
go rodz.aju nr 1 ~ amatorskim 
kolarstwie S7..os>owym. 

ZYGMUNT WEISS 

An,ua-Hiszpania 2:1 
ł\ewair.żowe ćwierćfinałowe spot 

kanie piłkarskie o mistrzostwo 
Europy AngHa - Hi.szpar.la za 

M>ńczylo się zwycię~twem An
gl<hl<i>w 2_:1 (O:()). Anglicy, któ

rey wyg.raoli pięrwszy mecz 1:0 
zaJ<,waolifiJkowald się do dalszych 

~ywek.. 

ŁKS przeRrał w Koninie 

Dużo slę mó
wi o obecnym 
peniam.ie boksu 
w Polsce. Scep 
tycy twierdzą. 
że nie jest naj 
lepiej, optym.i· 
ści - ie jest 
dobrze. W nie
których wagach 
istotnie manty 
d1>brych bokse
rów, a w in„ 
nych - jak np. 
w średniej -
jest bardzo źle. 

Jednym z najlepszych pol-
skich bokserów w łatach mię
dzywojennych oraz tuż po ·woj 
nie był mistrz Polski z r<>ku 
1934 w wadze półśredniej, kilka 
krotny repre~entant Polski -
Czesław Tabe>rek, Stoczył on w 
swojej 22-letnlCj karierze bok
serskiej 500 walk, z . C?:ego 30 

Wczoraj' piłka•rze ŁKS roze.. pnegrał, a 11 zremisował. Wal-
g.ra•li w KqotJJinie t-Owa<r.zyskie czyi on w IKP Łódź, a po woj 
s.potk8itl!e, w którym ulegH tam nie w łódzkim „Zrywie". Cha
tejszemu Zagłębiu 1 :~ (1 :O). I raktery~al si!l - ~ak . ~-
Bramkę dil.a łod.ZUll!l zpobył pewne pamięt~Ją starsi kibice 

Studrniorz. (m) .!!<>ksers~y - doskonałą pracą 

Trener T. Salyga 
Na tel114t .SZM'ł$ naszych kó

la1'ZY biorq,cych ttdzial w te
gor.ocznym Wyścigv. Pokoju 
rozmawiamy z popularnym h'" 
nerem - TeiofUem &.lygq. 

mówi o szansach 
- Czy ma pan Xi.kie§ za

strzeżenie pod adresem gld(l.du 
naszej drużyny? 

- Nie bardzo mnie WY1'QM 
krytykować posunięcia pe1'so
nal ne trenera H. ł:,a,s(J)ka i de-

- Trudno będzie naszym ~a cyzję PZKol„ ale boję się 
wodnikom bronić tytulu mistrza ftOrmę Hanusika i Ma.giery. Zy 
dnużynowego. Pow.stanie nie· ję jednak nadzieją,, że w cza
wq,tpliwie .!lilna. koalicja, kt6- sie wyści.gu kolarze ci „raz
ra będzie paraliżować wszyBt- kręcq, się" t .uicznq, za'l"abiać 

kie akcje dyktOW<ane. przez 116 cenne minutt1 dl.a. nav.ego ze-
!#ll! u~zentgn.t~ ~t'-i 

nóg. Ostatnio Cz. Taborek od
wiedził naszą redakcję, gdzie po 
dzielił się z nam.i swoim.i uwa 
gami na tepiat obecnego stanu 
polskiego b~ksu. 

Przede wszystkim, jak twier
dzi Cz. Taborek, nasi bokserzy 
Jl!e doceni;iją ogromnej roli pra · 
cy nóg om.z lewego prostego, 
natomiast za dużo wieny się w 
silę swojego ciosu, co jak wt• 
dac na przykładzie np. mistrza 
Polski Stańezykowsktego, zupeł
nie nie zda.je egzaminu. Także 
wiele uwagi bokserzy winni po 
ś~ęcić prowadzeniu sportowego 
trybu żyeia, co jest nieodzow
nym . c.z~·nnikiem do odn<>SIŹ.enia 
zwyc1ęst,,..-. 

Nat<>miast zdaniem cz. Tabor
ka bokserzy mają obecnie śwjet 
ną opiekę ze strony klubów i 
P~B. „Gdyj>yśmy przed wojną 
mieli ta.ką opiekę, odnosilibyś
my ogr_omne sukcesy". 

Z polskieh bokserów Cz. Ta
_!><>rek na-jwyżej ocenia Gałązkę 
i Kuleja., a z łódzkich Rynkil'
wieza i Grzeg1>rzewskie110. 

(ms) 

naszych kolarzy 
- A kogo u.waż.a pan 24 

atutowego aro? 
- Nie SlpTa..wiq, chyba zawo

® pozostali czterej k.ola.rn: 
Kegel, B!.awdzin, Jasiński t 
Czechowski. T-rzeba. pamiętać 
o tttm, że Wyścig Pckoju jest 
imprezą, bardzo trudną i fe 
do na.jwamiejszyeh należą, et'l
py ]<loń.eotve, wótvc%a.s to ważq 
8ię losy oalego wy.kig!U. 



Na ' . marg1nes1e dvskusii szkolnictwie wyższym . o 

GDY PRZED DZIESIĘCIU LATY - W ROKU 1958 - OGŁOSZONO NOWĄ USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYZ
SZYM, ZNOWELIZOWANĄ PóZNIEJ W R. 1965 - NIEWIELE CHYBA OSÓB PRZYPUSZCZAŁO, ZE PO STOSUN
KOWO NIEDLUGIM OKRESIE TRZEBA BĘDZIE NAD NIĄ ZNÓW KRYTYCZNIE DYSKU TOWAO. NALEŻY ZRESZTĄ 
PRZYPUSZCZAC, ŻE GDYBY NIE MARCOWE OBNAŻENIE SLABOSCI SZKOLNICTWA WYZSZEGO, GDYBY NIE 
KROCZACA OBECNIE PRZEZ NASZ KRAJ FALA ODNOWY I NAPRAWIANIA Bt.ĘDOW - DYSKUSJA N'IE PRZY
NJOSLABY TAKICH NATYCH!\ -ASTOWYCH EFEKTOW, JAKICH SWIADKAMJ .JESTESMY DZISIAJ. CHOO BO
WIEM DLA WIELU (ZWłlASZCZA MŁODSZYCH) PRACOWNIKÓW NAUKI NIEDOSTATKI USTAWY BYŁY WIJ>OCZ-

„ 

99GRA JHILOSCI 
I PRZl"'PADKIJ66 

1 NE I ODCZUWALNE NA ICH WŁASNEJ SKÓRZE - TO JEDNAK BYLI I TACY, KTÓRYM BYŁA ONA NA RĘKĘ, 

DLA KTÓRYCH BYŁA PO PROSTU WYGODNA. 

Co korukirełm;ie zan:iuca się 

usr.awie? 
Najpowa:ilnfojszym chyba m 

r1Jlltem., dodajmy 2al1'Z u-
tem W'lbudzającym pro-
t.esty pewnej części praeow 
nił<6w ,naiu!k;i - jest stwier 
<Lzenie, :ie w jej ujęciu wyż 
sze uczelinie i w ogóle świat 
ll31l!ti są oddzielone od k:on 
troll społec2lnej. Niektórzy 
mówią W<l'.'ęoz o hermetycz
ności tego środiorw'iSka, o nie 
chęci do ;,profanów" z :re
wnątr:ż. Trzeba stwderdzić, 
że z.danrl e to jest uzasadnio
ne: cały system orgooów 
si:kolnictwa w~ od rad 
wyd-z:iałów, poprzez senaty a.ż 
do ra.dy głóW'llej nie dopu
szcza udŁiału w nich lllie tyl 
ko ?rzedstawiicieli społeczeń
stwa, ale nawet młods:zyclt 
pracoW!l'l:i!ków namcd ('b:w. n'e 
samodzielnych), a tatkże sa
mych studen·t6w. którzy w 
końC"U też są 2l8Jintereso'1V3ni 
w życiu swych uczel:ni. Ma
ło r.ego: ·usta.owa n.ie przewi 
dlllje udzi-ału w swydt orga 

Jesienią 
• p1ertvsze 

odrzutowce 
na liniach „lotu" 

W tym r~u na llnlacb kra 

jowych i zagrMti~ych „Lo

tu" po raz pierwszy ~"o 
czona będ2lie (w ciąga l"Ołru) 

Mezba 790 tJIS. pmewiedonycb 

P{lS8Żel'Ó'IV. 

Zagranoia.ne połącttonła ~ 

mować będą 26 miast europej 

skicll Ol'M: Be1"at w ~ 
KM!' 'Ił A~e. 

Czy tylko 
wadą 

ustawą? 

I Znakomity pisarz polski sztuk j!ik ;,Pułapka m~ś-
eniczych praOOW'Illików naru:kii Józef Weyssenhoff przepa- ci", „Podwójna niest4iość", 
_ asystentów i adi•ii.nktów na dal za życiem wielkomiej- „Fałszywe zwil!'P'zenia", 
życie szkoły, 0 powoł8Jll i u skim. Bawio,c w Petersbur- „Igraszki trafu i miłości" 
prezydiów talkiich organów jak gu bywał częstym gościem i 25 ·innych. 

I 
tamtejszego ekskluzywnego Marivaux dokonuje tD ko 

senat i rady wydziału (C1'!- " ·" z · Yacht Klubu. Tu też, gra- me..wi ana ogicznego Pf'Ze• 
Iem zwiększen.ra ich opera- t · k R · f jo,c w pokera z jedn)fm z wro u, Ja acme we ran- , 
tywności), 0 precy.:yjnym o- krewniaków cara, przegrał cuskim dramacie. Z wdzię-
kreśleni1u praw i obowiąz- k' t Je k ko 
ków rektorów i micistra i de niego kilkaset tysięcy iem prze orą ruszy -

rubli, w rezultacie czego n-0ny czcigodnie chłodnego · 
wielu, W'iełu ill1Jllych ?1"0ble sprzedać musiał swq wieś klasycyzmu. Sam oryginB.l-
mach. R~wiązanie każdego I Samoklęski„. ny, nie wllha się sięgn4ć 
z nich jest na pewno niiez- Ad do konwencji ludowego 
będ~ i z pewnością 2l06tanlie am Grzymała-Siedlecki, teatru włoskiego, transpo-1 
dokone:ne. przypominając ten fakt, . , lrk 'ć t 

twierdzi, że dzięki temu li· nuja,c ich .e. os na eren 
Będuemy mielii nową ust.a- teratura '!>Olska wzbogaciła francuski. Również bohate-

wę. Będziemy ją mieli pra się 0 tak kapitalne pozycje rzy jego sztuk to nie do-

DaCh kolegial!nycll... pariili w za,powiedZJil!bne zmiacr::iy orga- byłoby n iewybaczalnym blę „Soból i panna" Albowiem z krwi i loości, którz11 nie 
wdopodol:>nie nrledługo - ale I jak „Pan Podfilipski" t stojne manekiny, a.le ludzie 

osobie jakiegokolwiek oficja! n.i2lacyjllle w UnJwersytecie dem, gdybyśmy sąd.ZJili, że Weyssenhoff, który dotych- deklamujq 0 miłości, ale I 
neg.o reprezentanta komitetu! Jagjellońskim i w in·nycb u- wraz z wydalll.iem zaorządzeń czas parał się piórem ra- kochają się naprawdę. 
Myślę, że n.ad sprawą nad czelni.ach. Cenme jest w tych wykonawczych mamy praW<> cze; jako amator, teraz, po Wątek miłości przewija 

:roiiu społecz;nego nad fu.n- inicjatywach również i to, że U1lD.aĆ sprawę za załatwioną: 

1 

stracie fortuny, tworzyć za- się też nieustannie przez 

kcjonowainiem jedinej z naj- są one różne, i.e nie próbu- w starej usta'Wlie też było czą! . bardziej systematyc.z· jego sztuki. Jednakże au~o-
wa:iniejszych :Nlstyoucj.i, jaką ją z;naleźć roz,wiązań jedna· wiele słusamyoh i mądrych I nie. rowi nie chodzi tu 0 mie-

l.,,.... 
--'·olndctwu wri""'e, llll·e k b dl 1 · ł h . . . . . . p d b . ś . t d rzenie temperatury burzli• 

~• ..,,.. , ~ qwyc a ucze m ma yc przep1sow i nne moz;na JeJ o o nie wie ny rama- wych namięmości t atra.k-, 
trzeba się rozwodzii ć. Spole- i w iellcich, że uwzględnia się potępiać w całości. O d7.iała. turg francuski Pierre-Car- cyjne noto•.vanie dziejów 

~ństwo ł!oży na utrzyma.nie specyfikę profHu s1'koły. To niu prawa decydują bowiem !et de Chamblain de Mari- miło'ci, lecz raczej 0 jej 
uozeln.i i ma prawo ob.ser- jest ta-kre n>OVUm w stosvn- ludzie - praoown.icy na.uki! vaux, w młodości swojej • 
wować, ja.k s.ię le środki wy ku do obowiąz.ująeej ustawy Dlatego rozpomęta tera.z dys traktowa? pisarstwo margi· analizę! ktko.,.lą pbrz::ir.owa-

k i · 1' .K • • • • nesowo. P~s........,owa'o go dza n1ezwy e ni t.,..nie, z 
orzys UJe. .uUSJ on.o m1ec i to ruovuan 2Xiecydowa1me no kusja musi t.rwa.ć dalej: w w .rv •• • 1 b k · · · Jl/ 

m,..,;,nosc·. o'--wzen~~ n-i~ tyl I racze,· bu me z'ycie wielka- g ę o im zrozumieniem 1' 
··~~ '""'r ~ „~ zytywne. wga.ntza.cja.cb politycznych i ,„ h'k' • d k' 1 r•ede 

ko -•~~go a·'--lwen.•~ - ·'e s·w;~towe. Kiedy 1·ednak c i i •U z i<?, - a p ~ I 
„~-~ """ -.. <W w wi'elkie' d-kusjli -ad vnnłecznych, w ftrasie i wśród ~ tk' d ~y kobi'ece; 

+- 1·ze· l. .J..~·· 1·•·u", J·a- J , - u · -.-- " stracił ma1'ntek, zaczął pi• wszys im USv • """' ,,.,.,,_„.~...,... orga,ruizacją naszego żyokł na wszystkich ludzi, których ob "' Charakterystyc=e cechy 

~i1m jest on w czasie sm- ll'kowego. ja.ka odbywa się choozą spra.wy wychowania :;~0;~. tat.,..rci~:;;;y, ro~: dramatopisarstwa Marivaux 

dńów. W tej syiu-acji twier- teraz za.równo w samych u- kadr nowej inteligencji, spra kawy s-'on ";;,szedł (na sta- właściwe sq jego „Grze 
dzenie, 2ie ,.......,...;..,.....y ozło- ln ' h · k I · wy pol-k1'ej naukt" · u.· - .... ·1 • · t ~"k " ....--«-· cze 1ac Ja· w prasie, po ~ 1 ,,_.J ·~~ le!) do literatury francu- m i o~ci . fn'Zy,,...... u wy-
wiek nie zma się na sprawach rusza się nie iyl3co te ma,n- woju. Są to bowiem -;&agad- I skiej i ogólnoświatowe; ;a- staw1>011.e3 teraz w Małe1 
nau.kli i nauezoa.ruia ; nie oo kamenty ustawy, 0 których nienia na.lezą.ee do grupy naj ko autor tak znakomituch Sali Teatru Nowego w bar-, 
wtillllien się do IJJJiej wt.rąc;i.ć, mówiliśmy wyż!'j. Mówii się ważniejszych. dzo kulturalnej inscemza.c;i 

jest po prosuu mitem, i to 0 zwiększenW wpływu porno BOGDAN MIS - - ~Tadeusza Byrskiego. 
mitem nk·ocUiwynl, chroniią- Wszystkie qui pro qtliO i 

~~ iln.teresy dlrobtnej ~ :ua::aznM&llMIUIRIUWWWUdHiillhlflli1llłltlllll1tlllUlrilll1RłllftftllłlllltmlDllHlllH1iiHIUllftHlll1llffl1IRHlllHlllDll~ ~ep:r°z!~~i:::;a ról: wy~~~~ 

~~~~ą2}=; Dwup1·ętrowe morze ~ :~ isitl::i~urn~':'~:~:~I 
wstawie jest fak•, że u1lrwa :; : sluzqcych, a ich słuzba w 

la ona nrlenowoczesną, a i: :: stroje państwa. Pomysł po-

C<lasamii wręcz zasługującą na S §! wielany niejednokrotnie! 

miano lfeu.dalmej., sflr'Ulk1nlTę S Morze Aralskie - olb!'ZY· kawego odkryci.a. Stwierdzo· jest większa, niż całe Morze E I Jednakże Ma„ivaux tr.awe-

ucrelni. ~ o ty.m pisać E mie ltezoclplywowe sło- no, ze pod Morzem Aralskim Aralskie, Wocla do tych de- : stuje go z h.u.m01'em ł t.a• 

t.eD. 1 i - wY5YChać. - Dzieje się ,.. 
~ em., ]alt jego iJró S iair: dlatego, t.e cora.z więcej słodkowodne. Z otworów magazynowa.na w podziem- ~ Dostrzegamy . tu wyraf11.!e 

szczegółowo, gdyż zairówn.o S ne jezioro - zaczyna zna"'uje się drui:ie morze - presji dopływa z gór i Jest E lentem. I 
dl:a historyczne, StalllOWÓĆ by S wody z zasilających je rzek wywierconych na wyspach nych warstwach. Niektóre z = pewne analiogie z wlosk4 

~·-w~· ~ft~-= mógł tema.t :nn;praiwy ha.bili S - Amu-Darii i Syr-Darii - Kaska-Kułan I Bekta.u try• tych warstw mają własności E commedią de! arte. Autor 
=-~..... ...... ...-~ ·- tacyjnej. OgiranriC7J!lly się = zużywa się dla nawadniania . . i: I wprowadza Ylie tylko ty.po-

swycb lmlacil ~o przeto do Japidia.rnego stW'.ier S upraw w mcbycb stepaeb skają z l:'łębokości --700 flłtrują.ce 1 przęnoszą gór- § we dla niej sytuacje, ale 

pasażera. <I.zenie, Zie drałdura aosefni S Azji środkowej. Morze Ara! metrów fo.nta.nny słodkiej wo skie wody w odległe pustyn - i postać Arlekina, którego 

~ pra.łl:tyoznie me- 5 &kie obfitaJ·e w ryby 1 ma dy. Uczeni stwierdzili, te za ne rejony, między innymi " rubaszny humor kontra-1 

Obeenle ~· posi.da po- 7lDli ~ -nad 
30 
~. w tym 90 enna od ełu dzieslą.t- = niemałe znaczenie jako d.TO- soby wody pod dnem ~orza okolice Aralu. stuje zabawnie z wykwi'l'lt-

proc. to samoloty ~- ków lat - a przeeie:i: w tym i ga wodna. Ja.k je rato-.ćT są znaczne t być m&że ud.a ny7"-i manierami innych 

i?łowe. ozasie iwiał alę zmienił I = się dzięki nim uratowat &ór Nie uda się zapewuo w osob. 
~niła się ca.ls nauka. ,Dla- a Dalekosiętne plany •ezo- całości uzupełnić deficytu I w 1'n.nisowej roli Sylwlł 

1~__, -.. rak1l „__,. °"\ ne morze od wyschnięcia. ... - .... 
..,,,..,,...ą ....._ - rego dzrś, w okresie pni.cy ze S aych przewidują odwrócenie wody w Aralu dzięki tym występuje Wanda Cnwidł· 

~ z ZSRB pierwsze cłwa spałowej, MtaChron:iiunem jest S bieęa wielkich rzek syberyj Ja~ Wormuje dyrektor 1n- podziemnym zbiorn\kom, ale kawska. Zgaduzmy się oał-, 
samoł~ odrzutowe t,lptl TU- kładzende główinego nacisk'll S sklcb tłła nawodnienia pól- stytutu BydZogeologil i BY. częściowo będ.,,ie można zre- dkowicdie z opinią stllr(eDgo, 
13' rozwijające szyb~ ok. na ka~ I jej kierow!Jl!iika. I a obro usznego Org~ł14 0-

900 km/godz., w pl'Z~ ro Wyd8Je się 2X'es?Jtą, że ten I S pustyń i pustyń Azji 8rod• dZofizyki w Ka.zachsta.nie - kompensować mu poniesione brostaw ~ater), ze . „n!~ 

kU sam<Xotów takdicb przybę- problem msłan;ie ~wią;z:alily : kowej. Przy okazji Monie Uta Achmedsafin, te pod- straty. Oprócz tego słodka zbywało 1e1 ł14 wdzięku • 

:tesrioze -.zy t w ~ najszyoorej. Dowodizą tego a Aralskie otrzyma wielki „za ziemne wody - to odwi_ec7.- woda moż~ być wykorzysta- I z wdzię~iem nasila p1rtu-

dme zair6W111> mame już ekspery Si strzyk" W'Ody. Ale to jest ne zasoby dwóch depresji - na d<> nawadniania wielkich szek sluzą,ceJ, z wdziękiem 
1BlV również traif, KUl'SIOWać menty Politecbni'ki Wrocła E sprawa odległej przyszłości. - gzyłkum&klej i Północno- obszarów bezpłodnych pu- ~ zlościro. się, wa.l.czy!a ~ od-1 
one będą przede WS%7stldm wskiej w załm'esie zastę"""""a s_ ....__ __ za.i „ k . Pr 1 ki j. 1 h j ść ...., (J z) ruc.ham1 swego s.erca. i wy-
- Un>ach ~~ ired Illia maiłych kated!r dui;.;;,1 Si .,,.....,......~ „o ona.no me syara s e c po emno s.,,. „. • . r>:.obowy_w.a!a dua!an.1e m!l• 

niego zaetegu. istytlut&mi., jak tJerż ~tatntlo - lmnlllllllłllllłlllBlllllUlllmllllAIDlllllDlllRfllUDUUllllllUIUHmn111m1.; ąu swo3e 3 1cobi~o~ei. Żebt1 

I 
1eszcze udalo 1eJ się coś 
niecoś z tego przemiłego _, ________ , __ ,, _______________________________________ , ______ , ______ , ___ .._ wdzięku i ciepelka prze-

·'s • • kf ' ' • b' , , nich 1~ Ieka.n:y i 111 farmaceutów w ""'a--'~ Dno ludzkiej e!!'Zystenc]i 
1 rzucić na i<wego partnera I 

I v1on1zm Q ywnosc } Jernosc sumie blisko 4 tys. osób". (Jakub 'po- giód_""~orderstwa ~obój:twa, U•~: Eugeniusza Ko~cza~skie-
1 znański, „Pamiętnik", relacja z wy- '. ' . . go, który, przy1emnie zre-
t stąpienia preoosa na specjalnej l<0nfe- dleme. A . ~zy . ~. zei:o:"'.a~ie na 1 sztą, wgrał roię Doranta. 

t ~e 2IEl *· lł DYIID hasłom, rzrucM1ym przerz niec<1ych rencji 2X>rgamzowanej przez Ch. Rum tycll CO n~J?1 edrrneJS>t 1 na1mzeJ, przy I z niesfałszowanym hu.mo• 

t o 10 prawda sprr.ed agttarorów ~ródn·tujących się przede k<;>wskiego z przedstawiciela.ml posz=e ty.m lcradzlieze . wspó~egu głodowego 1 rem, zdobywając szczere 
dwud:zliestill k:i~u lat. wszystkim s""" autocbt<mów dziel- golnych wyd~łów). . mienia, J,<orupc)a wp1sywarue własny 1 oklaski udawata prawdziwą I 

ł Prawda o tych -""- nicy bałuckiej znanej ze swej prze- 6. s. 1!144 r. '!A W'lę<: o talonach. mi rękoma własnych braci na listy damę Bogdana Ma'"A (Li-
t '--J-0 

3 
__._ ..,..,:;;_ · ~i:pczej tr.adycji". <~Kr-0nika". z roz- Istnieją obecnie cztery Ich rodzaje. śmierci A przy tY'm świetlana" """'taĆ k 6 k ""'""s 1 ··) 

.,...,.. • ._. ...----- kazu d2ien.nego Dr 35 podpisanego Przede wszystkim talon n.r 1 odpo- . · ". """ zetta, po OJ W a li Wll · 
óo~ydl, którzy przez komend.anła Rozenblata). wiadający dawnym tal~ ,.B" prze prz"'.łOl'LO!lego Sta~enstwa Ży<l6V: - 1 Sympatycznie za.prezen~o-
przecl śmiercią pr:ze- I. 3. 19łl r. "Około godzirly 18 oa UIM· znaczony dla na~ba·rdziej uprzyw.llle- Cha urna 1:d?'niochai.a !lun:kowsk~ego. I wał się Bohdan Mikuć 3a-
srlli prmerz geilenoę cy Młyn.arsll:lej zaczęły si ę zbierać tłu- jowa.nych. („.) Nie wiemy jeszcze co przedsta·w1c1ela naiwyzszei władzy ko Mario. 
getta łód2ilcliego. Pra- my . usiłujące zorganizować demOłl&tra- l><:dą z.a~~ć tailony n<r 2. W ka:I:- żydowskiej w getcie. On i mm wi- 1 Ryszard Dembiński (Arle· 

wda świadczona ,,_,.ez cję. RO?JpO"rsZe<:hnione były ulotki z dym razie n·~e,, są one prze<1JOOczone dla d.ziel:i co dzieje się w Łod:z:i, oo dz ie k i n) korzystał w pełni z I 
.-.- następującymi żądamaml: 1) zwlększe- sz:arych l'lldz1 · · w · „...: · · .1 · • · k. 

lud7Ji, którzy już me żyj.ą •. lch rów n.ie raej-1 żywn,ościowycit, 2) obniżenie 1, a. 1944 r. „Pre-r;es nie licząc się za- Ja ;;uę, w ai:sz~~1e,_ .co u.u•eJe s i ę przy.~1 eJOW, 3a ie w co~-
niet marn:iio113o, :że drllięlk:i bliernoścli cen prodUl<tów, ~) skasowanie k<><>P<!- pełaie .z eprnią O«ółu w dalszym cią- w SW110C'le. Ona 1eż<i:z1'1i do wa.rszaiw med11 del arte przysługUJI\ 
przelll'wają. P>mebr-wiaiy pisaine przez skie-go getta, bo cmń JJQMlS'l.ali się arlekinom: szarżowal, btaz-

:: ~fia~ ·1 ·r .... v ... m ..... , .... k .. t.o:·r·z·v·· ...... z ... a·;o··m-... n·1:e· ... , ... 1. ·1· · ~~t~ę.~tQ:. 1 Kt~~~;{~~;~J~1 
łożon'Y starszeństwa Ży>OOW, Cb.aim l' wi;ipółpraoowndlków spaliła się w dro 1 scenicznych gierek - Dod· 

Mordochaj :aumlrnwskl - przyp. red.) bnych sm-awach, w wygłaszam.iu u- ka Dymszy. 

biega Jak OSl'Z.afały. Krzyco:y. biJje po --•'•'-••••••._,.., __ .,_..,., • ..,._..,..,. spokiajającyclJ iprzem6wień. tW'OI"Ze- I z,:>ekoracJt; Aleksa-ndra 
twarzy, wyrzuca. W końcu lutego po- n iu mirażu niby to normal'Ilego ży-

1 
Wielogór.skiego stylowe, 

wolaino do żToLa poi.leję tydowską. r.atywy "B", łJ zezwolenie na paC?ikl gu hoj.ną ręki\ ro:rAtaje swojej klice cia. I n ue my chcemy, i nde my po 1
1 

choć ~1eco monotonne W I 
1 Na ezele jej stanął niejaki Rozenblat, z pcowLncJI. 5) poWiękmenie zasiłków, normalne i nadzwYc=ine talony żyw- k lorycie Wartio by wypo-
urzędn.ik Ban·ku Depozytowe.go, pers<>- ~ uruchomienie bel;płatnych pralni nościowe. Kiedy mu delegaeja robot- winn:iśmy osądzać znalezienie się w . 

0 
' · b od ro-

1 n.a mało »nana w nasrej społeczności. d'la biednej ludności, 7) uruchcmtienie ników zwróciła uwagę n!!_ samowolę, tym „lflormall!lym" iyoiu do mów wy zyczyć nieco arw 

t PodOóno był ka.pitanem annti austria z,akładów kąpielowych i dezynfekcyj- odPowiedział: „Nie balem się was do· poczynkowych dla wyższej admini kokowego malarstwa, co 
ł ckiej podczas I W'Ojny świ•itowej. Po- nych. Tłum wz:n-0slł wrogie w-Obec tychCT.a&, n.ie boję się i teraz". 41. stra ·· ż}"dowskde ' M · · · - stworzyłoby dla tego prty-
t nadto zorgianlą,owano inne wydziały: wla<l.z gminnych okrzy ki. RozlepiQIDo Poznański, „Pamiętniki"). ~Ja · l na rurysmie, or-,~ I jemnego spektaklu 11.tlstrój 

1 m leseken<lowy, pracy, opiekł społecz- szereg od..:~.v w języku pOll skim ! ży- Kironik " · tali !aikrów al pi- iranno~l!oe ~ystyC'b ko_ncerlów. jeszcze bardziej radosny! 

' 

nej, aprowJ.zacjl, g0<9podarczy, tiina-n• dowsklm, piętnujących samoruid get- '' a ~ tekto t' ~ k aika-rlem11.1 .1. rewi;~ ~d~am.1e łaska 1 
MIECZYSt.AW I 

snwy ltd. Pielliędlz.Y jest chwilowo t.a. w demo1nsfracji brało udzi.ał Ollroło 9ana była ,.,..... pro ra em 1 u Y"Ydi „'ksiązęcy,<",h 'UlpOl1'1l1111Jkow SWO- t JAGOSZEWSKl 

• ba„d.:o mało. Kasa gminna śwJect ""-<:· 700 osób, Służba pOl'ządkowa w ciągu „CZlC!i doskonałej autanamiC'l.lllej ż}"do im „poddamym . 
. sto pustkamii". (J, POOJDański. ~Pamięt kilkunastu minut zdołała demcmstran- WS!ciej adanim<isbracjli." łódz1dego get- - - -

1 
ni<k"). tów r<mpęctzić. Nie obeszło się pczy ta., A przy taktim założeniu nliewiE'! Czytel-ndlrom fragmentów „Krom!i-

ł 1. 3. t9n r. „Dzlsl.aj m!Ja rOI< czasu tym bez ofiar". (.,K~onillc.a") le miejsca pozosta.ło na komentarz, ki" ndecll b<;>dą osadem i komenta -
od powołania do życia (żydlO'W'Sklej na pryiwa:tm.e odruchy bll'Iltu pn;P- rz.em frag.men.ty ,.Pamietn ika" Jaku t 
?M'Y1>· red.) Służby POl'ządkowej, któ 9.11.tHJr. ( ... ) „Na d<>mia·r zł~ ei-wlko .,,.,,,..,wój.nym sprawcom tirage- ba PoZ!tlańs1de~o. Na11>isał on m. in.: . Ospa w Pak1·s1an1·e 
ni już w pelni na ncmwę policji 90- 15 proc. kartofli n.ie nadaje So!ę do """" Chyh3 J~dZlie ·e ma. ł Jt • k 

,t ble zasbużyła. („.) Drugim zasługują- spożycia. Wobec tego nie ma inne.go dhl. Talk, podrwójiny.m, Przeciwko b;. " n m a .JM ra- 1 

cym na alkicentację momentem było wyj9cia, jak tylko skasować dod·atko- tleroWCOl!ll i przec:iw4!ro bezwolnym W:Vl\h rMmiie społecznych ja.k w get-. 1 

utworo:enie „żywo.płotu Inilicyjftlego" we zupy a wraz z n>mi - „ze wzgłę- narzędzli<lm w ~ ręku - alUA:onomli oie". 
' d'la od'Clęcia. miasta od getta. (.„) Róż- c!'U na n.astroje mais pracujących" CZlllej żydowslciej admriini6tiratji, ktl>- IWONA SLEDZnQ'SKA ' 

ne (W oryglnaile ,,te", z wymienie- również przydziały „B". (Te same ra przyjęła geneoral.ną zasadę ' 

1 
trlft'Il lch - prz~. red.) okoliczności pmyd'Z'ie.ły o których pod naizwą ko- bier n 0 ś ci. „ Jakub Poznań5'kil, jeden z nielicz-

1 zmuszały nas wbrew naszym inten- operatywa „B" mówiły 2,5 roku W'Cl7.e Dl ty h k•.<-... ,· d •- nych ocalałych umarł w ro.ku 1959.l 
'• cjOll'Il do W'iel<llkTotnego występowania śndej ulotki „niecnych a giitatorów" - a .. ~ ' ~~J .zDal'.\ Wa ""'"y W wyzwolonej Lodzi był m.aną poota-
• przeciwko naszym braci-O'tn, którzy w pNY'J>. red .). Ogółem koor?.yst;a z tego "Kronullo , kom-entał':Z J'OO!: zbytecz- ci.ą zasłużonego społec>mika i <>rga1nj-

swej n.aiiwności d.,..li się porwać zgub- przY'wileju oko.Io 800 rodzin, prócz n:;. F~ty ulkazmją mijprawdz:iwsrlą zatora. (S) I .... „_, __ ,_, _________ , _________ , ___ _ 

Jak don<>S!Zą z Rawalpindi 
w ostatnich trz.ech miesią
cach według oficjalnych 
danych - samY'!ll tylko okrę
gu Lahore (zachodni Paki
stan) - zanotowano około 800 
wypadków ospy. P.rzy czym 
200 z nich to wypadki 
śmiertelne . 
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Uroczysta akademia W . Ł_o~zi _pows~aje Muzeu~ 
k .: Il • z . Polsk1e1 Wo1skowe1 Służby Zdrowia 

z o 8ZJI Dla wycu;stwa Ili Nasza pięknie r<l'Zbudowująoo. się Lódź, mia.sto wielu Jalk wynilka z wypowiedzi 

Wc:ooraj w s.a1i Pre zydiu:n dowski,R • Smyirskrl, F. su- szkół wyżsrzych, licmiych teaitrów i na.joozmai1t&z;ych pia- płk. dr T. Mock..ał'ly - cel i 

RN m. Lodu odbyła si ę wro der, I. W•utkawska, K. żyliń cówek na.ulrowych, wcil\ź jesz.crre posiada. niewiele zadania Jl!l1ZYS2ll:ego Muzeum 

czysta a1kadem la z okazji ski. Meda.Jem za Odrę, Nysę, muzeów. Polskiej Wojskowej Służby 
Dnia Zwycięstwa, za\rnńoze- Bal;tyik udekor>owa1ny z<OScał Tę sytuację naileżaloby (i Połskliej Wojskowej Słu;ż;by Zdr<JWia są bał"d:oo poważnE' 
:oiia obchodów Miesiąca Pa- J. Nawal!'ycz, a medalem to ruie tylko ze względów pre- Zdrowia. Tak. w~ęc cieszy nas, że orga 

mięci Nairodowej oraz 25 ro Zwycięstwa .i Wol'lllOŚCi Z. D11 sfrżowych!) zmienić. Tak więc Placówka tego rodmju ist- nń.rzuje się on.o właśll!ie w 

czmiicy Wojska Polskiego. Na da i K. Kamimiersk·L witamy z aprobatą każdą ini- niiała już przed wojną w bi- naszym mieście. 
akademię przybyli: I sekre- Ponadto J. Lorens wręczył j t · · do bliotece Centrl\lm Wyszk.ole- A oto adres. na jaki ldę-
tarz KŁ PZPR J. Sp~halski, 46 Odznak Opiekuna Miejsc ~fę~nd~m;:za~~~~y. z := nia Sa'Il>ita.r.nego w Warsiza.- ~~a~r~,:n~ :i=~=~ 
przew. Prez. RN m. Łod;d Pamięci Na·rodowej oraiz 10 dowoleniem też notujemy wLe. Prowadził ją pplk.. dr cje: 

E. Kaźmierczak., przedSJtawi- d"'nlQJllÓW zil:11o!rowych. fakt, że w mieści~ naszym med. St. Konoplk.a. Niestety, W · k ed 
u• ~ <>JS owa Akademia M ycz 

ciele stro11Jl•ictw politycznych, (ms) twoirrzy się obecnie Muzeum wszystkiie .zibiory spa.1ily się w na., Komisja Organi-z.aejj 

delegacje Wojska Polskiego 7. czasie WOJnY. Muzeum Pamiątek Wojsko-

komenda!lltem Łódz;kie11o Ga:r illlllllHlllllllRlllllHHOHHllllmlllnnHllllllHmllUllllllllllHUllmftllDIUIRRllUHHllHlllll Obeon.J.e Komenda WAM wej Służby Zdrowia., Lódź-30. 
ntlzonu p~k.. L. Lu•kaszewi- uznała, że istnieje potrzeba ul. Zródfowa 52. 

czem, pl!'zedsr.a·wiciele organ.i f.-rarcerSfWO bohAtersldm dzieciom OOlskim zorgani=waintia tego ro&a1u Oby pod adresem powyż-
zac}i młodzieżowych i szkół p1acówlci, która przypominał. sizym wpłynęło jak :najwi.ęoej 

Przybyłych pov."itał orze V A ZH p będzie piękne tradycje i bo- . 

wodniozii,cy w ZBoWiD H. to' dzk1" proeram I I ertu gat.e o&iągni.ęcia polskiej woj- 7lgłosren. M. JAGOSZEWSKI 
Socha - Domagalski. Następ skowej służby zdrowii.a. .---------------

nie okoliczmoścliowe przemó- Przewodniczący komlsj~ orga 

wieruie wygłosił wicepr:zew. Wczoraj po południiu w ca- nami H wojny światowej oraz niizacyjnej płk. dr med. Ta-

Prez. RN M„ Łodzi, prze !ym kraju wstał ogłoszony zapłoną ogniska. deu...<iz Mockallo w rozmoWie 
W Filh11rmonii 

Przed Dniem 

BudowlanJJCh 

Betoniarze 
z ,,Jedynki'' 
J

est ich szescm - bTy
gadzista Bronislaw Miś
kiewicz oraz Eugeniusz 

Grabtowicz, Jan Szlawżyk, 

Jan Maciejczyk, Józef Przy 
byta i Jan Krawczyk. Za
.~taliśmy ;eh przy wylewa
niu ław fundamentowych 
pod nowy gmach dla Wy
dzi.aiu. Budownictwa Lądo

wego Poli.techniki t,ódzkiei 
przy Ai. Pol.itechnPki. Przy
szli niedawno z budowy 
szpitala przy ul. Pabianic
kiej. Mają ń'l swoim kon
cie budowę „Wifamy" i 
mnóstwo bud11nków miesz-

wodirniozący Obywarelskiego IV Alert ZHP. który w tym 11-12 maja w Brzezilnach, z przedstawic.iP..lern „Dziennn-

Komitetu Ochromy Pom:n,iJków roku pT'zebiegać będzie pod Psarach kolo Głowna i w ka Lódzk:iego" tak p:recyxu,ze 

Walk i Męczeństwa J. Lo- hasłem „Har0Pl!'Stwo - bOha- Poddębicach ł~z,cy harcet'Y" mdania t.ego muzeum: 

(['<>ns. M. ion. stwierd'Zlił cm. terskim dzieciom polskim". w sipotkają się na biwaku z dru - Gromadzimy wszelkiego 

że tegoroczne obchody Dnia Lodzi w IV Alercie weźmie żynami wiejskimi i zorganiz..J. rodzaj.u pamdątk.i i materjaly 

Zwyc:ęsbwa od•bywają się pod udział ponad 33 tys. zuohów, ją dla rui.eh ogniska aleirto- związane z polską wojskow<1 

()wa utwo~.,. 

orkiestrowe 1 

kolnych na &kiciu.. Cafo 
brygada otrzymała Odznakę 
Przodownika Pracy i po
siada. d1os-kcmalą -01>mię w 
dyrekcji ł,ódzkieao Przed-

w piątek i sobotę - 10 i 11 . . „ . 
hasłaimi popa.rcia dUa poU.ty harcerzy i insbru.ktorów. w we. sMbą zldrowJa.. Wiemy prz.e-

ik,i parr;ii i W. Gomułk<i oraz dndach t.rwamfa Alertu - do Hr.tiec „Promiendstyoh" oież dobrze, 7.e czę51to gdzie'; 

maja _ 0 godz. 19,30 Filhar- siębiorstwa Bu....,owmctwa 
monia Łódzka zaprezentuje w Miejskiego nr 1. 

potęoieruia wichl!'zycieH po- 12 maja _ w szkołach lód:?- Bałuty na zlati: w Psarach _ w zakamarkach domowych. 

rzadku publiornego. kich odbędą sią uroczystA> w dmu 12 maja _ wysyła 250 c:z.y nawet biuTowych, z,najdu-

koncercie dwa utwory orkie- Brygadzista ma 4.0 lat 
strowe: dostojną Pavanę - na ' 
śmierć Infantki _ M. Ravela najstarszy członek brygady 

W dalszej cz~ści uroczysto apele, zostaną zaciągniętf' harroorzy z 11 najlepszych ją stlę różne pamiątkń., rel:ikty 

śoi J. Lorens udekorował od prz.ez harcerzy honorowe wA~ Siaezepów. Spotkają stlę oni z osiobi'Slte :i matenaly <>dno-
oraz Rapsodię rumuńską A.-<lur - 48 lat, najmłodszy - 21. 
- G. Enescu. Oba utwory wy Pozostało im wiele jeszczP 

:>maczeniaomi państwowymi o- ty w miejs::ach pamięci na- harcerzami z Głowna i LO-· szące się do tych spraw 

śmiu łodzian. Krzyż Party- rodowej, odbędą się spotka- wicza. W spe>tkan5u tym weź- Przeohowyw:ane prywatnie, 
kona orkie-stra symfoniczna lat pracy w bu.d.ownictwie. 
Filharmonii pod dy.rekcją St. Wuleją niewątpliwie wielP 

zamcki OOt-zymaH: F. Lewan nia z oficerami WP, wetera· mie także udziaI 12 wetera- mogą one z czasem ulec 
nów - uczest.ruików II wojny zni'SZCzen.iu czy zaj'.>Om:nieniu 

Marczyka. . . jeszcze ław ju.ndame-ntowyc/l 
Jak1~. ~011sta wystąpi T. pod wznosz01te w Ł.odzi 

Zostań księgarzem 
UczTlliowie liceum otriz.ymują 

w ykS<Zltalcenie ogólne or;iz 
1:.m iejętności 1.wiązane z ich 
p.rzyszłą pracą zawodową. Po
nadto mają oni prawo w9t•~1 
1>11 na studia o kierunkach 
human ;. stycznych i ek.o.nomkz 
nych. Przyjmowann są kandy
daci po ukończeniu ośmiokla

sowej szkoły i:i:o<iS1tawowej. 

Zgłoszenia kandyda tów przyj 
muje s.ekretariat liceum 
cod.zienni.e. 

światowej. W czasiie a'Peh1 Natomiast ~zekazane de> 
poległych odbędzie się DW..Y- muzeum, posegregowane tam 
rzeczenie h.a.rcersk.ie. i opisane. służyć będą jalw 
Hufie~ z Górnej 11 maja dobro kulturalne dla szerokie 

rozb'je obóz pr:zy ul. Scalc- go społeczeństwa, zwła~ 
niowej, gdzie w godzinach po pokolenia młodego. 
południowych przybędą szta- - Gd?Jie znajdzie siedzibe 
fety ze ~p.'iw z meldunka- to nowe mU7A"um? 
mi o wykonaniu zadań a.lei·- - w pomie=zeniach Woj-
tm.~rych. skowej Akademi.i Medyc:znei 

12 maja oobed:ziie !!li~ olim- w Lodzi. w k.ońcu maja. w 
piada zuchowa harcer9ki zwiaz.ku z 2.5-l<>ciem Ludowe-
bieg terenowy. Z Hufca Po- g.o Wojs.kia Polskiego oraz 10-
lesie 11 maja na b iwak. w leciem istn.ien~a WAM. otwo-
Brat<"'9zewicach wyj<><lzie oko- rzymy wy<Jtawę ek9ponatow. 
to 1000 harcerzy. Zwrócil iśmy 'lię też z ape-

U. kr.> 1em do całego spolecz,eń!'twa 

Zmudzmsk1. Wykona on z to- ~- . . 
warzysze.niem orkiestry „Noce gma~hy. L.A.Lden Z nich. ™" 
w ogrodach Hiszparrii" _ M. ! :i:.a1.'1'1er7a zrezygn.ować, ~wa 
de Falli oraz „capriccio" -J zaiąe ze dokonaii wfośc1wp-
1. Strawińskiego. (O) oo wy!wru. zawodu. • 

(AP) 

•"'~"'•._,•"'......,....__ Foto L. Olejniczak 

------------------------------ z proobą o przeka,zywani<> 

Wydział Księgarski Liceum 
Ekonomicznego w Lodzi uL 
Księży Młyn 13/15 przygoto
wuje aboolwe:itów do pracy 
w ks'ęg~niach i priedsię
biorstwie „Dom Książki", w 
placówkach wydawniozych 
oraz w ,,Składnicy Księgar

skiiej ", 

~il\.. 
fXI~ 
-~~ 

o Spotkanie z oficerami 
Wojska Polskiego - uczestni
kami walk o Berlin, godq:. l!l, 
w Klubie MPtK (Narutowdcz.a I 
8-10). 

o „25-lecie Ludowego Woj
ska Polskiego" - prelekcja 
płk d<r s. Wojtkowtiaka, o go
dzjinie u•. w lokalu LK (Piot„ 
kowska 135). -

o Zebranie ogólne Akademi
ckiego Klubu Turystyczm.ego 
„St0111oga", o god·z. 19, w RO 
zs~ (Piotrloo<Wsk'!. 77). 

o otwarcie wystawy praey 
artysty m.alairu J. Bers.za z 
Poznanfa w Teatrze Nowym 
(Więckowskiego 1&), o godz. 18. 

c:::J Spotkanie z reżyserem Z. 
Bochenkiem i pakaz f;Jmów 
„Collegium Maius", ,;Notatki 
z podiróży d<> Padwy", „Uni
wersytety", „Pa.ssacaglda na 
Kaplicę zy,g>mll!tltowską" - o 
godz. 17, w Ml>Zelbm Sztuki. 

o Harcerska orkiestra dęta 
przy Pałacu Młodzieży ogłasza 
zaipisy chłopców od lat 11. 
''Vyjazd w sif?~pniu na obóz 
hareerski - nauka g.ry bez
płatna. zapisy: Pałac Miodzie 
ży (!Monius~ki 4) i2ba harcer
ska„ cziwartki i poniedeia~ki 
godo:. 14-20. 

Komunikat MO -15 kwiet.nda br. odmło god'Z. 
24 na postoju taksówek prizy 
Dworcu Łooż-Fabryczna został 
pobity przechodo:ień. Doz;nał 
on cięż.kich obrażeń ciała 1 
do chwtli <>bęcnej przebywa 
w szpital:u. 

Nowa inicioływo NOT 

Kartoteka cza~opism technicznych 

nam pamiątek - przedmiotów 
wyposiażenia mundurowe.;?o 
słll'Żby zdrowia, wyposażen ia 
sanitarnego, odznak. znaków 
tożs.amośc.i. dokumentów, f<> 
tografii itd. dotyczących slL.".!'
by zdrowia armii pol9kieJ 

Nie trzeba być specjalistą, przed rekiem 1939. w forma-
aby zrozumjeć. ·J·ak istotne ko cjach polskich w Związku RA 

dzieckim i na ' Zachodzie, w 
rzyści wynikaja z powstania odd7lia1acll partyzanckich, :z 
kartoteki, jak proste 1 uni- okresn powstarua warszawski" 
wersalne zarazem jest to go i~ 
rozwiązanie. Gdyby inicjatv

W potężnym centrum prze
mysłu, jakie stanoWli Łódz. 
istnieją setki bibliotek. fa· 
chowyc:h w przedsiębior

stwach. oentraJ.nych la·bora
tonach, biurach projektowych, 
instytucjach. itp. Każda z 
tych bibliotek abonuje ja;ki('Ś 

za.graniozne czasopisma. Zl 
crugiej strony jednak wiado
mo, że przydzi·ały deWli.z na to 
cele są stosunkowo sk.romne. 
nie za51POkajają potrzeb. Jak 
więc pogodzić pobrtzeby i mo
żliwości? 

wę tę podjęły inne 0t:.4rodki Naturalniie w muzeum nie 
łacno mogłaby powstać cen- zabraknie również dzieł S1Ztu
tra1na karto+-ek.a ozaoopism ki plastyczmej. tematycznie 
zagranicznych. Ale to już od- bliskich specyfice naszej n<>
:rębne za,gadni..,..nie. wej placówki. W ~rawie tej 

Koleina ekspozycia 
malarstwa w SPATiF 

Nam w tym rme,Jscu wyim nawiązaliśmy też kontakty :z 
d3 wyrarziić ~na.nie członkom muzeami łódzkimi i pozaiłódz
koła INTE <>raz kmnis,ji bi- klimii. 

Ju~ tl"'Zecią z kolei w;;staiwę 
malarstwa obejrzeć m=na w 
Klubie Zwdązków i Stowc.rzy-

bliotek i informacji przy OW Cenne będą dla nas rów-

Pmiez blisko r.ok pracowało NOT w Lodzi za dobry po- nież wszelkie :informacje o 
nad tym zagadnieniem grono> mysł j wykana.nfe pracy ta.kl miej9CU is.tnienda takich pa-

pwżyteozinej ł wymagającej miąte.k., względnie w:iadomoś6 
s{)l)łeeznłków, skupionych w wielkiego wySiilku. Nar nie o ludziach będących w ich 
kole pra.cowmków inf<>rmacji po raiz pierwszy udowadnia. pOSliadaniu. .Jesteśmy P'I'ZE'
na11kowo-technie:mej i eko;no- że ' jest organizacją, która świadczeni, że porz.ytywny od
miamej przy OW NOT w Lo- sp:re.yja roobudzanm aktywn.00- zew na nasz apel pozwoli 
dzi. Jest 1io. jak dotycllems, ci społecznej liudizi ze świa,- uchronić µrzed zapomnń€'11Jiem 

szeń Twórczych. Tym razem 
\ł.'YS!.a!Wiają tam swoje prace 
Q:abri'!!1a Negowska i Jacek 
Arabski. Oboje studiowali w 
p.raco~ru p.rof. L. Kunki. 

Jedyna tego ty;pu „agenda" ta 1Jeohnilm.. d zniS1TCzeniem cenne pamdat-
NOT na teren.ie kil'a.;u. Koło p. Br.) Je.i ch1ułmej przeszłości.. 

Malarstwo Negowskiej opie
ra się na - poetyckim języik:u 
form - metafonze 1 jest od
l:łiciem pragrueń nie dających 
sprecyzować się a.m przEez sło 

wo, ani pt,aez gest, jest ono 
bowiem odk.ryoiem c.tzlowieka 
· :I strO!lly podświadomości i 
snu. W pracach swy>ch posłu

guj.a si<: zdecytlowainą formą 

grafi.c2mą, któ.rej podporządko
w.any joot kolor. 

zrzeS!'lJ& obecnie około lOO't-~~----~~------~---_:__:_~----~ 
osób repreuintującyeh lilk.a
d'lliesiąt ośrodków INTE w Lo 
~ i wojewód7.itwtie. 

Pierwszym zamierzeniem ko 
la powstałego przed rokliem 
byto sporządzenie kartoteki 
czasopdsm zagra1I1:i.C'2Jllych, abo 
l!lowa.nyoh pr.zez bibltlot.elcl fa
chowe ~ i województwa.. 
W tym celu J'O'.ZeSfia.no ank;ie
iy do 500 na,jwiększyeh bi
bliotek i ośrodków liNTF.. 
.K.a.rtoteka. która po.wstała. w 
wymkJU tego zabiegu, licrz.y 
już dzisiaj 2 tysiące tytułów. 

· Przy każdym tytc.:le wysu::re
gólTl!iono nazwy bibliotek, w 
których dane czasopiSl!Tlo wy 
sj.ępiuje. W ten sposób każdy 
zaintereoowa.ny fachowiec 
uzyskuje łat-..vy dostęp d-'> 
najbardziiej unik.a1nyoh nawet 
czasopism, nadcllodz;ącyoh d<' 
111as w ilości jednego lul> 
dwóoh egzemp1'3!!'1zy. 

REMONT .,ORBISU•• 
Rozpoczął się już remont Io- biletów zagranicznych, miejscó RóWlflie clekawe są prop<:>zy-

kalu „Orbisu" przy ul. Piotr- wek i biletów sypialnych PK'l>. cje Jacka Arabskiego, artysty 
kowskiej 68. z tego pomiesz- sil'l'lie zaaing.a.żowainego w pro-
czenia wszystkie biura zoStałY W tych trudnych warunkach bierny XX wieku. Obrazy je-
wyprowadzone. W sąsiednim Io łódzki „Orbis" -pracować bę- go są odbiciem a jednocze-
kalu przy ul. Piotrkowskiej 70 dzie ok. 2 lat - tak długo ~nie oceną rzeczy,wtistości, wy-
sprzedaje się bilety PKS i bi trwać będzie remont lokalu sta'!'<c.zy chociażby spojrzeć na 
!ety PK!P. znajduje się tu in- przy iii. PiotrkC>wskiej 68-70. obr.ą.z skład<1jący się z tra,g-
formacja (wejście od podwó- W najbliższych dniach placów mentów widowi.ska, jaki·m jest 
rza). Wycieczki krajowe i za- ki „Orbisu", które przejęły spektakl ja1.zowy w jego pier 
graniczne załatwia się przy usługi, otrZfmają nowe tele- wotnej formie - bal>lad Mu-
Pl. Wolności 6. Tu odbywa się fc:!DY· I r~!IlÓW ameryk.ańskich. Jest 
też sprzedaż walut do krajów ,.--------------(ki_ł ___ t_u __ za_w_a!l'te wsz~tk.Q.; pro.test, 
demokracji ludowej. Przy ul. 
Piotrkowskiej 65 działa kasa 

Wszystko 
rentach o 

Spotkanie z polską piosenką 
W nied!7lielę - 12 maJa 

o godz. 16, w muszli koncer
towej Pair.lru Pon:t.a.blJwskiego 
odbed:zlie się 469 ,,Spot.kanie z 
polską piosen~". Móirego 
umiestn.icy będą się UC'Lyć pio 
senkli żołniersk.ieJ „Las ulożyl 
tę pi,o.senkę" .' 

W programie k.onku:rey dla 
ptosen.karzy - amatorów z na
grodami oraz koncert życzeń. 
Spotkanie prowadzi. red. C. 
Juszyński, uczy i śpiewa 
J. Duńs'kii, akompamuje sekcja 
rytrruczna pod k.i.erow.n~ctwem 
Z. P.t:.cka. Wstęp ~płatny. 

ból,; śpiiew, wszystko co jest 
ciągle prawdziwe i aktualne.. 
Należy w tym miejscu po

dl:ciękować kierownictwu SPA
TiF za umożliwienie młodym 
twórcom po.kazamda ich cie
lra~h pr.QI!ozy.cji malar&kich. 

(e. o.) 

- T" oo, że ci zniszczył 
zeszyt z trzeci ej Jdasy? 
Przecież ju.ż jesteś w siód
mej! 

- Ale oo był zeszyt pa
miąbkawp; tam by!;a p.iątka! 

Dla spopularyrrowenla łej I 
rormy wyk.ortzystania litera.tu
rry tecllniOZ!llej. ik.oro ~
ro wystaiw.ę .„~a.nrl.czne 

<l'/JllOOpi\Slf teclmiczne w bi
bl<iot.ekach Lod7Ji. i wojewódz... 
twa.". Wystfdlwa czynma jest 
obecnie w Domu Technika, 
a 7.lg!t"<>mad7JOaro tam okobo 1600 
tytułów, ~cąh.,, 29 
d7liedziilnaoh, 

Na ten temat dizliś, 
w ~ 13-14.30; 

P.RiZEZ NTU 303-04 
ro:mnaiwiać będ2ie 

Filmy łódzkie w Krakowie 
z ~ Ozy.telnibmi 

7.lENOIN AMANOWllCZ 

Z-0a dyre'ktara ZUS w l:.odzi.. 
ł"roponuJemy t.ema.ły: 

• WYSOKOSC RENT 

Komisja lcwailwilklacyj.ina kra 
ko.ws kich fest iw.ali filmów kirót 
k<>mabN1żQ1WYch zatwierdziła 
liistę :6i!ltmóiw, które będą 

rowskieg-0 i J. Sierocińskiego, 
„Wykrz'!:nik" - s. Scha.ben
becka i „O!rlzeszek" - L. Bor 
nickiiej. 

Do n.ajciekawszych pozy<lji z 
te~o ze.stawu należy 111iewąt,pli 
w1.e „H-obby". 

i A, Waltera, ,;w stulecie Wiei 
kiej uczonej" (o Ma<r ii Skło
dowskiej-Curie) - S. Grabow 
skiego i J. Cze=a., ,,Brudne 
niebo" - A. Szczygła i R. 
Frankowskiego oraz „Rcne5aD 
S<>We rzeźby" - E. Czarko l 
H. Kucha.rzuka. Osoby, które były śwoiatl!ka

mi pobicia oraz kiero.wca tak 
sówlg. który odwoził pobitego lllDllllllRIHllllllllllllllllftlHmmlHlllWI 
dl> stacjo Pogotowtia Ra~unko 

wego .przy ul. Sienkiewicza -
proszeni są o zgłd.szenie się d<> 
KD -MO Łooź-Sródmieście 
(Pi•otrkowsk.a 1111r 21-2, pokój 31) 

• WARUNKil 
PRZY7JNAW ANI-A 
.RENTY 

prezentować wytJWór;nie łód>Z
ktle. Obejireeliśmy specjalny 
!P<"kaz zorganizowany z tej o
ka12>j.i przez SMFF .,semafor" 
a podczas niego „Kidna.pe
:rów" - E. Sturlifi.a i L. Nar
towskiego, „Hobby" D. 
S:rozecbu.ry, "Poranek mi9ia" 
- T. Wilk06Q:a ('Z projektowa 
n-ej serii ,,Przygody misia CQ 
laTgoJa"), „Małe smutki" 

WFO przedstaw·i w Krako
wie 8 filmó-w, o większości 
któr:l"Ch już p!saliśmy. A więc 
„A:reheologię" - A. Brzozow 
skiego i J. Czecza, „Eksper
tyzę" - B. Mościckiego, ,,Neu 
rony" - W. Roll.ny i s. Bą
cały, „Od rudy do stali" -
J. Arkusza i W. J?oWady, „Wy 
~ ~eż!." ~ !'!!! ~!UY, 

P<>nadto do t2lW. sekoj.! !.n
formacyj!Ilej 2a~:walifi<kowano 
fLlmy: „Artysta" (K. Nałęcki 
i R. Kropat!, „Plakat wiei· 
~ich . idei" (K. Mucha), „Ta· 
Jemn1ee kryształów" (B. Bą
czyński i A. Fidek) i „za
drość" (J. żukowska i s. Sli 
sk~) .• (kaitl ~ 

ODDANIE mM\111 CHORE-
MU TO NAJLEPSZY 
CZYN CZLOWIEKA DLA 
CZLOWIEKA. 

.1 w godz. od 8 d<> 16, w .celu 
""łożenia wyjaśn.ień. 1 nlRllllllllAllUlllllllllU,..-!WłlllHIUl~ 

~LOD,Zllil. _..J.10.~ 

• JAK TWORZY 
SIĘ FUN>DUSZ 
RENTOWY 

• DODA'l1K.I DO RENT 

~~-~~-~··· 
J. Kędzierzawskiej i M. Spru 
~~ „En . ~~„ ~ ~ ~i.k~· 



WAZNE TELEl'O~ 

Informacja telefOD. 13 
Straż Pożarna 08 
Pogot. Ratunkowe 09 
Pogot. MO 07 łOO·OO ~00-00 

CO?!lóiie? fi,fOY? 
(jug.) g, 17..15, 
g. 1.9.30 

SWIT - 25-lecle pow
stania Ludowego Woj
sk.a Po!~kiego. Prze
gląd polskich filmów 
batalistycznych: „We· 
sterplatte" od lat 14 
(poi.) godz. 10, lll. 14, 
16. Ul, 20 

Informacja PKS Z65-96 
Informacja PKP Ul-U 

TEATRY 

TEATR WIELKI g. 111 
„Pan Twardowski• 
Gprrre<:lst. z.amkn.i~te) 

TEATR POWSZECHNY 
g. 16 „Klub kawale· 
rów" (przedst. zamkn.) 

'!'EATR JARACZA (W sa 
li ul. Moniu.szk! ł-a) 
nieozy<rlJl'.ly 

TEATR NOWY - goM, 
19.15 „Piąty lot" 

MAŁA SALA - g, 20 
„żel:'larz" 

TEATR 7,15 - COdz. 19.!5 
,,Bliźniak" 

OPERETKA - godz. 19 
„Dziękuję, ei Ewo" 

ARLEKIN g, 17.30 
,,Wesoła maskarada'' 

PINOKIO - godz. 17.30 
„Szewczyk Dratewka" 

WISŁA ,,Noc Igu-
any" od lat 18 (USA) 
g. IO, 12.:?,0, 15, 17.30. 20 

WOLNOSC „Twarze 
na sprzedat" od lat 18 
(US/.) godrz:. IO, 12.30. 
15, 17 .30, 20 

W-ŁOKNIARZ - "Wilcze 
echa", od lat 14 (poi.) 
g. 10, 12.30, 1~ 17 .30, 20 

STYLOWY LETNIE 
„Kasia Ballou" (USA) 
godz. 19.30 (kino czyn 
ne tylko w dni po-
g<Jdine) -

TATRY - LETNIE 
„Giułietta i duchy" 
od lat 18 (wł.) g. 19.30 
(ldno ozynme tylko w 
ónó. pogodne) 

ADJU;Ą Potegnanle 
z tytułem: „Upadek 
Ceśarstwa Rzymskiego" 
od lat 12 (USA), godz. 

llUZBA 10, 13, 16, 19 
CZAJKA - „czterej 

MUZEUM HISTORll I pancerni i pies" (IV 
WLOKIENNlCTWA (ul. zestaw) (pot.) od lat 7 
Piotrkowska 2ll2) godz. ' godtz. lr7, 19 

10-17. ENERGETYK - „Kruk" 
l\fUZEUM RUCHU RE· (USA) od lat 14, godz. 

WOLUCYJNEGO (Gdań 17, 19 
ska 13) czvn'lle w g. GDYNIA - „Protegowa 

1 10-18.30. ny" od lat 16 (jug.) g. 
MUZEUM SZTUKI (Więc 10, 12., 14, M, 18, 20 

kowsklego 36) czynne UALKA - ,,Włóczęgi 
od 11-19. Północy" od lat 7 

MUZEUM ARCHEOLO- (USA) godZ. 16, 11 
GlCZNE i ETNOGRA· „Aby kwitło iycie" 
FICZNB (Pl. Wolno- od lat 14 GpOll..) god<Z. 
ścl 14) nieczynne 20 

lltIN A 

BAŁTYK - „Winnetou" 
III seria oo lat 11 
(j.ug.) godz. 10, 12.30, 
15 „Wojna i pokój" 
HI seriia od lat 14 
('radz.) giodz 17.:ill, 20 

POLONIA „Wątła 
nić" od la.t li; (USA) 
godiz. 10, l2.30, 15, 
17.30, 20 

t MAJA - „Testament 
Inków" od la.t 11 
(bułg.) godz. 16. 18, 20 

"ł.DK - „Dziesięciu ma
łych Indian" (aing.) oci 
lat Hl, god•Z. 15.30, 
17.45, 2IO 

"1ŁODA GWARDIA 
„Matnia" od lat 1& 
(ang.) g. 9.45~ 18, 20.15. 
Przeglą<l filmów wY
twórai.I „Czołówka" -

„Bitwa o Anglię", 
„okręc wojenny", ,,Pa 
rada Tysiąclecia", „Pa 
sterze". „szlakiem 
zwycięstwa", „P-rze
rwana podróż" godz. 
12, 14, 1~ 

MUZA - ,,Ringo Kid" 
od lat 14 (USA) godz. 
15.30, 17 .45, 20 

OKA - „Mąż swojej 
:i<>ny" (po.I.) od lat 14 
godz. 15, 17.30, 20 

POLESIE - „Dni grozy 
i śmiechu" (USA) od 
lat 11, g. 17 „Wyrok 
w · Norymberdze" od 
ls.t 16 (USA) godrz:. 19 

POPULARNE - .,A to 
historia" (USA) od lat 
14, godz. 16, i&.15 

IATRY - Bajki: ,.Ma
ły artysta", „Włamy
wacze". „Sobowtór••, 
„.Jak zerwa~ jabłko''. 
nZaproszenie nĄ o-
biad", godz. I&, 17, 
Kino polskich filmów. 
Literatur.a pol9ka n.a 
ekranie: „Piąika z uli 
cy Barskiej" od lat 12 
godo:. 18, 20.15 

DYZURY &PTEK 

Cies;okowskiego 5, Piotr 
kO<WS.k.a 12'7. Tuwim.a 59. 
Limanowskiego 'n, R7,gow 
ska 147, Pl. Wolności 2, 
Z'ielona 28. 

PRZEDWIOSNIE - „Da- I>YZURY SZPITAi.i 

ma z tramwaju" od Ul. curie-Skłodowskiej 
la.t l4 (czeski) godz. 15 _ przyjmuje rodzące 
16, 18, 20 I chore ginekologlcz.nie 

PIONIER - ,,Dziecko z dzielnicy Górna: ul. 
czeka" od lat 16 (USA) Sterlinga n - z rejonu 
gc.dz. 15.3(1, 17.45, 20 ooradnl „K" - pt"ZY ul. 

POKOJ „Babcia, Kopcińskiego 32 I No: 
d1'S.dek i ja" od wotki 60; ul. Przyrodni 
lat 12 (d.'adz.) g. 16, cza 7-9 - z rejonu po-
18 20 radni .K" przy ul. 

REKORD - Klasyka U ?10trkowsklej !07 I 269; 
teracka na ekranie -1 ut. M. Fornalskiej 37 -

Faraon" od lat 16 z d.zletnlcy Polesie; ul. 
~i:mi.) godz. 10, 14, lb f,a.gie~nicka :M-36 - z 

c!z1Płmcy Bałuty J Wi-
ROMA - „Rodan 

ptak łmierci" od 
14 (jap.) godz. IO, 
14, 16, 18, 20 

lat t'zew, 

12• Informacje o dyżurach 

SOJUSZ - „Niebo nad 
głową" od Ja.t 14 (:lir.) 
godz. 17.15, 19.30 

STOKI - „Poradnik ma 
trymonialny" od lat 16 
(poi.) godz. 16, I&, W 

STYLOWY - STUDYJNE 
„Orzeł'' od lat 14 
(.Po-1.) gooz. 15, 17 .30 
,,Bitwa o Algier" od 
lat 16 (Wł.) g. 20 

STUDIO - „Ody miłość 
przemija" od I.at 16 

<z pi tali innych specjał· 
oości - tel. 03. 

Nocna pomoc lekar
ska, ul. Sienkiewicza 131, 
tel. 444-44 ·- zgłoszenia 
rui wizyty domowe w 
i;:odz. 19-5. Na miejscu 
n~zyJmowa.nl są chorzy 
w godz. 16-7. 

Nocna pomoc pielęg
niarska, Al, Kościuszki 
48, tel. 324-"9 - zgłosze 
nia telefoniczne na z.a
!:>legl do domu w godz. 
19-4. 

11111H11111mmmuH1111111nMHR1nHlllllllllłlllllnm1111111U1111111mnn~11nmn11mn111R1H11 
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i UWAGA, PRZYJACIBLE ZWIBRZĄT! .: 
DNIA lZ MAJA w LOKALU 

• • Towarzystwa Opieki nad Zwienętaml, 
PIOTRKOWSKA !15 w godz. 11-17 

ODBYW AC się będzie SPRZEDAŻ 

PSOW SCHRONISKOWYCH. 

Zaprasza.my chęłnych nabycia 

PSA-PRzyJACIELA. 

i • • • 
J 

Cena urzędowa 137 zł łącznie ze SZC%e4 f 
pieniem. Ne. noWYeh wła8cleieli oeze.- ł 

ku3' •rocze psy wielu ras. 3263/k ł ............... „ •• 
PRACOWNICY POSZUKIWANI 

łllHJRARZY i robotnik6w budowlanych zatrudni 
l!atychmiast Miejski Zarząd Budynków Mieszkal
nych Łódź-Pol<eSie. Zgłoszenia przy}mu:te referat 
kadr, ul. Żeromskiego 36, pokój 24. 3010-k 

TOKARZY pociągowych I ślusarzy przyuczonych 
do produkcji kotłów warzelnych przyjmą natych
miast, na dobrych warunkach płacy, L6dzkie Za
kłady Metalowe w Lodzi, ul. Targowa ta. Zgło
t1zenia: dział spraw osobo.wyeh w godz, 7-14, 
tel. 329-23 lub 308-01. 3008-k 

RATOWNIKOW z uprawnieniami klasy I, mala
rzy, dekarza, murarzy (pom. murarzy), dozorców 
parkowych (12 godz.). robotników do prac w par 
kach l kąpieliskach (mężczyzn i kobiety) oraz 
robotników do prac clę7.kich przy budowie tere
nów zielonych - przyjmie natychmiast Łódzkie 
Przedsiębiorstwo Ogrodnicze, Zgłoszenia: dział 
kadr, ut. Wojska Po!Skiego 83, w godz. 8-15. 

2942-k 

lt MONTEROW rurociąg6w energetycznych, 10 
monterów kotłów energetycznych, 10 monterów 
konstrukcji stalowych, lO spawaczy elektrycznych 

i gazowych, 20 pomocników montera - zatrudni 
natychmiast Przeds. Montażu Elektrowni i Urzą
dzeń Przemysłowych „Energomontaż-Północ" Kie
rownictwo Budowy Elektrociepłowni f.6dź III, ul. 

Swojska 2 a. Warunki płacy l pracy do omówie
nia z lderownlctwem budowy EC m Łódź-Zabie
niec, Swojska 2 a, tel. 58'7·18. 2578-k 

INZYNIEROW mechaników, lub techników me
chaników na stanowiska konstruktorów 1 st. kon 
struktorów oprzyrządowania przyjmą Łódzkie 
Zakłady Kinotechniczne. Szczegółowych Informa
cji udziela l zgłoszenia przyjmuje dział kadr i 
szkolenia zawodowego Łódź, Nowotki il, tel. 
307-56, w godz. 8-15. 3004-k 

GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO ł 2:•Cę głównego księ
gowego z wyższym lub średnim wykształceniem i 
kilkuletnią praktyką, inżyniera cnemii spożyw· 
czej na stanowisku starszego technologa zatrud
nią Chłodnie Składowe w Lodzi, ul. Traktorowa 
1'19, Warunki pracy i płacy do omówienia. 

3028-k 

!REWIDI!!NTA k d t ek · t f. SLUSARZY remontowych i oln"óbki ręcznej, szli
, ó . tr za la owego, . 5 • ~no!!:ts ę d s I fierzy polerowników, tokarzy, ustawiacza maszyn 
koszt w, ms uktorów do .księgowosci fi ansowej tokarskich, lakierników metalowych, zatrudnią 
- wymagane P!!łn!! kwalifikacje i prakt;yka - zaraz Lódzkie Zakłady Wytwórcze Aparatury E· 
tx"_Zyjmi~ Pr~edsięb10r;;two Gospodarki Zw1erzę~a- lektrycznej „Famed-i" Lódź, płac Komuny Pary
mt Rzeznynu w Lodzi, ul, Nowa 23, Zgłoszenia: skiej 6 :it28-k 

dział kadr w godz, 7,30-15,30, 3014-k ---·--------------------

'KIEROWNIKOW magazynu - wymagana odpo
wiednia praktyka i znajomość branży budowla
llej i drzewnej, dyspozytora traoportu - wyma
gane wykształcenie średnie i praktyka w zawo
dzie, murarzy, pomocników murarzy i malarzy -
zatrudni Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 
Handlu Wewnętrznego w Łodzi, Piotrkowska 67. 
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr. w godz. 9-11. 

2944-k 

-SLUSARZY maszynowych, wiertaczy, szlifierzy 
na szlifierki bezkłowe, dłutowacza zatrud·nią na
tychmiast Zakłady M~haniczne im. J. Strzelczy
ka w Lodzi. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr, ul. 
W6lczańska 173, w god-i:. 7,~15. 3928-k 

MECHANIK{JW z wyższym i średnim wykształ
ceniem., ze specjalizacją elektryk lub elektronik, 
zatrudni stacja maszyn licząco-analitycznych Biu 
ra Rozliczeń Budownictwa w Łodzi, ul. W6łczań· 
ska 158, tel. 312-32. ~87-k 

KIEROWNIKA działu gt6wnego mechanika, kie
rownika działu gł. energetyka wymagane wy
kształcenie wyższe kierunkowe i praktyka, ma· 
gazynierów z praktyką - zatrudnią natychmiast 
Zakłady Mięsne w Łodzi. Zgłoszenia przyjmute 
dział kadr I szkolenia zawodowego, ttl. Inżynier
ska l/S w godz. 7,38-15,30. 3031-k 

OGŁOSZENIA DROBNE 

Dr Jadwiga ANFORO· KORORSKA, leltan: gt
WICZ weneryoz:ne, skór nelrołog 17-18, Zielona 16. 
ne. 16.3&-19, Próchni-
ka 8 52853 g 
SPOLDZIELNIA Pracy 
Lekarzy Specjalistów 
„ Zdrowie" wykonuje w 

P'LAiC 7..agoos:pocfa.ro.wany 
w Soikol<niokacti k\Jl!>ię. 
Oferity „5004il" Prasa, 
Piotrk0\1\<"&ka 98 

punkcie usł~ przy GOSPODARSTWO rolne 
Al, Koścoiuszkl 67 wszeł ~ 00 n~ ~ro:e

TECHNIKA budowlanego z. praktyką lub pracow- kle zabiegi g!llekol.oglcz cl>am. Ted. 300-ol 52786 
nika znającego produkcję prefabrykatów - za- ne oraz P~adza ----------
trudni natychmiast Wojew6dzka Spółdzielnia Pra hadainLa b!stopatologlcz- DOMEK lebr>i&ko.wy w 
cy Materiałów Budowlanych w Łod:si. ul. Tuwi· r:e l cytol~. Tele żabic'll<.ach sprzedam. 
ma 99. · 2992-k fon 382-'90 m. k Tel. 548-łl, od gada:. I~ 

·······---·····~~~~~·········-...... „ ••••••••• 

Stanejemy się 

panie kolego, czło

wiek Jut nie ma 

t>J;ch sił -co da.wnłej. 

ltledył doga
niałem tramwaj 
bez tadnego wysil· 
ku, a dz1§ nie mam 
nawet co próbo
wać. 

- A naJgorne n 
schody. Zanim wef· 
!lę na g6rę, jestem 
Wykoiiczony, Jut 
nie to zdrowiel 

h tam na 
zdrowie i na kon
dycję nie narze
kam. Ale w koiicu 
ło nic dziwnego; ja 
Iem duto SEROW! 

~~~~-,~~~~~-

SERY są smaczne ł zdrowe. Zawiera.ją dużo białka, tłuszczu, soll mineralnych 
witamin, Mogą zastąpić mięso i inne artykuły spożywcze. SERY w szerokim 

asortymencie p o I e c a Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich O/Oddział 

w Łodzi. Do nabycia we wszystkich sklepach detalicznych PSS i MHD. 2967/k 

Ksiqżki Trzy powieści 
czekaJq_ 

owieść Honoraty Chró-p ścietewskiej „Lekcji wię
cef nie będzie" "), oparta 
na matenale autohiogra-

d~;je ml się uja~ienle osot>:H„ 
wej dwoistości u~zuć, żyw10-
l)YCh pr-zez żonę zbiegłego of~ 
cera w stosunku do kierujące 
go się tylko żywlołowością 
popędów właściciela wiejsk:liej 

fioz.nym, jest ozy.ro.i ~ rodza- • :[. • 
ju pamiętnika mlodeJ dziew- Bohaterem powieści Alek• 

zag,Tody. 

czyny z lat lS39-l 9łt, a sandra Jackiewicza -
więc z P'ierwszego okresu ok_u „Santa Margherita" •••) 
pacj.i Mtlerowskiej. R•.ecz d!l.le jest również oficer przed 
je się w Lodzi; Hanka L<;n- wojennej armii polskiej, ale 

Lecz m~niony cz.as zrobił 
swoJ~: Agata we jest bynaj
mniej skłonna da•raYć dziś 
Paiwła swymi względami. Ani 
„ka.wa•lerskie" eska'Pady, anl 
to.wa.rzystwo dwóch cudzozlem 
sklch komootantów nie mogą 
stłumić w ka.pita-nie uczucia 
pu.słlk>i i osamotnienia, które
go winę pr:zypisać mus} przede 
wszy9tklm samemu sobie. 
Powieść Jackiewicza naplsa• 

na je.st z,ajmująco. C?Yta si~ 
ją ł;atwo i nie bez satysfakcł1, 
podobnie jak I pqprzednde 
książ1<11 tego autora. 

B. a. 

kowska - podobnie jak tysią- jeden z tych, którzy pozpstali 
ce młodzieży polskiej rozka- na emigracji. Po upływie z 
zem otm>panta została wypę- górą 20 lat od rozstania się z 
d"°n.a z mru.rów sz:kolnych I kirajem, we włoskiej niewiel
pozbawiona celowo moLności kiej miejscowooct wypoczynko 
kształcenia się, natomiast ska- wej Santa Margherita, kapitan 
zana na p:rzymusową pracę naj Pokorny sipotyka n1iespod·ziewa •) „Wydaw1nictwo Łód:z:lcie"; 
pierw W jakiejś fabryczce nie swoją dawną miłość - nie str. 228, cena 14 zł. 
„ersatz" - kosmetyików, a na gdyś uroczą dziewczyn~ dziś •» „ Wyda"Wnictwo P=nań• 
stępnie - na poczcie w cha- w pełni dojTzalą kobietę z &kie", str. 128, cena 10 zł. 
rak·terze listonoszki. Te ~ję· Pol&ko, z mi.asteczika, gdzie "°> Wyd. „Czytelnik"e sW',; 
cia O!'lal1! kont.akty osobiste z · ..... _ j ł · .,,.. pu~k 464, cen.a · 25 zł. 
liC"Z.nymi b. koleżankami SIZ1<olf-_ong_;:.' __ ...... _c~on...:..-s>.;...w_·a __ Je_.,..,. ____ • ________________ _ 

nymi z rÓŻ'tl'Y.ch środowisk spo 
łecznych i narodowościowy<:h, 
poziwalają Hance u.obserwować 
I utrwa•lić w pamięci ba<rd-zo 
wiele zdarzeń i zjawi.Sk, cha
raktery5tyc.znych dla hitlerow 
sklch r.ządów w naszym mie
ście. 

Pr.zekazutą.c zdobyte przez 

ml o absolwentów AM. Pro• 
szę tet o podańie, gdzie jest 
opublikowane r<t'"P.orządzenie 
mówiące o możliwościach ;i;wol 
nienia od o~owiązk'ł,węgo sta• 
żu. 

Hankę doświadczenia czytel
nikowi, Cliiróścielewska trafniP 
odtworo:yla atmosferę okup.a
cyjinej rzeczywistośc_i w Ł<;>
do:i, atmosferę bardzo specyfi
czną po pier_wsze dlatego, że 
nasze miasto było „włączone 
do Rzeszy". po Qrugie zaś ~ 
względu na swoistą wówczas 
s.truktw.ę na·rodowościową mie 
szkańców miasta, wśród któ
rych ztiacz.ny · od~etek stano
whli Nliem<:y. 

POPRAWA W BIEŻĄCYM 
KWARTALE 

RED.: Wysokoś,9 sum należ
nych skarbow<i państwa od ab
solwentów akademii medycz
nych uchylających się od ol>o• 
wiąuowego zatrudnienia re
guluje rozporząd.zenie Miin. 
Zdrowia i Opiek! Społecz;nej 
opU1bUkow.ane w Dzie.ą_nilku 
Ustaw nr 47, z 1964 r, Zaś spra
wę zatrudnienia .a.1?S0lwentów 
sz'kół wyższych oraz orze-kania 
o obowiązku :z:wrotu kosztów 
wykształcenia rozporządzenie 
opublikowane w D'L.. Ustaw ni 
2'2 z tegoO: roku. . :(. . 

N 
O.wa powieść Bogusława 
Koguta - „Syn pułkow
nika" ••1 jest równ·ież 
2wiąz.a·na ściśle z tematy 

ką okupacyjną. Akcja - ży
wa i p.asjon•ująca - zaczyna 
się od ucieczki oficera pol-

z. S.: Wyjaśnijcie dla.czego 
od wielu tygodni brak jlli w 
kioskach „Ruchu" tytoniu faj
kowego najpnedoiejszego. Nie 
brak natomiast bardzo mocne
go i drogiego tytoniu kubań
skiego oraz pnedniego, któ
re wielu palaczom nie odpo
wiadają. 

RED.: Pańskie pyta•nie prze
kawliśmy dyrekcji „,Ruch", 
która · poinformowała n.as, że 
przyozyna uraku w/w tytoin!iu 
leży w niepe!,nej i nierytmicz
nej reaUz.acji zamówień przez 
Łódzką Składnicę Wy•rQbów 
Tytoniowyeh. „Ruch" czyni 
jednak usiln!! starania o po
prawę zaOIO<ltrzenda we wszyst
kie gatunki tytoni krajowych 
I ma nadzieję, że je.są.cze w 
bieżą-cym kwarta·le z:aopa.t.rze
nie kiosków w ten .artY'kuł ule
g<nie popraiwie. 

DECYDUJE FUNKCJA: 

W. R.: Pracuję na '/r etatu. 
Wykonuję pracę umysłową, 
ale etat mam pracownika fi• 
zycznego. w· ub. roku udzielo 
no n•i 12-dniowego urlopu. W 
podobnym wymiarze mam o• 
trzymać urlop w br. Uważam~ 
że zakład jest nie w porząd• 
ku, ale nie -wiem na co się 
powołać. 

skj~o z o~zu jeńców. Po 
wiciu niebea.piecznych pr2y.go
da<:h udaje Ill'tl S·i<: dotr.zeć d-o 
pewnej wsi w GG, gd-zie prze 
bywa wys'iecJl.on.a z rodzinne· 
go miasta jego młoda 1 ł.adns 
żona. Teraz dopiero rozwija 
się t rośnie- na-pięcie drama.tycz 
ne, nie dla.tego, że nad zble· 
g'.om wL<rl wciąż ~oźba n;e. 
mi"r.kiego poocigu, lecz z po
wodu giwaŁtownej 1 prymit;.-w 
nej miłości gosp~ar.za wiej
skiej 7..agrody do swej C?.as<> 

W<'"j loka·toi-ki. \ ZWROT KOSZTOW NAUKI 

RED.: PracowniJk umysłowy 

bez względu na to, na jakim 
jest etacie ma wszystkie u
prawń.ienia przysługujące pra• 
cow.nikom umysłowym. Sy• 
tuacla nie zmienia się gdy 
pracuje na 1/r etatu. Radzimy 
więc powołać 9ię na wyjaśnie 
nie Ministerstwa P.racy i Opie 
kl Społec-znej z dnia 7.VnI: 
1952 'r. w tej spr a .wie ! zażą
dać uo:upełnienia urlopu za 
rok ubiegły i ud'2lielenie urlo
pu w br. w pełnym 30-<lni<?• 

Nie wiem, C7:'J wszystko, o 
czym pl&ze Kogut wytrzyma
łoby piróbę solidnej analizy 
psychologi·cmej, ale celne. 
choć moó:e pairad-Oiksalne, wy-

ZAINTERESOWANA: Ja.kie 
przepisy regulują kwestię pla
nowanego zatrudnienia absolwen 
tów wyższych · uczelni. Ch-Odzi m wymiarze. 

DZJALKĘ ,z d<>mkiem SAMOCHOD ,;DKW" ta 
letniskowym, ładnie po nio .sp!'Zedam, Namioto
łC'ż< ną - SP.!'Zedam. Tel. wa 22, godz. 15-17 

,,OCTAVIĘ" w dobrym,TELEWIZOR, radiood<o 
st.anie spr.zadam. Tel. biernik, antenę naprawi, 
2'75-30. Oglądać: Kiliń- za•insbaluje Rymiszew• 
sk:iego 82 w podwórzu, ski, Główna · 39, te1. 
g<J;d z. 17-18 528417 g 226-99 51320 ~ 

417 -18 5<'931 ~ SZCZECiiN -=-!I - polroje 
DOMEK 1-rodzJnny mu .;i: wyg'Od.ami, telefoinem, 
rowa'fl'Y z og·ródkiem, ~amienię '"' 2 pokoje z 
rui Chojnach - sp.rze- kuchnią 1.uóf:l pokój z 
dam. Mieszkanie na za- kuchnią w Łodzi. Wia-

TELEWIZOR-,---radio, STUDENCI udzielają lek 
~dapter szybko tachO'W'O cji matematyki fizyk~ 
i tani.o na.pr.awi. Zakład chemii. Tel. 363~5 prosić 
U~!.ugowy ~YS7.a>rd Ku- p. Koo:łowskiego, godl':. 
leJ-Owski, GlOW111a 33. Na 14--18 52787 g 
tychmiastowe pogot<>wie 

mianę. Oferty „52933' domość: tel. 465-79 po 
Prasa; Pio.tt'Tkowska 96 god.,;. 1:7 52939 g 

DZIAŁKĘ 2.000 m kw. POKOJ, kuchnię, wygo 
z planem, w miejsce- dy, :<ródmieście zam:ie
WIOŚci letniskowej sprze nię n.a 2 pokoje, kuch
da:m lub zamiencię na •nię - może być 9pół
samochód OS'Obowy. Przy dzielcz.e. Oferty „52'762" 
'ta.nek RosalllÓW k, Ło Prasa, Pi-otrJcowska 96 

domowe, specjalność ra KOREPETYCJI: fiZY'ka, 
dia tranzystorowe. W~a matematyka - ud2>:ietla 
sny t ·ransport 5Zr70 g magJster. Tel. 523-20 

PH-METRY i !inne przy JADWIGA Gaizler Wól 
"z~dy elektroniczne, ~o czańska 230 zgubiia de.-dzi, Og.rodn•ik 

PIK0WKĘ~-roe:7• .,.., y--w--k-a""'ż 
dej iJ.ośoi polee.a gospo 
d&rstwo ~nicze Łódź 
S tn utna 9 (Doły) 528&0 

GARAZ w centrum od
stą[!Jię. Oferty „52796" 
Proo.a, P.i.ol>rkowska 96 
UiZĄDzENIE-do wy
twórn'. wód ga-zowych 
sprzedam. Łódź, Azalio 
wa M, po godz. 15 
ORTALIONWlOSki spr,,;e 
dam. Oferty ,,52832" Pra 
sa. Piotrkowska 96 
SZYNSZYLE do hodow· 
li talll!io spr.zedaan lub 
od.d·am w d.zierż.awę. -
Ł<Xli, J<itluczkowskiego 
1a-1 sil!M ł 

AKORDEON włoski 

,.JPaoJ.o ... Soprailli" biały, , 

OO biasów - sprzedam. 
Ti*. ~!'6-nl, g<ld z. 9-16 
B-OJLER ___ e'lektry-czny, 
j .ugosłowiań&kl nawy 
sprzeda.m. Tel. 339--90 

2 POKOJE z kucoo;ą, 

wszystkie wygody, ł>lo

ki., śródmieście, o po
wiertZ>Chni mieszka-l"1ej 
30 m k.w„ zamienię na 
równor.zędne o większej 

powierzchni llllies-zkaa'llej 
(2 Wb ·3 pokoje) w blo 
kach lJUb w budowni
ctwie międey1W10jennym. 

Oferty „~tJ6" Prasa, 
~iotrko.wska. 96 

2 POKO.JE, loucbn>lę, du 
że~ slo-nec7.ine, wszystkiie 
wy.gody (p.rócz c.o.), za 
1rr.ien1ię na podobne w 
bloka<.h. Nawirot 2, m. 
17, Młyna.rczY'k 52fi9'2 

miarowe - na.praw1a cyrz:ję na mieszkanie 
Zakład Radiotech.iiczny -
inż. Anton.i Biliński, POMOC domowa na 
Łódź, uL Namiot-Owa stałe lub dochodząca 
22 (Nowe Złotno) 12-18. pilnie potrzebna. Refe• 
R•<;>z'.ic~eruia ~rzez Rze- reoncje koniecz.ne. żró-< 
n11eslin!iczą SpoMq/ielnię d'rowa 41, m, 1 (blokO 

ROZPRAW A DOKTORSKA 

.Dzi_ekan. i Rada Wydziału Biologii i Nauk a 
Zie~! Umwersy~etu Łódzkiego podają do wiado
mo.sc1, ze w dnm 21 maja 1968 r., o godz. 10 w 
sall Senatu (ul. Narutowicza 65) odbędzie się pu. 
bl~czna. o!Jrona pracy doktorskiej mgr Ryszarda 
W1erzb1ckiego na temat: „Frakcje kwasów rybo. 
nukleinowych w.;złów chłonnych cieląt". 

Promotor: prof dr Antoni Dmochowski 

2 POKOJE kuch . bl Recenzenci: prof. dr Bronisław Fi}ipowicz 
• • . ni~, 0 j doc. dr Leokadia Kłyszejko. 

k:, parter z.amre<IJ!lę na Praca doktorska wraz z opiniami znajduje slEl 
podobne, VI P· Oferty do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 
„52~·· Br.asa, PLotrkow (ul. Matejki 34). Wstęp wolny. 3405-k 

ska 
96 _Dzi!lkan. I Rada Wydziału Biologii ł Nauk a 

SAMQITNY, pracujący, Z1em1 U01wersytetu Łódzkiego podają do wiado· 
studiJują.cy pO&ZUkuje mości, że w dniu 21 maja 1968 r., o godz. 11 w 
sublokatorskdego, oiek·rę sali Senatu (ul. Narutowicza 65) odbędzie się PU• 

bliczna obrona pracy doktorskiej mgr Jana Wiś• 
pujaccgo pokoju W środ niewskiego na temat: „Zbiorowiska chwastów ~ 
mieścin. Oferty „52833" getalnych powiatu łowickiego (Woj. łÓdzkle)". 
Pil' asa,i P!Jotrlk'Ow9ka 96 

Promotor: prof. dr Jakub Mowszowicz 
MŁ-ODE małżeństwo po- Recenzenci: prof. dr Włodzimlerz Tymraklewłc:a 

KARAWNN w d-Oi!J.rym s~IJciu}e sublokat<>rskie,go doc, dr Dominik Fijałkowski, 
stande spr.zeda-m. Kom.- '"T~rępującego pokoju. Praca doktorska wraz z opiniami znajduje si~ 

„PRZI!:DWIOSNIE" St. 
żerom~,1ci~go ""'.yd. 1954 
r., p, , mę kupię. Tel. 
459-219 IPO 18 51Url4 g 

""· 593--00 wewn. 74, do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 
stantynów k. Łodzi, god'Z. 8--15, ~ (ut Matejki 34). Wstęp wolny. 3405-k 
1 Maja s 5292.6 g 
„SKODĘ 1000-M.B" roJt .„ .......... „„.„.„ ••••••••••••••••••••••••. 
1968 _;: spr>Zed-am 'Xe!. • • 
ai4..oo, po godz. 11 : U ·W A-GA! NOWY KONKURS ŁGL e 

.j,:~Ę-M~„~~e:~:: "KUKUŁECZKA''' .! 
'W PKO - kupię. Tel. 
59Q-68, god,; ?5-17 • • 

.• WARSZ!l WY" - 1963 e li 'l!-ag-r.O-d a mJi W P C>-S<t.;t;:ei : 

~~=~~~zedam~c~ .: Tn.EWIZORA, MAGNETOFONU, ~ODOWEK : 
~.stów 12, Złotno. e I PRALEK ELEKTRYCZNYCH. e 
.„WARTBURGA" na sp! • : 

rałach sprzedam. Reja •. WaTUtdtlem udziału w konkursie jest złoźenie -w oTćreste- e 
'l/9-6 @>clłY) w god!z • 
16-40 531!26 g •. od 12 maja do 9 c.zerwca 1968 r. do jednej lub kilku gier, • 
,,SKODĘ 1000 MB" wy- • sześciu pięcioza.kładowych kuponów, a następnie • 
losowaną w PKO ku- ł • 
pię. Tel. 278-oo. sa319 g : przes a.nie do ŁGL odcinków „C" tych kuponów, • 

,-;TRABANTA - ~ę .• w terminie od l do 18 ~erwca. br. : 
601" :fabrycznie nowego e 
spraedaan. Oter>ty "52830" •. G~ WYGltANA PIENIĘZNA - OKOŁO lCHt.000 ZŁ. e 
Pr.asa; P.iiotrkowska 96 ed • 

•
• J nocześnie informujemy, :ie losowanie nagród z konkur- e 

„TRABANTA" lub „Sy 
renę" - wylooowane w e su z. m-ca kwietnia odbędzie się 12 maja br. o godZ: 10 • 

~~=pię~""'~r~:~845 .~ : w lokalu ŁGL „KUKUŁECZKA", uL Piotrkowska 106. : 

w.-.---_,,_,..__,__._.. ... ~----llllllMl•·-···--IWWllllA•„„_._.„„„._4~~i;:;:J~·~-ll!:~- IMH~"'!:.Sf.X!4'ZPCCe ... e ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeee..: 
. DZmNmK.~)ll<O::fOOófiW'- . 



Radio 
CZWARTEK, 9 MA.JA 

PROGRAM I 

• I. 

8.00 Wiad. B.15 "Plesń Meksy
ku". 8.44 K-011cert żyezen. 9.00 
„Pan Myślieki zjawia s ię na 
za.wol.anie". 9.25 ,,.Jezioro La·bę
dllie" - balet. IO.OO ..La.lka" -
odc. 111.20 Feliet.on muzyczn y. 
10.50 „.Jdyśl poprawnie". li.OO 
,..W poszukiwaniu człowieka • •. 
1il .20 Giełda piosenkli. 11.50 Po
radnia Rodzi.n.na. 12.05 Wiad. 
12JO KOlleert z pol<>tlezem. 12.4S 
Rolniczy kwadra!l6. 13.00 Transm. 
z otwarcia XXI Wyścigu Poko
ju w Berlinie. 13.40 Więcej, le
p iej, tatlliej. 14.00 W·iersze wspól 
czesnych poetów czeskieh. 14.10 
Muzyka polska. 14.45 Błękitna 
sztafeta. 15.00 Transm. z t"asy 
I eta1pu WP. 15.05 W:ad. 15.10 
z żyda zw. Radz. 15.30 Transm. 
z trasy I eta<pu WP. 15.35 Dl.a 
dmeci „Z ołówkiem i paletą". 
16.00 Transrn. z trasy I etapu 
WP. 16.10 Stud.io Rytm. 16 2S 
„Radi=topern po morzacłl, l;;-
dach i ocea'!lach". 16.50 A ud. 

łal~wizia 
Folklor rn~czny Czecho.słowa
c}i. IS.20 Koncert repreze.ntacy J 
nej ork. WP 15.50 Vf. obiekty
wie nauki. 16.00 Wiad. 16.0'7 Kon 
cert popołudniowy. 16.46 (L) 
Aktualności łódzkie . 17.00 (L) 
Graią i śpie'\Vają „Niebiesko
Oza.n>i". 17.15 Mówi pedagog. 
17.25 (L) „Mu.zyka nj_e tylko dla 
wtajemnioczon.ych'" aud. 17.50 
(L) Fragm. k<;iążki A. zawil
skiego „Bitwa nad Bzurą". 18.10 
CL) • .Przed koncertem w Filhar 
manii". 18.30 Uniw~rsytet Radio 
wy. 18.4S Kurs języka franc. 
19.00 W'ad. 19.07 Nowe płyty. 
19.30 Z"'5pół Dziewiątka. ro.oo Ty 
dzień Kult. Czechosłowaekiej. 
lW.25 Chwila procy-: 20.30 Para
da !>!"2ebojów. 21.00 Z kraju i 
ze świata. 21.2'1 Wiad. sportowe. 
21.32 Recital gitarowy. 21.46 W 
paru słowach. 21.50 .,Podróże 
muzy-ewe". 22.20 „Ich sny zwy 
cięskie'' - aud. poetycka. 22.35 
„HoryZJOnty muzyki". 23.15 Prze 
gl,ady i poglądy. 23.2;; Muzyka 
polska. 23.50 Wiad·omośe;. 

„Gdzieś w gromadzie". 17.00 TELEWIZJA 
Transm. z trasy I etapn WP. 11.55 J~yk polski (kl. VIII) 
117.15 Tr.ansm. z zakończenia I Leon Kruczkowski „Kordian i 
etapu Wyści~ Pokoju. 18.00 cham" (W). 15.JO GeomE>tr ia I ro 
Wiad. 18.05 Koncert r0ozrywko- ku „Aksonometria prostokątna" 
wy. 18.40 Muz. i ·aikt. 19.05 „z (Gd.ańsk). 16.10 Wytrzymałoś~ 
ksi~ga'!'skiej lady". 19.20 ,.List L materiałów n rok. „Bez..p1eczen 
Polski". 19.35 Koncert Centr. <-wo konstrukcji w złożonym 
Zesp. A~tyst: Wojska P ol<"k:ego. st„,n·ie naprężenia" (Kat.). 16.50 
20.00 Dzienmk. 20.26 . Kromka, ,.Mi.nuta moiączen ia" _ program 
smortowa. 20.4() Spotkanie z <>P" poświęcony poległym w walce 
rą. 21.20 Rozmowa. o wychowa- z fa'l!ZY?.ffiem. Interwizja (Mo
n.1u. 21.30 Aud. 1;1teraoeka. 22.00 sfl<wa _ Katowice). 17.10 Dzien
Lud'Zic i kont;i:nenty. 22 .20 W iE> l'ik (W). 17.15 . . Ek•rain z brat
czorna parada. ork„ i . solistów. kiem" (W). 17.41l XXI Wyści,g 
23.00 II wydarne _dziennika. 23.10 Pokoju - sprawozda;nie z I eta 
W 1a.d. sport. 23.lo .Taniec. ryt") pu na łtasie Berlin - Frankturt 
i p1~en.ka. 24.00 W 1ad. _ Berlin (171> km). T·ransmlsja z 

FILH 

o polsko-radz:ieckim 
braterstwie broni 

W Wytwórni Filmów Doku
mentalnych w WarS1Zaw1e za
prezentowano w poruedziałek 
dziennikarzom film dokumen
talny „Za waszą i naszą wol 
ność", zrealizowany przez 
twórców polskich i radziec
kich. Jest to pierwszy peł
nometraż.owy f.ilm dok:umen
taJny p=ygotowany w ko
produkcji kinematogra.tii ol:>U 
krajów. O podjęciu współ-
pracy zd€cydowa.l temat: 
utwór poświę=ny jest polsko
radziec'.kiemu braterstwu br<r 
ni. Reżyserowali - ze strony 
polskiej Ludwi k Perski, ze 
lńlrony radzieckiej - Leonid 
Mach nacz. 

Dzdś 7 ~ehmurzenie umiarko 
WQll'le, cbwi'lami duże, rno.ż.loi.
we przelotne opady ze skłon 
nością do l>Urz. Temperatt>ra 
maksymalna około 17 stopni 
c. W iatry slaŁ!e i umiar~'O'Wa 
ne - z.achodmie i pohxl1mowo 
zachodnie. 

Jutro pogoda i temperatura 
bez więks-zych zmian. 
Stońce dziś zajd.zie o godzi

nie 19.15. a jutro wzejdzie o 
godzńnie · 4.9J. 

Imieniny obchodzą d'Zliś B<>-
żyda,ry. ~"Z) · 

Muza hochsztaplera 
7;a+crŁęło się wszystko od te-

go, że pnypa.dlciem, . na 
III Ogólnop()lski FestiwaA 
poezji w I,o.chi, dwu autorów 
nadesłało swojĘ utwory pod 
jednakowym godłem. Tak się 
l)O'Za tym ztożyło, że akurat 
jed·nemu z ndch prz.ypadła w 
udziale dość wySll'ka narro
da. Pech 7Ja,j na di>bitkę 
chciał, że gdy preysz.ło do 
rzyzsiyfro+Wamfa godła, sięgn.ię 
t.o po niewłaściwą kopertę. 

No cóż takJ.e nieporozumie 
nta zdar;,a,ją si~. Na ogól 
zres>ztą. jeśli Tafią na C'Llo
wiek.a uczciwego, szybko s1-E: 
wyjaśniają. 

Tym ra7.-em jednak organiza 
t.orzy konkur9U mieli do czy
n ienia z niejakim Henrykiem 
Szylkinem z Zielonej G&ry. 
czlonk.iem tamtejszego oddzia 
lu: ZwJązku Literatów Pol
skich. Pan Szylk;in nawet 
okiem nie mrugnąl, kiedy 
pTzy jeg.o nazwisku wymie
niono tytuł rtie jego wier
sz.a. Nawet siię nie mjąknął. 
kiedy organJ=to.rzy poprosili 
go o odczyt~nie teg<YŻ. wier
sza („ Woła'Tlie rniaS1ła"), pod
czas uToczy9tego finału festi
walu. Nawet mu ręka nie 
dTl'(nęla, kiedy inkasował. ty
tułem na.grody. 2000 zł. Wz;iął 
pieniążki. wzi~ jesz.cze udZ!ał 
w ZJOrganiiz.ow:i.nym na rue
jego cześć spotkaniu aut.cxr-

sltim i odjechał na swym ;.Pe 
g=ie" w siinĄ dal. 

tem :m migrody jest Romaa 
Gorz.elsllli, poeta łódzki. Gra-
tulujemy. J. X. Być może odjechał-by dale

ko i wysoko, ~yby nie pech.i--~~~~~~~~~~~~~ 

który w końcu zawSlz.e dosięg .1111----••••••••• nie osz;ustów. Na.grodzony 
wiersz został opublikowany i 
tak Slię cała a1era wydała. 

Sprawa. jest horendaiłna i 
ucroiwym ludzi.om w gł.owie 
się nie mieści. Oto człowiek, 
który ma sprawować ,,rzą.d 
dusz", najordymwniej kll'adn:ie. 
Bo przecież do tego wszyst
kio się sprowad-. PO'łl09ła
je nam tylko mieć ~eje. 
że władze Zwią2llru Litem.ww 
Polskich szybko i właściwie 
za.kwalifikują muzę hochszta
plera k.ala.ją.eego dobre imię 
środowiska lit.era.ckiego i od 
powiedn.io ocenią jego „Pe
l!"a7..a.'', który, według własnej 
wyceny Henryka. Szylkina 
WM't jes>t 2 tys. zł. 

Nisko oeni Henryk Szyi
kin swoje poetyckie sumienie. 
I me tyl>ko poetyckie ... 

J. KATARASIRSKI 

P. S. Przy tej OOść przy-
krej okazjli k:.om.uni.Jrujemy, 
że allltorem wspomnianego 
w iersza („Wołanie miasta"). 
i tym samym de facto !aurea 

Dnia 8 maja 1968 r. zmarł 
śmiercią tragiczną w wieku 
lat 11 nasz naJukoehańszy 
Syn, Brat i Wnuczek 

S. t P. 

Ada01 
Leśniewski 
Pogrzeb ()dbędzie się dnia 

10 maja br„ o godz. 17 z ka· 
plicy cmentarza rzym.-kat. 
na Dołach, o czyni zawiada· 
miają pogrążeni w głębokim 
bólu 

RODZICE, SIOSTRY, 
SZWAGIER, DZIAD· 
KOWIE i RODZINA 

Pani inż. mgr ZOFll NI
WIŃSKIEJ wy azy głębokie· 
go współczucia z powodu 
zgonu 

CORKI 
składają: 

KOLEDZY, KOMITET 
RODZICIELSKI i MŁO· 
DZIEŻ XV LO im. J, 

KASPROWICZA. 

Koledze STANISŁAWOWI 
MORYCOWI wyrazy serdecz
nego współczucia z powodu 
zgonu PROGRAM ll 

g.39 Wia<I . B.35 „ Swiat I my 
czyli co nowego w gospor# arce 
.naszego globu". 8 55 Konc„rt 
Ork. R<>"'gł. Wrocławskiej. 9.30 
Wiad. 9.35 Pr:zegląd czasop'sm. 
9.45 Muzyka ludowa.. 10.00 L. 
van Beethoven: I Sonata F-0,U'r. 
10 .25 „Smieszne miłości" - fra g 
merit. 10.415 Z muo:yki skandy-

BerJ.;oia lnte>r>Wirzja . 18.15 
Wiadomości dnia CL). 18 .30 Kon
cert orkiestry PRiTV. 19.20 oo 
tran<Y" (W). 19.30 Dziennik W-wa 
i Poznań). 20.10 „Polig0-ntt - ma 
ga.ry.n w >]skowy (W). 20.4.5 No
welk<a krymilrialna pr<>d. fra.n
cu<kiej pt. ,.Sposób na subiek
ta" (W). Zl.10 Refleksje (W). 
21.41l Manife.«tacja komunistów 
i ludzi pracy woj. północno-mo 
•'+wskiego z udziałem delegacj i 
woj . katowickiego z okazji roc z 
niey zwvdę«twa nad faszyzmem 
i 5o r<>eznicy powstania Rer.:>u
bHlci Czechosłowackiej. 22.20 
Dzienin•ik (W). 22.4() Magazyn i<l'l
f ortnacyjny Wyścigu Pokoju 
(W). 23.0S Geometria I roku 
(pow ,rzenie z Gdańska). 23 .4(1 
Wytrozymałość mater iałów (,po
wtórzenie z Katowi.cl. 

Przewodnicząca Rady Kobiet m. Łodzi 
powróciła z Kongresu we Francii 

PODZIĘKOWANIE 

Dyrekcji. Radzie Robotni
czej Zakładów „Bznra" w 
Zgierzu oraz wszystkim kole· 
gom tragicznie zmarłego 

Zenona Wiesława 
Jurkiewicza 

MATKI i OJCA 
składają: 

DYREKC.JA, RADA ZA· 
KŁADOWA, RADA RO
BOTNICZA, KOLEŻAN
KI i KOLEDZY z ZA· 
KŁADU BUDOWYiMON 
TAŻU MASZYN PRZE· 
MYSŁU SPOŻYWCZEGO 

nawskiej. 12.05 z k>raju i ze 
świata_ 12 .25 (?.) Komunika\y. 
112 .3() (?.) „Wiosenne św!eto kul
tury" ·- rep. 12.45 (L) Fragmen 
ty operetki Abraha·ma „Bad w 
Savoy'u". 13.15 (L) Melodie ta
necz:ne. 13.25 ~Wojna· i po woj
nie" - fragm. 13.45 Au<J .. ,Utwo 
r-v fortepian<l'We J. S. Baoha". 
14.15 Kalejdoskop kulturalny. 
14.45 „Błękl:IJna sztafeta". 15.00 

Do Łod'7li pMVTóciła priewo 
dnioząca. Rady Kobiet M. Wą; 
SOWicrL, któira m:zem z wice
pnewodn:iCZl!\("I\ K •m..i-OIW'ej Ra 
dy Kobiet Polskich O. Rewiń 
Slką przebywała na X KOIO
!l'resie Kobiet Framonsldeh w 
Ni-rn~ we Fra.ncjJ. Kongres 
omówił wiele problemów 

zwi:,,ZMJ.yoh z iyciem Frain-

Już 11 maja br. o godz.13 
SP-NIA PRACY „T A PICER" 

OTWIERA NOWY 
ODDZIAŁ USŁUGOWY nr 11 

onzek m. i'll. SJJll'3'WY pracy 
Oll'M 2'l813111ga:Wwa.nia poJiłyoz 
nego i walk+i o pokój. 

Nasza delegaaja br1'ła u
d"llia.ł w obr+a.da.oh, a. osłabnie 
go dnia Kong.resu w imieniu 
kobiet polskfoh :rabra.ła gros 
M. WąS<>wicz. Podkreśliła o
na przyjaźń ł~ Polki z 
Fra.neu.,;ka.mi oraq. solidarność 
we wspólnej waloe o pokój. 

(KAS) 

Francia buduie 
dalsze 
okręty atomowe 

R:z:ąd fran.cuskt podjął decy
zję zbud<l'Wa:nia w r a.mach pla 
nów na lata l.9'ro-'l5 czwartego 
pod.wodnego okrętu atomowe
go, wyposeżoneg<> w rakiety o 
głorwieach tlJl.lklea.rnych. Budo
wa roz;poeząć się ma w rok.u 
1972. Pierwszy z tej seril „Re
ooutable" ce.ooo ton wyporno
ści) · z06tał już wodowany w 

za potnoc i współczucie oka
zane w ciężkich dla nas chwi 
lach żałoby - składamy ser
deczne podziękowanie 

ŻONA i RODZINA 

Koleżance KRYSTYNIE TO
MASZEWSKIEJ najszczersze 
wyrazy współczucia z powo
dll śmierci 

MATKI 
składają: 

KOLEżANKI i KOLEDZY 
z MHD ART. PERFUME
RY JNO-DROGERYJN'l'MI 
i UŻYTKU KULTURAL

NEGO w ŁODZI 

Koleżance ZOFII STOP
CZYNSKIEJ najszczersze WY· 
razy głębokiego współczucia 
z powodu zgonu 

MATKI 

„SPOMASZ". 

Kol. KAZIMIERZO-WJ DER
czyŃSKIEMU wyrazy serde· 
c-i;nego współegneia z powodu 
zgonu 

OJCA 
składają: 

DYREKc.JA, RA.DA PE
DAGOGICZNA I ADMl· 

NISTRAC.JA XVI LO. 

Dnia. 1 maja 1968 r. zmarła 

Teresa Niwińska 
w OSIBDLU KOZINY, ul. PIBTRUSINSKIBGO 52 (pawilon handlowy nr 112). =t~~~/-~ :u.~~~e. z.a; składają: 

DYREKCJA, RADA ZA
KŁADOWA, RADA RO· 
BO'.l'NlCZA, PODSTAW. 

ORGAN. PART. oraz KO· 
LEŻANKI i KOLEDZY z 
ZAKŁADOW PRZEMY· 
SŁU POŃCZOSZNICZE· 

długoletni pracownik nauko· 
wo-badawczy Instytutu Włó
kien Sztucznych i Syntetycz
nych. 

Wyrazy szczerego w!lp6łczu

cia RODZINIE Zmarłej 

składają: 

'TTll'V OWEGO MOGĄ BYC trzeci ma być przekazany d'<> ZLECENIA w ZAKRESIE TAPICERS.1. • A MEBL eksploatacji d'O k'<>ńca 1973 r. 
RÓWNIEŻ REALIZOWANE EKSPRESOWO w CIĄGU 4-5 DNI. Decyzja budowy czw_artego 

ZARZĄD SP-NI PRACY „T AP I CER", ŁÓDŻ, ul. ROOSEVELTA !, ~eg-;; ~~~ęt~~.;00~-:;:.t ~ 
TEL. 238-76 i 379-00 UPRZEJMIE INFORMUJE, że przy ZAMÓWIENIACH na iest - jak podkreś!:a się 

w Paryżu - z norwą franeu-HONOROW ANE SĄ BONY I CZEKI ZWIĄZKÓW. ZA WODOWYCB. I ską koneepcją obronną „we 
GO im. M. BUCZKA 

„ZENIT" w ŁODZI 

DYREKCJA,' RADA ZA
KŁADOWA oraz KO
LEŻANKI i KOLEDZY. 

•••••••••••••••••••••-•••••••·•••••••••••••-.., wszystklioo kierunkach". 
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E. S. GARDNER 

~łtCłl 
DZIEWCfiNA 

Je91: oczywiste, że troje przest~ów usi~ 
walo odzyskać skradziony samochód, w kto
rym ukryli zwitek z dziesięcioma ty9iącam1 
dolarów. Udali się więc śladami samochodu 
do Dorrie Ambler, w czym pomógł im męż
czyzna obslu.gujący parking przed klubem 
wiejsk-im.. Posrtanowili przetrząsnąć jej mie
szkanie w budynkt> ,.Parkhurst ApaTbments" 
i w tym celu wynajęli lokal numer 805, któ
ry mial stan.owić ich bażę operacyjną. Pod
czas kolejnego wypadu do mieszk.a.n.ia nu
mer 907 pTZyłapał ich na gorącym u+czynku 
detektyw Marvin Billings. Barlowe Dalton 
strzelił do niego z rewolweru kali-bru dwa
dzieścia dwa, znalezionego w mieszkaniu 
Dorrie Am.bier. Tam też znalcili rewolwer 
kalibru trzydzieści osiem. 

Działo się to w momencie. gdy przed 
drzwiami mieS1zkania zmaleź1i się Perry Ma
son i Paul Drake. 

Przestępcy uciekli do kuch'llli i zaibaryka
dowalJi drzwi, a następnie . kuchennymi scho
dami do9tali S1ię o p.iętro niżej do swojej ba
zy, m ieszkania numer 805. Gdy dwaj rnęż-

czyźni przeczytali w gazecie o wl.ączenitt się Hamil+tan BUJI'!ger 12la'Wah:ał Slę na ch'Wlił~ l8.. Masona do ~awy i o podobieństwie dwóch po azym rzek!l; 
kobiet, doszli do wniosku. że jedna z nich 
Dornie Amibler k.ib Minerwa Minden - przy
właszczyła sobie sk:radz.iOIO+e przez niob dzie
sięć tysiięcy dolarów. 

Mniej w:ięcej w tym samym czasie Flossie 
Hendon, rnloda dziewczyna, rl:Łóra przy+Stala 
do dwóch opryszków i wspó1'praoowała z ni.
mi „~ kiie1imek wódkli" (ta<k się wyraziła), 
przezjrwala ogromny mepoldj w związku 
z zaibójstwem. MarvWna. Billingsa. Zbrodnia 
była dła niej zaskoc:z.eniem. 

Jasper twlierd!zi, że jego kolega, Ban:'lowe 
Dalton, sam wywiózł ją i zasr..rze!H z rewol
weru kaldbru trzydzieści osiem, k ·tóry ukrad1i 
z l'IlJiegz;kania numer ocn w dOlll'll r.ParkhuTst 
Apartments". Oczywiście, pon.iewaiż Dalton 
n ie żyje, Jagper bez zają,knien;ia zwala na 
niego wszystkie zbrodnie. 

Gdy Jasper został aresztowany ;z.a włama
nie, wpadt na pomySll, by udzielić mu immu
nitetu w zamiian za przyznanie się do po.rwa
nia Dorrie Amble:r. Ze'Zna,ł, że je:g;o w.sipól
niczką była Minerwa Mi.nden. 

Fl09Slie Hendon została zamordowana tyl
ko d1atego, :żeby nic nie mogla pow.ied'Zieć. 
To prawdopodobnie jej zwfoki znalarz.la po
H<:ja w piaszczyS1tej wydmie. Jaeper wiie
dZial. że szybko postępujący rozk!lad unie
moż!Jiw!i. identyfikację, 

W tym czasiie os'kariona, idąc do ntiesz
kania, wynajętego przez siebie na nazwisko 
D=rie Ambler, dowiedzi.a.ła si~ o morder
stwie i opuściła dom mocno zdenerWQWana. 
To byro akurat wtedy, gdy · została zauważo
na przez świadka - sąsiadkę j:adąicą, windą 
z psem. 

- W}"SIO'lm Sądzie! Niechętnie składam ta
k.ie oświadczenia, lecrz. staje s>ię niekiedy ko
;n ieczne. że my, strona ookariyciełska, musi
my kierować się własnym rozumem, by :zd<r 
być wy!ainia,jący się Wliarogodny dowód. 

Odnieśliśmy w:rażenie, że DU!Il.leavey Ja
sper mówjg: prawdę. Chciehlśmy udzielić mu 
immunitetu (jego przestępstwo było stosun
kowo mniejsze), ażeby n:dowOOnii.ć winę rnor
derceyni. Fakt, że wydarzenia nie potoczyły 
się w tym kJierunku, fakt, że padliśmy ofiarą 
są dowodem jeszcze jednego ryzyka, na ja
kie narażają się organa władzy wyik:onaw
czej. 

ztmyłem oiśwdadcrz:enie w taki. sposób, że 
akta dotyczące tej sprawy me będą zawie
rały niejasno.ści. Będ2llemy prowadzi1i postę
powanie sądowe przeciwko Dunleavey'owi 
Jasperowi zarówno z tytułu przes.tępstw, 
które popełni! wcześniej. jak i z tytwlu zbrod
ni, jakjcll się dopuści·! ostatnio Chodzi o za
bójstWQ Ma:rv~na Bi1llngsia ;i •o zabójstwo 
F!0SS1ie HenSIO!l.. 

Hamilton Burger obrócił Się z taką god
nością, jak gdyby dokonywa.I: przeglądu woj
ska i majestatY=ym krokiem opuścił salę 
sąd.ową, poz.ostawiając kolegom przykre za
danie uozest!lliozenia w ostatrum stadium 
sp.rawy. 

- Sędziowie przysięgli oświadceyl ~ 
dz:i:a Fli<nt - z.ostaną poinstruowarui. co do wy
dania weTdy<ktu uniewinniającegQ w Sj)Ta
wie, w której występują ~bywatele stanu K.a
li.fomiia prz.+eciw Minel"Wie Milnden. 

Maoon., Della Si!-eet i Paw Drake siedzieli 
w gaibineoie adwokata. 

- Kiedy pan ~ sobie sprawę, że nie by
t.o dwóch kobiet? - spytała Della Street. 

- Wtedy, gdy Minerwa Minden pokazała 
nam, że nie ma: bliziny na brzuchu - odp<>
wiedział ~n. 

Delfa Street irzucila Wm'Okięm na Paula 
Drake' a. 

- Nde rozumiem - przyznała. 
- Gdy zapytałem Minerwę. czy ma bliznę 

po operacj1i na wyrost.ek robaczkowy, poka
zała dok>ładnie m~ejsce, gdzie taka blizna po
wiruia się znajdować. 

~yby nie miaJa nic wsp&lnego z taką 
blizną, skąd by mogła wiedzieć dokładn ie 
jakie miejsce powinna pokazać? Gdybyś była 
operowana na wyrostek, wiedziałabyś na 
pewno, w którym miejS1CU zna.jduje s.ę bliz
na. ~eże1i.. jednaik ~e miałaś takiej operacji. 
tp nie Wledą:1ałaibys, c'hyba że byla9yś leka
rzem, pielęginlarką lub czytal.aś o tym. 

-:- Teraz ro<Z:Umi€m. Ale co to była za blizna. 
k.t.orą pokazała nam„ gdy po raz pierwszy 
ZJawiła się w tym gabim.eoie? 
. - To . byla podbarwiona przezroczysta. faśma 

11. kol<>dmm - wyjaśniq Mason. - Czy pam ię
t:sz jej .S'kromno.ść? Odsunęła się od okien w 
rog ~aibmetu, obnażyła się na chwilę, na
stęprue pod wpływem zażen,owania szybko 
s~ę ubr~ła. Nie pozwoliła nam dokładniej 
się przy.irozeć. Podbarwiona przezroczysta taś
ma i kolo:<iit.m mogą z pewnej odleglo6ci 
doskonale imitować chirurgiczną b'Li.znę. 

(58) (Dalszy ciąg nastąpi) 
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