Wydaaie A.

Cena 50 gr

Cztery projekty ustaw

dziś

rozpatrzy
~\]

Dziś, o
gGl'I002'dlej

kadencji

godz. 10 ra.no r1>7JPOC!liDie się pierwsze w tesesji wiosenne.i i 19 od poozą.tku obecnej
plena.me posi,edzenie Sejmu.

Na wstępie obrad przedstawione zostaną Izbie w p;erw
szym
czytaniu
proiekty

Rok XVIll

Lódź,

Dziś

Ministrowie komunikacii
krajów socjalistycznych
obradują

minister Józef Popielas,

'Wła.cbe

Birmingham

Wyjaz.d z. Warszawy zai:>la•
nowany był na i:>oniedziałek.
o godz. 6 rano. O J?odz. drugiej w nocy dyr. ośrod'ka dr
Sosiński i
dr Nagański
członkowie eklspedycji po rad

Birmingham~
usunęły

Przywódcy

murzyńscy

ostrze.

że
jeśli władze zastosują sa•rl'k>cjQ
dYSC~llnarne
wobec uczniów;

Rzadowa .de1e2acJu

kulturalna Kuby

t
r.:

odwiedziła Łódź

ff

niedzielę
przybyła
do
Łod:sl 1 dwudnfową
wizytą
rządowa delegacja kultura.Ina

W

Kuby,

~ewodnlczył

której

wieernlnister kultury Osrnln
Fern:wdtl'L. W skła.d delegaojj wchodzili poza tyin: dy-

rektor deparlamentu

propai;a.ndy Min. Kultury Jose Simon ora.s dyrektor Wyż
szej
Szkoły
Plastycznej w
Rawa.nie Mateo Fa.riente.
W nied"Ziele goście byli obecni 111a zaikończeniu Festiwalu
Teatrów Studenckich.
;wczoraj odwiedzili Writwórillie
Filmów
Fabula·rnych.
ZPB im. Ha:rnama. ~dzie
6J)Otkałi

się

z

zespołem tańca

.,Harnam".
a wieczorem obejrzeli przedstawienie „Pajace" w Operze Lódzkiej.
(W)

o

spotka~ą

się

„kon.tra.lreją".

bawia.
pięcia

Sąd

•

w poniedzialek ze szkól

s.ię

połowie

maja

z odl><JIW!ednia,
Agencja UPI o-

nowego W'Zrostu n.a.-

w Bl!nninghaan.

*

NajwyźstzY

USA

uchy1ił

w poniedz!.a!ek wyroki sikazuja,ce Murzy;nów, którzy ucv;:i;tn.i=Yli w tzw. ,,sied!Zących dern0<11s1n'acjach" w pięciu

&tach

połudnla

mia-I

Mul!'Zyini

USA.

zajlffiOIWalli
miejsca w resta•Jracjach J)r7.ez.nacz<: nych ;,tyl
klo dla bóal:1"°"h". (PAP)
cl

0

Kolejne zdję
cie blDku, S'J)&iród 10 wytypowanych prze<z
komisję fach1>w
ców,
przedstawia, dom mien.kaJny wybudowany przy ul.
Przys:r.kole
13
(lJiok 33 - No.
we
Rokioie).
Projektantem
był
mltr
inż.
a.reb.
W. Mini.eh
(Wa.rsizaWa.),
ua kie•
rownikiem bu·
dowy migr inż.
Ta.deus~
Ogt'Odowozyk
I

j
.

LPBM nr 1.

trzymwUśimv dn.ta;chcza:s

na 11asz Twn.k:ttrs kti-l•kaset
kuponów. Prapoz·ycje czytelnilvów są różne. Spośród 10 blcMw wyty,powa.nych do n.a.gród, pięć
znajdu ie się w z<lecyd.owam.ej czołówce. Ze względ.ów
zroZtUmiałych <n~ możemy <ich wymienić. Równocześnie
otrzyTnaJLiśmy z l..od:zi, Wa.rsz.awy, a równiieź z wo1eWó<iztnva. l.Qd,z.kiego ki·~k!adz!iesląt Ustćw. W naijbUższyim
Czasie fragmen.ty 1l!iektórych z niioh zamieści.my w gazecie. W dni.u dzisiejszym obok zdjęcia dlrulcujem,y Iw!ejn11 kupon, prois.ząc czytelni'Mw o jego wypełnienie
i 1Hld<"slamic na adres redailocji ul. Pi.ol'1'ko1vslca 96 z dopiskiem 11a lcO!Pefrcie: ,.Złota ki·9•Znia" l:,odzi lnb „Na}Zeiv.szy blOilc miesZ!l~l.ny". Jeszcze raz r>TZ!FJ>Omii:~u. że
każdy z czyteln"ilww może 1wdesiać dowolnq i·l-O•sć kuPQnbw. Na zwycięzicó.w c;,eka 6 cennych na.gród.
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Decydująca

- „o

eratuluje mieszkańcom
województwa łódzkiego

l

lodowiec
śmierci

---- -

Depesza kondolencyina
z Polski

__

.
•
.
.
Z1e!ona . Gora,
debl'UtuJąc~
P.olskie nua~to etaip.owe. w ~ys
c1gu
Pok0tJU,
podobnie
Jak
Rzeszów, Warszawa. '.Doruń i
Poznań, zgotowała uczestnikom
niezwY'k'le serdeczne przyjęcie.
Uczestnicy wyścigu mają już
poza sobą •/s trasy, Przebyli
ju~ .10 eta'PÓW o łącznej dłu
~~c1 1701 km. Do r:iety w Ber
linie ,'POZ<?sfało w1ęc ies-z:c~e
5 eta<p<l'W l 857 coraz trudn1eJszyoh do przebycia
kilometrów.
Dotyołiczasowych trudów nie
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Tyt-.ił „Dom ))Od złotą klelnią" powinien otrzymać bu-
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clą.g

(Dalszy

na .str. 6)

przesłał

ski

depeszę

z

wyraza•

mi współczucia sei.creta:rzawi ge.
neralnemu ONZ u ThlUlrowi.
(PAP)

Katastrofalne powodzie
w Iranie
J'ak donoszą z Teher.a'llu; w
ostatnich
dniach
w
o>:;ręgu
Meszhed zginęl.o na
siku.tek k!lta.;trofalnyeh powo0dzi
60 osób. Zn.iS"ZCZeniu uległo otrańskim

kol<> 500

doanów. (PAP)

astronauta 9 Sen w kosmosie nie iesł
problemem
Perypetie osłałniei fazy lotu

e

Asflrorumła

amerykański,

GordA>n

miejscowości

leżącej

przybył

Cooper

skąd

w

Udał

się

pobliżu

w

niedzielę

do Cocoa Beaeh,

wynu<tni na Prz:v-

Canaveral, z której przed kilkoma dniami

przeszło

wystartmval do
W drodze do

34-g<>dzlnnego lotu wokół naszej p!Anety.
coeoa Bea.ch. Coopera wita.ty
tys.ią.ce
rozentuzjazmowa.nych
Amerykanów,

e<>oper -

na

loo~1 ~

sowej st:wlerda;J!, iż w C!2lasie
swego liotu :na 'W;ll&okośc1 od 160
do 2.73 k:!llo:rnetrów nad Ziemią;

11 1

Adres

• •

widział

wytrzymało 21 kolarzy ze 115.
którzy wyruszyli na te~rocz
ną trase z Praigi.
Oceniając
przebie)!! 10 etapów,
należy prze.de wszystkim stwierdzić. że tym razem
polscy kibice kolarscy mają
szczegóbiv powó~ do radości.
Na'Si dobrze przygotowani rerprezentanci ja<lą. nadal świet
nie, a w Zielonej Górze do
swych sukcesów drużynowych
dorzr.icili
jeszcze
t>ierwsze,

W zwląz'l..'11 ze zgonem zastęp
cy sekretarza generalnego ONZ
Omara Loutfl, kierow!lilt Ministerstwa Spraw Zagrani=ych
wloomlnister Marian Naszko:w•

Konferencja prasowa G. Coopera
maJeńklej

Kupon konkursocov :
nazwisko •

ta.kWh finiszów„.
Józef Beke;r na mecie X etapu w Zielonej Górze.

Na zdjęciu:

lądkla

.------------·----------......I~!'

Imię i

oby więcej

do bazy Patriek na Florydzie;

.... ............................

Prezydium Komitetu Wo-'
jewódzkiego SFOS w Łodzi
otrzymało
20
bm.
list
od przewodniczącego Rady
Głównej
SFOS.
ministra:
obrony narodowej !!en. Mariana Spychalskiego, w kt6
ry- w imieniu Rady .e:ratuluje on mieszkańcom woi.
łódzkiego
zajęcia
po raz
czwarty z rzędu ~ierwszei;ro
miejsca w śwJ.adcze:iiach na
rzecz odbudowy kraju i sto
li cy.
W 1962 r. społeczeństwo
ziemi łódzkiej zebrało łąi:z
nie na SFOS 18.570 tys, zł,

Po zqonie D. Loutii

Holender&kie Toowar.zystwo Geo
grafiiczne przY7Jll.alo geografom

<>-grafit PAN oraz Kllmaszewskl z Uniwersytetu
Krakowskiego zostali cztonkaml - kol'eSJ><>n<lerntaml Towarzystwa.

mor~

Minister Spychalski

• * •

polskim W'Y&Gkiie wyróżnienia.
Prof. dr Jan Dylik z Uniwersytetu w Łodzi otrzymał srebrny medal. Pr'()t'esorowie Le6zczyńskl kierownik zakładu

rybołówstwie

skim" oraz
- „O zezwoleniaeł:i na wy
konywanie orzemyslu.
rze-o
miosła. handlu i niektórych
usłul! przez jednostki IWS'PO"'
darki nieusi:>ołecznionei".

Holenderskie odznaczenie
dla łódzkiego naukowca 9 -Co

•

faza walki

Dziś Wyścig Pokoju wkracza do NRD

I

.

(PAP)

ustaw:
.,Kodeks
cywilny"
oraz „Przepisy wprowadzają ce
kodeks cywilny".
W
imieniu rządu
PTOiekty te
przedstawi POSł<>m
minister
sprawiedliwości
Marian
R)•bicki.
Projekt kodeksu jest dokumentem bardzo doniosłej wagi. Ma on na celu dostosowanie obowiązujących przepisów prawa cywHne~o pochodzących
w większości z
okresu przedwojenneeo.
do
warunków •.istroiowych istnie
jących w naszym kraju.
W
dalszym cią~ obrad
Sejm rozpatrzyć ma 4 proiek
ty ustaw. na temat których
wypowiedziały sie
już zainteresowane komisie se.imo.
<We:
- „O dyseY'P'linie wojskowej oraz o odpowiedzialnoś
ci żołnierzy za przewinienia
dyscyplinarne l za naruszenia honoru i .l?odności żołnier
skiej".
„O substancjach trują
cych",

W Instytucie Onkolc.e:ii w
Warszawie oczekiwał na ło
dz'ian dr st. Czap.leW!Ski. odpowiedzialny za ~ospodarke
radem w rnstytucie Onkologii w Gliwicach filii In(Da01szy ciąg na str. 2)

Korespondent
PAP
w gu jednej doby masa lodu
Moskwie red. Majtczak pi- tM"Zesunęla się na taką odsze:
posterunek
wysoko- ległość, jaką dotychczas po
górskiego
obserwatorium konywala w ciągu całego
hydrometeorologicmego
roku. Jest to zjawisko niew
Osiedlu Dalnyj
(Tadfyki- zwykle.
7-kilometrowy jęstam)
zaalarmował za po7..or lodowca o powiea:zchni
średnictwem radia, iż jęzor
29,5 km kw. I>O'Pękal:, twolodowca
„Niedźwiedziego"
rząc liC2Jlle szczelimy o glęna Pamirze
bokości do 30-40 meirów.
począł
nagle
W dług osl;a1t?nich informa
spełzać z
wysokości
3000
..
meirów z nie notowaną do- CJ1 e ruc~
l~owca trw'.1.
tychczas szybkością, W ci.śl- Wprawdzie
Jego szybkosć
zmniejszyła się nieco,
ale
wynosi nadal 50 m na dobę
i wzbudzająca p01Wsz.echną
trwogę, potwocna lawirna lodu wali się z gór ze strasz
nym łoskotem
--------·-------

kielnie
lodzi"

w Nowej

o godrz. 6 „Star" Kolumny
Tram;•portu Sanitarne~.o wyjechał
z ul. Sterlin.~a 13.
Wkrótce :po nim •• Warszawa".
w której za j ęli miefa·ca dwaj
dalsi członkowie ekspedycji:
kierown'ik oddziału rado-terapii dr Kuchowicz i inż. W.
Reimschilssel
inspektor
ochrany ra•dfolo.e:iczn.ej. Relację z wyprawy P~ rad Przekazuje niżej podpisana, która towarzyiszyła
ekspedycji
w podróży do Warszawy.

lawinq

„złotq

ponied.zl.8'lek

Ja.rosizewicz.

do Instytutu Onikolo.e:ii w
Warsza·wie wyszii .z. sali
operacyjnej.
Operacja
była
niespodziewana i trwała dłu
go. Do domu nie było już po
co jechać . Tr;:y godziny prze
spaii się w szpitalu„.

,,Niedźwiedzi"

ruszył

w

Hucie. Gośoi-O<m towaxzyezył wiceJ)'I'ezes Rady Mln.istrów Pfotr

BERLIN

szereg la.t na własny, łóitzki ośrodek
W lutym byliśmy
św1a.dka.m.i
uroczy.
stośoi jego otwarcia.. Od szeregu tygodni ozeka.liśmy na
rad jeden z 'najważniejszych elementów leczenia
chorób nowotwo·rowyc)l. Dmś rad jest już w Łodzi •••

1.081 uczniów murzyńsJdch, którzy w pierwszej
Uczestniczyli w demonstraejacll antyras!stowsklich.

mi jes'.ZCZe kilka d'lli tern'\.!,

posled!zenJu Komitetu Wy-lron.aw
czego RWPG w WM"szawie, bawiła

Czeka,liśmy

I

miasta

miasta.

Delegacja radziecka z zastęp
przewodniczącegio Rady Ministrów ZSRR Michaile:m Lesóecz:ko; kltóra brała udzl.ał w
cą

onkofogiczny.

Prowokacyjna decyzja
władz

w Nowei Hucie

pierwszą pacjentkę

rado-terapii przyjmie

(Od naszego wysłannika)

w Warszawie

który przewodniczy obradom.
_ Obrady potrWaJą kilka dni.

oddziału

kierownik

Wicepremier ZSRR

Nr 120 (5121)

Rad juZ: 1est w Lodzi

20 bm. rozpoczęła się w Warszawie doroczna vru sesja nara.dy
ministrów komunikacji
krajów socjalisty>czn~h - człon
ków Międzynarodowej Orga.nlzacjl Współpracy Kolei.
Na konferencji omówione zo..
staną różnorodne problemy tech
niAlzne, ekon<>micztte 1 eksploatacyjne związane z dalszym zaCieśnieniem
i
pogłębieniem
współpracy
kol.el w naszych
krajach.
Konferencję otworzył ł gośel

P<>Witał

wtorek 21 maja 1963 roku

Sejn1

Po aresztowaniu
dziennikarzy NRD
w Niemczech zachodni cl1

Pro le st SDP

wldzlał

wiele S'ZC'Zei!(ól6w na poZiemi. Gdy widoczność byŁa oobra,, raaóżn.iaił on
nie tY'llro kointynen.ty„ czy poS:ZC'2legćil'!le
państwa, ale ts.Jcże
miasta i pojedyncz.e b'udYtllki.
Astirorum<ta
stwiero:ził; że nie-

wiernchni

kiooy

d'Cl'Str7.Egal nawet

chody n.a
:n.ość

była.

~<>gach;

samo-

gdy wi.docz-

na~lepsza.
amerykański oże spanie w pmejest W>Ca.le irzeczą tak

Sukarno dożywotnim
prezydentem Indonezji
W

św:i.ad!czył,•

stt'2enl n.ie
jaik

to sąd.2Jono. „spałem ba.rd@o moono". Dedal on,
iż nawet śnllo mu się coś; ale
dokładnie nie pamięta
co. W
tn.Idn.ą„

~·!.

(IPAP)

Bandun~

odbyła

sie

uroczystość
mianowania Sukarno dożYWotnim prezyden...

tern Indonezji.

Decyzję
'POWZiął w

w
tej
siprawie
sobote tym.czasowy doradczy kon-.e:res lu.dowy Indonezji. który w roh~.i
1960 u·dzielił Sukarno mandatu ;prezydenckiego.
(PAP)
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Koomo:na.u1'a

każdym ra'Zie by! to taki sen,
W związku z reitresjami,
jak na Ziemi.
jakie władze
za.chodnwnieNastei>nie astronauta opowi.a- I
mieok.ie za.stosowały
dal o perypetiach ostatniej :fawo-bee
zy lotu. Stw:lerdzil. że awaria
korespondentów pra.sy NRD
automatycznego systemu ko'lltro
- Za.rzątl Główny Stowarzy11 nje spowodc·waila prarrctyczn!e
szenia
Dzien.n.ika.rzy
Polwlękmego p.rohlemu .
zapytany, czy
mia? jaik:leś
skich wystos&wał na a.dre~
wątp'.iwości, co do pomjf'$Jinego
biura prezydialneg<> Bundes-J powrOotu na Ziemię Oodpairl: „Zaw
ta.gu w Bonn d~ę pro~ sze wlenzylern, :ile wirócę swzę

M:s~yJu1'-

.•-----•-llSBlllllZl:illl:C•

Już wkrótce
1

1

1,

1

nowa
sensacyjna

powieść

.-..»

•

llllllUlllllllllUIUUlllUWJUllWlllłłlllllllllll

być

Lepiej

Giełda materiałowa

niż.~

aktywnym

hali
w
po:niedziałek
W
Gwardii w Warszawie .zootała otwarta giełda ma·teriało
wa .zorganizowana pnez Riu
ro Obrotu Maszynami i Surowcami.
W giełdzie bierze udział
wysta285 przed'Siebiorntw,
wiających do upłynnienia to
wary wartości przeszło 500
mln, zł. Naibywcami eksoono
moJ(a
wanych materiałów
pań
zakłady
być zarówno
stwowe jak i spółdzielczość.
a także przemysł prywatny i
(PAP)
rzemiosło.

k<>~

już

...,..

podawaliśmy

Potę:źmy

-

tzw. lewlcy eustaln.u · miilno

aipel ,,stanów generalnych", który poza tym żąda
od władz Piątej Republiki,
by 7JI'ezygnowaly z tworzenia nuklearnej siły uderzeniowej.

w Bernnie

stę

· wypadków
p.rzechod'Zącą

pct1Ze'Z je".LJózefę ~

Deklaracja syryjskich

180). S'tail.'ll=ka dio-

unionistów

znala b. ciężkich ob.ratżeń ciała
i pnebywa w S7JP1taJ.u Pogotowia. Ra.tunikowego.

Radio

•

gólną

Na 'llL Pi11Zy!bysrew~ wy16-Jetni
wpadł

prrz.y tym na
samochód ciężarowy,
powall;nych obra:z.eń

swej

go IR-<1112.

cji k.ailrskieJ

saanoch.odu

Pa6&Żemka

os.<>bowy

z

wobec deklla;ra17 kwietnia br.

osdca.r2'a1ą

syiryjs.ką

z elementami sepa;ratys;tycznyrniL 1 realklcyjnymi". (PAP)
cę

osobowe-

Zamach bombowy
w Montrealu

*

S1lP'1tala.

Mo.nitreai1u,
a:
J aGc d.ooJ,osą
).XllCl,lożonej
bomby
wybwch
.imz,ed jedJnyim z =~óiw USllko
dził po'W\a/Żal1e diwa a.apa!I'llrolwane
w pc.blli.żu sam-0ch00y. o:rlaJr w
lud!Ziach na s:oc:zęścle nie byto;
dioonów
jooya1ie z sąsieclJnic'h
pooYl!>a!lY się szy,by. B)'t to loolejny wybuch z serii zarrnac'hów
dlo.Jron:ywarnych w
bom-bo'WY'Ch
oetartmJJch dniach. ~e polipo:zw.sują te zamachy
cyjne
OII'garrlizarji wail=ąooj <> niepod.legl.OOć pl'IOWlln.rji Quebec.
(PA:P)

(~

n maja.

1963 r. po
ohombie irma.rł

op114nony św. sa.ll;l'Mllenłami

#

Snieżyca

S. t P.

Pt>

Adam Au2ustyni ak

olaN!sie

w Tatrach
~

l

cie-

pog<eodY.. w ,pon.iedzia~ek.
plej
Tatrach
n.a~tąpiro w
2-0 mn.
gw.ał1l<l'Wl!le

la.t 58.

Wyprowa.dzenie llJWilo.k z
doonu żałoby przy ul. J'a.raoza. 4 odbędzie się dnia 22
do
maja br. o goo'Z. 8.45
kościoła. św. Ducha. na PI . .
Woln~i, gdsie odl)ra.wione
zostame nabożeństwo żałob
ne za. siiokój duszy Zmarłego. Wyprowa<dzeinie zwł-&k
z kościoła. 'na. cmentarz
• nym.-ka.t. na. Dołach odbe' di;ie się tego sa.Jllego dnia
o godz. 17, o czym zawiada.m.iają 'f'<>grążeni w głębo
kim smutku

ŻONA z RODZINĄ.

Luibel-

mlejSOO<WOśoLach

NajdObkliwmie :zmilSIZS'WZY'Zoll.Y·
wsi
we
zruw1>o.wano
czenia
poiwieC'ie 'I1oi!naSZÓW
Mlońsk W
LubeJSikl, gidrzie spllolllęlO 15 budY'ników. Dalszemu r<n.pll'Zestnzeniaintu się poż.airu J)'rZeSZkiodlzil
rzęsisty deo"7JCIZ,• lctólcy wyda'llnie
pO'lllógl w szy<1jkLm :zfi.olrali=wantu ognia. (PAP)

-------

jubileusz

.

I

I

ochłodzenie,

poJ;udmiowych,
god2ll.<nach
na KalS!Pl'<l'WYU'.Il Wierchu tenliPe-rartruxa spadła do minus jednego stqpo:l.la, a padający des7.f.>Z
zamienił się w śnieżycę. Wszygórskie pollQI"Yla
stikle szczyty
biaJa wairstwia puchu. W za1>emperatura spa<llła
kopanern
do plus 5 stopni. (PAP)
W

Pożalr!"

na statku

wybuchł pcxl:alr na
19 maja
„Brildige
sta<t!lru amerykańskim
Hall'l'llI>ton", który oid 23 lutego
pro:zebywa w Port sakl'Zi.e z pcwodu straJ!lru zalogL. P:myczy;ny

~!iiiJijiiijij~iiJijij;:'.~~ii;pozaruiji·i;;
z #ii*iiOk1 P'Bt • o c !ł!lt·

:ode

są, .~~

się

zn.amne :fll!ndusz.e pmeznacza
PKPS 1111a pomoc dJJa o:f:l.air l<'lęsik
żyw'lclorwyoo, gr.omado.ąc na ten
oelJ. śr-O<llld. poprtrez proipa;g!<>Wanie allroji ~;wieś d.La wv;i.".
(PAP)

Olibmy.mie S!Jk,cesy ()S[ąiginęla
Repwbliika Ghalny w d!lliedzjjnie
S'Zerzenia. oświaty WŚll"ód lUJC!nośei od chwili uzyskiamja ni~
roku 1957. OpwbllCllleg~ośct w
kow.ane w Alklrze Sjpll'aW'OOlda!Ilie
podaje,
Mirniste<t'\StWa Oświaty
że obecnie oo &Zkól: podstawowych 1 średniidh w eacym klra900 tys. osób.
ju UJCZę5lZIC!Ul
Plr2ed 2& laity w ~eh takLch uozyło się :tJal.ediwie 90 tys,
osób, (PAP)

pon:ledrZ1La1ek; przed sądem
Frei•bllJI'gu
proces 3
zbrodiniatrZY hitlerowskich, Uhl<i,
Huet5emainna, o&karRiebęla i
zonyich () 011gaindzowanie i ud.zial w .;·,aikcjacll oczY=li ą
cych i pacy.fiikacytl111yich'! w roflrontu
ku 19411 na ri:aiploozu
w rej.ooie Białe
wscll.odiruieg!O
Mohylewa.
gostoilru,· .MiLńska i
Ofiairą tych .,a'kicji oczysrozadą
cyciJ.'' pad2o ok. 1-0 tys. żydów

araz wielu :raidZ!eckich praoowmków apa['atu prurtyjnego.
Do chwiltl :Ich aresztowa:nia 2

odpolw:le-

w :p<>llcji zachtOOJnilonDemiedk:lej, a jeden w apacrac:ie fi'llansowym. ~AP)

d:zlaJme fU'Il.lroje

NRF

-Gazy

łzawiące.
przeciwko żołnierzom USA
w

JIJOCY

kfililcunastU

z

60'bo1:y

na

pijarnych

arrnery.Jcańskich

i

żOOJ;ier!Zy

w niiej

zaata!klowa~o

amerylkańSka

pclicja oraz

l<Jtóirzy
USA;
nier:ze
pmzy U/ŻJYCiU gJmnatÓW

mi

wać

:Y.lio?al.t
l:za<Wiącyrni
(PAP)
syit'Ulac;ię.

:lxlł

c:Lo(piero
g'°02a-

Z

oparui-

Łódzcy

stytutoa Warszawskiego oraz
inż. mgr Jerzy Tołwiński adiunkt Zakładu Fizyki I.O„
- w k.tórym zna"i•duje sde głów
organiny skarbie<: ra.du „War!!'Zawa" piłotuje „stazator technicznej stranY prze
kazania leczniczegc; pierwiast ra". Jedziemy z m:Y'bkością
50 km na godz. ,p rzez Mszczo
ka naszemu miastu. Rad dla
Rawe Mao.z., Brzeziny
nów,
w zna<:zpochodzący
Łtodzi,
W
nej części .z. Gliwie, zdepe.. do ŁodJzi. Pa.da des:zez.
granicach miasta wilta nas
nowany z.os-tlił w skarbcu.
podziemi. ~łońce. O godz.. 19 wazy pod
do
Schodzimy
jeidlżają na r.ił. Sterlilłł(a 13.
Każdy z nas otrzymuje mosie wyfadunek.
dawkomierz. wska- Rozpoczyna
nitor Z całą ostrotnościa cen.ny 1ek
zujący ilość promie!lliowania
zostaje ulo'kowany w kasie
przvjętego przez osobe znajra-dowej. Zaipala sie czerwodującą się w zasięgu działa
Kabina Curiene światło.
Tołwińs>ki
In:ż.
radu.
nia
szczelnie
zostaje
otwiera drzwi skarbca i wyj- teraufi
muje z ołowianych pojemni- :zamknięta.
(zrobi-O'lle
ków igły radowe
Dz.iś dr Kuchowicz. ki'erow
są ze stQPu platynowo-ir:vdorado-tera11:1H
odd'Ziału
nilk
zawierające po jedwego),
nym, wz.g·lędnie dwa miligra 'P'I"lYimie pierW'S'lą pacjenotke
na odd'Ział. Leczenie radem
my radu. Nasteumje komisyjny przegląd techniczny i li- roZ1POOZ.n ie sie jutro. Po raz
czenie igieł. Wszystkie czyn- ipierws:zy w Lodzi PO W10j111ie we właisnym Ośrodku
;p.ości wy<konywane są za osło
Prne- Onkofogicznym.
ną ołowianycll płyt.
ZOFIA TARNOWSKA
igieł odbywa się przez.
glą d
silnie powięlq;zający z e s t a w - - - - - - - - - - - - - za
umieszczony
optyczny,
ołowianymi szybami, osiabiala
cymi promieniowame. Przejrzane igły lQkuje sie. przy po
mocy penisety w ołowia!lYm
pojemnik'.!.
Urząd Obr.Qlly Nar.odowei
Prz.eliczanie oraz sprawdzalllie igieł i tuibek radowych
Jau;>oni!i Planuje zwiększenie
w rdku 1964 licze'bnOOci lottrwa długo. Sumuje sie iJość
nictwa woj!lkowego i woii;k
zawartego w nich .P ier"Wiastlka. Jest 601 miJ.i,gram6w. Tena
staolon·ując:vOO
lądowych
i
Tołwiński
raz inżynierowie
wysipaoh , Hdkkaido i Kirusiu.
Reimschiissel przystępują d-0
tym dziennik
Informując o
„Main.ichi" 'IJisze że w wyipakowania il!!ieł i t>wbek w
mienfonycb' okrę'itach. ocr6cz
'&Pecj&ne ipojemniki transoor
rz:większenia ilości myśliwców
towe, których o:bowiane ścian
twu „F-104", · projektuje sie
ki ma.ją 8 am gr1.11bości.
Delegait; Centralnego Labor&wnie.ż r.oz:lokowamie oddzialów . 'l'akietowyoh, wYPOOa.Zoratorium Ochr-O'Il.Y Radiolokantrolule eks;pedynyc'h w ·p oci'ski sterowane ty
gicznej
pu ,,Ha:wk" <>raz. ·wyposaże
cję. Pojemnilki umieszcza sie
te-raz w drewnianych skr.zy- nie wo.i!ik JądowYoh w nowe
Eksi samOC'hody pancerczołgi
:niach tranisPortowyoh.
pert z CELORu mierzy moc ne rpro-dulreji krajowej.
Nie
daWki prornieniowa.nia,
s,twierdza z~rożenia. Kierow
ca ,,Staru" Wej.cman i St.
el.mpedy<:ji
członek
Swr przen<1Szll skrzynie do wozu.
Jesreze
EJk~ert z CElLORu
'l"az sprawdza moc poromienio
wewnątrz W10ZU i w
wania
Wszys!lkie biunt nro(~
lkalbinie kierowcy. Trzy s'krzy
jek<towe, &dalające na tereme zostają umocowane przy
k·rakowskie20 oraz
woj.
nie
pomocv dreWn:ianYch listew Poll'1teohniika
i
KrakoWIS'ka
do podłogi cięż;arówki. Sieć
Akademia Górniczo - Hutnidrutów srpina je z bokami
cza, postanowiły na'W'iązać
w.ozu. KJaipa d'<> 26ryl Gotościlsłą wm>{11tpraeę. w rozwią
we!
zywaniu technie.znych i elkoNa ~e w k!l>bi:nie kienomioznych problemów, zwią
rowcy, na b-Okach alU'ta i na
zanyah z inwestycjami. Odpaw'jednie rporoz.umienie POd.pisa:no w poniedziałe'k,

laureaci

XOgólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
W sobotę skończyły si~ we
cenrtra•l!ne elimiWrocławiu
Ogó1nopdlsklego
X
nacje
Konkursu Reey.tatorbw. Wśród
laureatów =aileź:li się rów-.
lllież łodzian.ie.
z pierw.szycll
Jedną

, naufundowany.eh wze:z.
gród,
Ministersitw.o Kultury <>trzy(,pion
Edwa.rd Wnuk
mał
szkol:ny). W 'P'.i•<mie amatorskim jedną z trzech drugich
Słanisław
z.dobył
nai~ód
Za
elektryk.
Kwaśniak -

10-let.ni wielki i ofiarny trud
kadr
przyJ:!otowywaniu
w
recytatorskich w ZPB im.
Armii Lude>wej nagrode Centralnej Poradni Artys.tyczmego Ruchu Amatorskiego otxzy
ma'ł Stanisław Mroet&kQwski.
J es-zcze !€'piej wy.padli recytatorzy :z terenu wojewódza.1bowiem
ł6dzkieJ?o,
twa
centralna na.grorla
pierws.za
przypa<iła
ministra oświaty
w ndizi-a!le Waefawie Hadryś,
"-'~~~

giczneg.c>

w Wielunj't1..

Druigą

cemrt;ral.ną w
amator$k:i.im u.z~ał
nagrodę

ai)ara-tów

powstania KBW
=

M ma;jia. br. przypada 18 :ro-

~ K<lll'JPUSll
czm.ica
EBezpi.~ W~
otradY.c:lach ·te:! :f-O<r.maejd ocra:z
E
3 o obchOO:acll 1'IOC%Jll:lcy polllifar-

o

Poza tym na·czel:na nal!rodę m.inistra oświaty dla nauczycieli i instruktorów za
żywego
kultary
szerzenie
Katlldmierz
otrzymał
słowa
ża.k, 111auczyciel Liceum Pedagogicznego w WieUuni!U.
Nie .od neczy będzie dodać, :że jest to tym większy
sukces naszych xecytat-0rów.
ponieważ rywalizacja miedzy
wojewódzposzczególnymi
ostra.
twami była bar.dzo
przy wysokim po~iomie interpretacji _i bardzo. wartofoci•owy.m,.-'Jlepeń:Uoarze.

~&....&--

20 bm. n.a kond'erencj1
KBW gen.

=
=
=
=
=
=
=
a
=

JllMSOIWej dowódca
ba:'yg. 'W)odzimieI!lJ

:Mu!ś.

2*-IZ8 bm. wę
w cimaCh
wszystJk:ich jed:n<>Stbch odbędą,
;:: się aipEIJ.e polegtydl a u stóp
pornllllllków i n.a gii:obach żoł
niemy i o&le!rów KBIW; któa rz;y :zigin.ęli w wa.lee z band.<l;Inii rwsta!ną !1:1.ożone 'W!ieńice 1
E wiąrz.amikli klwia.tów. Zostaną tel:
w:l.ecz;om.icei
zoaigam.lrzloowaale

koncerty oraiz

~

z za-

5

stu2xxn.yuni oowódca11lli pasziczególinych jedno6tek KBW. Jed-

ą

612ltandairy. (PAP)

E nOl9tik:l 2lielmli k:asizulbsik!I. i
a oziema pomO<rSk:ieJ Ola'Z}>ll'.lladą

-

Fidel Castro
w Kijowie
l re
Ca8lil!O t .,... I
odll>yili w portiedzia:rormiow~ z ~

F.lJdlel
mu

osobY'

łelk

11'/Ąd'll

~ '

paaiti1

Ulklra.iny.
C'Lłone'lc

Plte;ydlll:a Jt'C

eellmetamrl

pJ.erwaey-

~

Ulklram,.„

m,,
XP

KC

~

0-

powiedzla:l ~ o saikJoe9ach
t<IJ :repnbllllll. w l'<llZ1W<l,Ju ~
daa'ki ~. łf>Apt

armii

współpraca

dzień

łó~Iti.ego.

W nocy z 26

mował

3

E

Imlany ro rozkładzie
1azdv pociatóllJ ,

s•ka.

tPAP)

Obchody 18 rocznicy

ie ~YN
Wyda.je · !Ilię,
wu.rot jest, by ~teresowały
się nim również oitpowiednie
instytuoje .Wi.ła-jąoe na. tere
wojewooz.twa
nie Łod,ż i

Pionie
KM.imier.i Maiu.rer, Tlllnd'k z BaTrrzecią
bic {tpqW, łód7Jki)..
na·grodę w ipionie stiu<le!llCk:im
przyznąno. Ha.linie ~~~11'\~·
wYrozmeme
sk.iej (Zgierz).
:za.ś w rpionie szkolnym otr.z:vmaoła ANoja Król .z. Radom- :::!

Sofii
poilskich
wystawy
fotograficznych.

otwareie

zwiększa

na co

He!llbroaJJn (NRF) a'W!alt1
2'>1Chod!nroAby
niem:iedk:ich poU.lcjantów.
uja=ndć pirjanych awantu'l"n:llków
1
W\krocZ~'Ć m Wiiala nliemiecka
turę

klapie zamYka~ącej "łmeti'ze
rprzylepia się międzynarodo
we znaki ostrzegawcz.e, infor
muiące o train$P'OTcie "Preparatów promieniotwórczych.

Projektowa

:niedrzielę

w=ęło

1)

liczebność

w

we
przysięgłych
(NRF) r-0"Z;p<JCZął się

pellnlł,o

str.

Łodzi

jest w

Japonia

przed sądem NRF

coSkalrżonyicl1

maszyn do ~arii.
21 bm. ne'Sta'Pi w

• • •

scowoślci

iE'lrzY rz:biE@U u.Me Nairu~
1 A!l'lD.JJi LwdoWe:i, kierowca saJam. Milkotamochodu lP--02l92
jew&ki potr~ L1'1l.etmiego An(Węgl<l'Wa
clJI"2ieja CyiwJńS!dego
8/10). Ch'llcliPC& przewl.Erz.iioaw cLo

przeżywszy

pnzerewio-

Baas <> ,,.p:rzyg<YboWy'WaIllie noiwej i;eoes,ii'~ i „wspóbp.ra-

Bieg.aóslkiego.

Dnia

Sfl.C2e-

pamtię

samocho<IJU Genowefa. Jek:iel (Hurtlolra 2.3)
d~ powa!2mych obrarbeń ciala i pr.wb~ w :>zpita.l.U Jm.

ilług,MJ.'!W-.łeJ

wiemości

UnioniślC:i.

i

IP--02113, prowadzony wzez Mariana. Wiaóenn«ll!<> na &ku<tek nie
jallldy uderozyi w tyl
~
stojącego

deklalrac.lil

sy.ryjSk.iej rad!'llie

1ucji przez tn'ZY pail'tie u:ni'Olllistyczne. DeiklLa['aoja ta nie wnoelementów, a w
si nowych
za.wiera żad
szczególnośct 1lJi.e
p;rog!ram.U,
nego Jronikiretneg!O
popr.zestarj ą.c na. ;pll'dk1alme>waniu

Matian WIOj.tyLsiak (L'Wbek;ika. 2';;).

samochód

pośwlęcUo

Ka.lir

uwagę

dłothonej

padl z tramwaju 'JJ1(.I

Dlugiosza.

lrorzystadą

obiadów oiplaca'llych praez
kom:iJtet, otirzymują odzież, opa.l
paczki ży>Wnośck>we
na zimę,
Jitp. Na te cele' PKPS przeznacz:y\l: w ciągu 5..,Jetniej d!zlaila.1ności p001.ad 70 ml/n zl, a ogółem na rOOm.ego rod:zaju ;pomoc
wyda<\Jk<::<Wa.no :n2 mln 1Zł.

ulic Kasprzaika
pnzy :tJblEjgtU
mo00cyk.ll.stta
i DreWI>Al'WlSdd.e:l,•
Jer-z.y Janczak (Mwnicyp!l'ln.a 4)
nieosrtlrottnei jarz>dy
na Siklurtek

*

1

drz:iećmi.

P.odo:pdecmi PKPS

Ghana oezy

• * •

U-.-------------Hitlerowscy ,,pacyfikatorzy"

i

P.rrzy 2lbiEglll uJiC ~

ki.likru

Mija obecnie 5 roik d:zialailru>P<:>l.Slikiego Ko.rn.Ltetu P<l\mO•
Spol-ec:zneJ. Kioimitet zrrz,es=
okolio 300 tys. czl<mJ<ów; d\Zialająeyich w 5 tys. kól tecreni!pracy,
wych, przy zalkłatdach
kOIID'iteta.ch bli<>kowych 1 w .!')l'-Orr.actach. Z :turul.UISIZÓW PKPS
glówn.ie
dzlella ,się pomocy w natU"me - najbaird:µe,j pO<trze
1
bującyrrn straoom, rencistom
sarrnotnYIIll lrol>leto<m obalI'CflXllll'Ylffi

z

chlio'piec

eu:rope:!Sk:lej,

wziąl również uidrzlal

już

(l)okończenie ze

20 budynlków sbrawily ~,
jakie wy1buchly w niedz:ie1ę w

rachu•bę".

ścl

f(ronika

*

Rad

Deszcz uratował
plonqcq wieś

cy

przyjmowa!l prezydent Naser.

•

lewicy

Obwarlą, w Sofil pned kilkoma dniami W'YSłalwę JMłl.ski~
a.}IM'IWury elektron-ej i eiektryoznej, która wywoła.la duże
za.interesoiwanie w kołach gospodattn:yoh i naiu.kowych. &Wiedll:ili 20 bm. edone.k Biura Politycznego KC BPK, wicepre.
mier LRB Stanko Todorow, przewodnicz.ą,cy Komitetu Nau.
ki i Postępu Teohniczn.~o I. PO}>(l'W, miniister E. Matejew
Płanawania
Komitetu
i wiceprzewodn·ierillOY Pańsłwow.esę
N. Ka.lmew.
w Sofii, -poza ekspozyeja
Zwiedzający żywo intereso
aPara·tury elektrCJĄJwej 1 eole'k
wali się 1>0SZczeg6lnymj ek.sotwarta jest Qd
ponataml wy'Sta-wy. Wyezer- trycznej,
ki'lku dll!! w Centra!J;nym Do
wyjaśnień udzielarpują.cyeh
mu Towarowyim wystawa ma
li polscy gpeoj aliści.
szY111 do .szycia po1Skiei Dr<>dulkc'i. Polska jest jednym z
powM:nych eksoorterów tych

-

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

uroczyste powitalllie. W gcxlzi111ach poporudliliowych na jedpJ.a,ców
nym z na•Jwiększych
KaJiru, PJ.acu Repwbl.iki, o<!>by;ta
pa.raóa wqji&k<>Wa; k;tocą
się

stoją.cy
dca;nzjąc
ci,a,l.a.

alclywn~,
być
„Lepiej
radioarotywinym"
brzmi popularne hasło tej
(PAP)
kampanii pokuju.

przemysłowe
cieszą się zainteresowaniem wBułgarii

Polskie wystawy

niz

Pięcioletni

Na.ser i premie!I'
Bella. powl.tail w
poniedzlalelk na dworcu ka.lir~ dwa oclJdJzLa.ły wojS!k eigi!P"'
sJO,ch pawu:ac.ają.cych z Jemenu.
WCY,)Ska te waJ,c:zyly w Jemerue
&>iliool1 b. JJmaJm.a. i
przeciW.ko
sprzymioerzoo}'llll z n.im inlterwojskom san.WiYliwencyj111yim
skim, btro.niąc młodej ReiP'UJblli.l!:!i Jemeń&kliej.
Sto1ica ZRA zgoitowała pow,r.aPreeyden.t
Ben

75-iLetnią

w

seklreta= generaliny SFIO Gu.y
Mo>hlet są, :zdaniem obselr'Waoorów polityc?Jllych, charaiJd:erYStyczn'Y'ffi objawem narastal!lia tendencji do jedności sił post<:iPowe
repu'blikańsk:lcil
wyich 1
Fram.cji, (PAP)

Algierii

(~

wcll<C•dzić

w k.tóiryich

w Kairze

dnię

• * *

W czerwcu odbedzie sili
w Helsinka.eh tydzień fil. mów An<lrzeja Wajdy.
(PAP)

m=ą
oświadczy!

-

;pr.zegruJI>ować

może

Parada wojskowa

gocące

rzecz pokoju
to być wieoe, pore7l01ucje,
strajiki,
na

chody,
deIJ€5ze, de'egacje.

b. :mln:ister i deP'lltcwany F<rancods Mltte!U'llJilld. ~anie
może przy tym nastą;pić ty1ko
tym.i,
Z
WŚlt'ód sił oJ>OZYcji,
którny popierają oboony iret.im
dia,]og nie
we F<ramcji żaden
Obrady

żoIDJ.er.wm

mają

-

masową

zaJ;XJ1Wiadają

„Lew1ooiw!l demalm'act

Na czele delel(acH :polskiej
stal przewodnkzący Kmn:iitetu Budownictwa. Ul'lbaro.istyki i Architektury, minister
(PAP)
S. Pietruisie'W'icz.

pobrącil

wiecu

kampanię

ośw:laidicrz;ył; że
po<Waemych
is1'rl'iejącyich

Jaequ'Elt;

lewo.

członkowskich.

~~

Uczestnicy tego potężnego

dzenia. Wsu:y"Scy UJCZestnicy dyslrusii byill jed111omyśJJni oo do
lroniecum.ości przegtru1POwania &ł
lewicy z ~a.źnyni zwro.tern. n:a

W dniacll 13-18 ma:ja 1963
roku odbylio sie w Berlinie
Stałej
posiedzenie
kolejne
Komisji Ba.daw.Irictwa RWPG,
w którym uczestnicz.yły dekrajów
wszystkich
legacje

caJ ąc'Y'1'n

gło

z bl'Qillą atomową" -

si

:ri=bje*1:wści z klormiml~ moiuwe jest izbłłli:żende iP'UJnktÓIW Wl-

RWPG

w

______________.,

aeraind

.{omisja Bud1wnictwa

niedzńelę

w

wiec

Finlandii

W Hels:inkach odbyło sle
uroczyste wręczenie nagród
fi1m-0wej
krytyki
fiń~iej
dla najlepszych filmów wy
świetlanych w roku •.lbiegłym na tamtejsz~h ekTanach.
Nagroda dila najleipszego
Andrze
przy;padła
reżysera
jowi Wajdzie. Jed!n.ocześ:nie
po.Iska kinematografia -0trz:v
mała nagrodę za naj1eoszy
zestaw filmów. przedstawioPrze-z
nych w FillJlandii
poszczegMne kra.je. W zestawie tym krytycy fińscy
Joan„MafJke
wymienili:
nę od Aniołów". „Zezowate
„Niewinnych
i
szczęście"
czarodziejów".
Na.grody odebraJi reżY'S·er
Aal·drzej Wajda oraz. red.
Wacław GrabowSki .z. CWF.

Saint-Ouen pod Paryżem. Poo.ad pięćdziesiąit tysię
nazw·ą,
pod
cy osób uczestniczyło w demonsstracji
„stanów generailnych na rzecz rozbrojenia".

„Domagamy się, by niezostał
zawarity
zwloczmie
uklad kładący kres próbom

byty ntilndster

obradowała

UJ

We Francji r-02poezęla się nowa, szeroka kaa:n>~
nia przeciw wojnie termojądrowej, o pokój i powszechne rozbrojenie. Jej punktem wyjścia był - jak

I

sukces·

polskich filmów

na rzecz rozbrojenia

Wzrost tendencji do Jel]ności
sil postępowych ·we Francji
Na

Poważny

,,Stany generalne••

w Warszawie

ropejweó

radioaktywnym

n.a

Dzieje iednego
pocisku
Jed.'IW. z ~seych powielkieogo pilsatrza, op~

wieści
~

i.i/Cie

harl:eirstwo

Wriatu;

docze'JuUa się S!IDOj.ej
w Tea,trze TV.

elaran~

Z-Oi!.edwie
'711IU

wiele

dzi o
okazji

ki~ka mi.e~ęcy
si-ę mówiUo w

And'!"Ze'jru

§

wy ;rorzl!OOłd ja7'C!y pociągów na

§

Zdy, jl\llŻ od wmęs.nych !!'Ddzin
WiOOZXlainyich w ooiJU 2;5 maja.
W 71W'iąrzJku z tym DOKPWaJl'S'Zaiwa atpeluje oo wszystkich pcodiróżnych, którzy mają 2latmia[' wyjechać w dn.h1
25 maja, by p.rzed wyja'Zldem
dO'kladn'e vp•r.<t'Wl:l'ZHi czas odja'Z>du wyb.ranego p•ociąigu na
&bacjaoe'h, w kas:aoch biilęt.OIWYCh

te-<

Lo-

Stru;g:u;

;6

jemu
urooaz.yos;tośei
prz.1J11)0ll'n<i.nano
IPOBwięco11l!łCh
biog1'aJfi,t: pism'Zla i term,oQ,tY'kę
twórczoś.CJ!i. Tum Oliższa
~m 'Wi·
,2l(I~
byM

;ego

d.zom wczorai,tsza szllwka.
J~zq;k i •klvmat ~; ;6
to wartości a11 tor
lotórych
adJDptooji (W. Dq;braw:;.Tci) nic
in.le woni'l, pozwo.Uliy na stwo
rzieni.e nie2!WY'k:le 1UJ1Ta!zti.stvch
iposf:acl. Za;gra:na z vrze.kona•
n.iem i pasją,; ro.bila sztu,foa
Godne pod'1.11MŻernie.
duźe
kreślenia b!l''lo 00151k,onaJ;e te•m
po a;Tooji, uzy.s<k.a1'1.e dzięki po.s!&tżeniu $fię te•le>recordingiem.
SWotJ,g ~ przedsotan.oiemia Luchyba
by~
Tyc~j
cy.rvy
owlaśnie ta!ki, jcvkiim go sobie
wyobra:rojq m'ito-frnicy jego po
'Wiieści. b!f'l pra.wdz.iwy i mncny. Nwmni.ej Tw•n;stru.lvcja. fas.ziflu.Tci wydaje się
bula>ma
&kroimnie mówiqc '7lJCVm d;y.si/cUJsWflil· Kio 1Vie Z11.a bo·
'l.Vielm ;,Dziej6'w jednego po·
cis!Tcu'~

i

motiyimu

węd:rujqce-j

ren· Ch'!J'ba nieWfe'le
bmn,by;
m6al zroZ'Umieć, a niejll.rno§ci
treki 11>rzes211eadr.za>ly poważ
nie w odbiMze speiktaklu.

(bz)

26 ma;ja br.

S Wll'az.- z WlPff'O'Wad!zeniem CtZaSl\l
E le1lniE®<> wcood'Z'.l w życie no-

corlz.ienm.e ł bopro'l.e-

rM.z,Taie(JO ·

Po raz pierwszy pJ wo; nie

S calej sJJ001 PKP. Niektóre po§§ clą:gi pasaiżerskie daJeko·bież
S ne będą „wyprawia'lle" we- żełnierze
S dluig 7lmienlionegio :oozkiadu jaS
S

§

S

a

§
:::=:
§
S

-=--~'wJil!llH;.~

Bundeswehry
przybyli do Holandii
W ponled:zialek do obmu

waJ-

ho'lendenskiej mJ~j
Budel przybył ;po raz
pierw·szy o~iojalme od zakoń-ro-c-s.obowy c<lmema wojny
Bu1I1Cesw·eh·-.r.
dztal żotnierzy
Mają on< pmygotować oobóz d 1a
szkol<".n'a w a,;m żol'nierzy Bu.ndeswehry, którzy na prze1o-m·e
czerwca i liopca br. :mają taJllio
-~~~

s'k:owego w
scowości

Blaski i cienie szkolnictwa przyzakładowego

W Teatrze Ziemi

Tu za dużo, tam za mało
.w zawodzie, w którym
robić

14-la.tek, który ukolW:Eył szkołę podsta.wową a. nie ro7JPOCzał nauki
w szkole
średniej?
Zapisać się do jednej z zasadnimych szkół przyzakła
dowych przygotowujących do pracy w fa.bryce.
W
Przemyśle
lekkim jest 78 ta.kich szkół, w
których
uczy się ponad 14 tys. młodzieży. W czerwou ub. r.
Szkoły te op11ściło pierwszych 947 absolwentów, pierw•
sza kadra pełno kwalifikowanych robotni•ki>w, posia.11ająeych przygotowanie zawodowe do pracy w nowoczesnym przemyśle.

Co ma.

----

Jednakże
obok
iasillycJ:i.
&z.kolnktwo
przyzakł:;.dowe
~da i ciemne strony. Są

WMuzeum Sztuki
Wystawa szkieów
~J
~ana Matejki
Jan. MateJ,ko m.e bq;l miPr<>uJi~em. Praioę 8W4 po...
1>rzedzal

1'zete'l1lllJITni

11<!.d rea'li'(l.mi

i

.muiia.mi

za.'lllilm

tpTzy-

siąPil do mailouxvn:ia wielkriego
ob.r=u•
~l
Wsti::rme szkfce.

W'i.ele z tiych sziktkó<w zuro-

~t<lo obe~nie ló.dzikie Mu.?.eum Sztu.k.i;
iZ!e'&t.alW<W?óąc
z
1lii~h a:rcycwloa:i,c,ą W'!J'S'fawe.

prz.ede WSZ1J&b1ci'm
$Jdkice do dynnego CJJJQzu
;,Dzieje O!}W<iilizalO,ii
w
l>~ce". (Cyk.Z ten S>k.l.ax14 się
Zun-.zcajq

~ę

12 t!M/Jk.ilch pl.6ciein).

:i:

0

kspo.zycji

Na

zawrezen-1101.oo:no
nich jak: ;,.Zalprowa-

1l:<i111 8 z
dzen.ie
chrześcijoo~
w
I>ousce'', ;,K<Jtrorrw.cja Chro·brerk>"; ;,Clurzest Liliwif'; ,.z«;rl,y
10iek l ttieoraf!Ury".
Pozia tym
6 ~k.ków do wi.elDk.ich 1oom1>ozycji historycz•n:ych („Grun-

'UJ<11bd",

;, S<J1bieski

1ti.emi";

;,DZ'ien.vica Orl>e11111s7oa.",

>.Ko·ściuszko

lni"

pod

pod

Wied-

Raclawica-

i['d.).

s·zkół
przyzakładowych.
otrzyniało
przygotowanie

Muz€'Um S2'Wki
10 Eodzi,
1ti;?
mogąc
zia.preizentować
'IJ.>ief.kiich plócie>n Ma.tieijki, po-

l>rz.eistaw '7IJll
eik.sipcmo<uxmi u
8
Z>lcioów. w lotórych nieZ1W11kT.e
'1>óaS'f Yc.znie
W'!J'POU)iada
się
ekspresyjny

cha'Tail'oberr iwórog.raniiczó'fll!J
IO tv<i.eZ.U W1Jlpadl'oox:h przy two
1'zeniu wielkich oorawów ka'ton.am i
a;lcademi ic:kimi:
a
Ma.tejik.i;

~ni.eo jedną z chara.k.U?'Tust!M:znych ce>eh
<Nt.ysityczwego
gE"nmszu Mait.ei}kii jest
jego

~syjM'Ść!

„ '.V !łStawa

zostanie
v.Zlsi<l,j.
~l ją bairdzo
~lt'Urailnie kluswsz Michal
otn.varta.

-~iewicz.

M. J.

490

do
zawodu t'kaicza, 315 do zawodu przędzaln.i'ka, a tY'lko 23
do pracy w rprzemyśle ob-.i.wniezym i 10 do pracy w :prze
myśle dziewiarskim.
Jeszcze
bardziej
rażąeo
sprawa ta wygląda w klasach pierwszych. Przep·r o.wad:1WJ.a na. począ.tku roku kon
trola. szkolnlotwa. przyza.kła
dowego uja.wniła. poważne od
chylenia. od ist-otnych potrzeb
ka.drowyoh przemyslu
(bio.
rąc })(JU uwagę na.tura.lny odpływ robotników na emeryturę, plany l"OIZiWO,iowe branży oraa: nrodernia:aoję za.kła
dów). Np. szlrol!D5ctwo przy.za.kła<dlowe
}>ITMm1ysłu odz.ieżowego wyka.zu:ie w
klasach
pierwszych nie.1fobór a.z 800
uczniów w stosunku do pła•
nów
zatrirdnien~yoh
tej
branży
w
okiresie 5.la.tki.
Również w
za.kł>adach
przemysłu skórz111J1ego naukę zaw0>du wtnno pobierać pona.d
1.000 uczniów, a pobiera ·zaledwie porowa, w dzlewia.rskich zaś za mało jem u 500
uczmow. Na.tomias.t w klasach tltackich na odwrót. Na
.pierwszym roku na".i.ki przygotowuje 1Się
do
zaW'odu
tkackiego
w
przYZa3dadowych szkołach ;przemystłu pa
wełniane.go
o 600 uczniów
.za dużo,
zaś
w szkołach
tkackich podległych Zjednoczeniu Przemy słu Wełnfanego
. Północ o 180 uczniów za dużo.

Warto zaitrzyrmać sri.ę przy
!Zk.iou do koimpt:X8!J'Cj:i ,,Aleheln~k Sę&.z.1i. WO<j i król ZY<f17nunt
III" i pOTówmać go z wiszqc11m o•bak jwż W!!Jlfooń,c,zoni;m
0 brazeim
pod t.ytm • sarmyrm t!Jttiie.m!

CZ.O§cj

nimi dysproporcje w
liczbach uczniów przygotowywanych do poszczególnych zawodów w iprzemyśle lekkim.
Na .przykł.ad wśród wsipomnianych
ju.ż
absolwentów

Także

w

svkołach

przę

dzalniczych
tego .zjednoczeJlia ilość uczniów jest o ·100
proc. większa, niż wyma:gaią
tego przJ-.szłe potrzeby.
Oznacza to (biorąc rpod uwagę
założenia
planu 5-letniego), że ;ponad 500 przyszłych
absolwentów szkól przyzakła
dowych nie zmajdzie :pra.cy

Esperanel'a
11roczysiość
Jrutro o godz. 18
w auli
Biblioteki UŁ odbędzie się
doni·osła uroczystość przekazania .p rzez Staatis!a·wa. Ka.
rolca:yka., <Seniora r.i.~u espera.nckiego w
ł:odz1. . .do
Działu Ma:nu.skry;ptow B1bl10teki K ·l"Ollli.ki W!1><diz~mie
rza.
Pfeifra.,
obejmującej
dzieje eSPeranita w Łodzi od
1908 tlo 1914 rok'll.
Na tę miła uroozYs«!śc ~a
prasza. wszystkich
~onkow
związku
i sympa.tykow ruchu - Za<M:ąd Odd1ziału Polskiego Zwiąaiku Fsperantys-

t6w w

Ło<drzi.

się

szkoli.
Jak z teg·o widać. w resorcie
przemysłu
lekkiego
szkolenie p.rz)'lSzłyoh wysoko
kwalifikowanych kaidr robot.nlczych
odbywa się żywio
łowo, bez podlstawowych. uzasadnionych logicznię założeń.
Zjed!lJOczenia trak.tują
szkoły
przyzakładowe
jak
.przysłowiowe ·
piąte koło u
woziu,
zaś dyrekcje fabryk
WQlą .po staremu ;przyr1czać
m1'odzież metodą tzw. przywarsztatową. Dlaczego?
Oto
dlip. w Sieradzkich Zakładach
Dziewiarskich „Sira" metodą
.taką
„szkoli się" 138 -0sób.
W praktyce jednak młodzież,
.za.miast się uczyć, zatrudnioarn jest przy produkcji. Wykorzystują.c takt. że fundusz
!Płac rn.ie jest limitowany, dYa:e'koja zean.ga·żowała tych ro-.
botnilk6w ja·ko ucz.niów z wy
l!lagrodzeniem 700 zł miesię
cznie. Podobnie urzątl?.iły się
l!lielktóre zakłady przeinysłu
·bawełnianego ja•k np. w Fasta<:h i Zą1mbrowie. Rzekome
jprzyuczanie do za~odu mło
dzieży sprowadza s1e ta~ do
zatrudniania jej przy mstalowaniu krosien, czy.szczeniu
mas:zyn i bp.
ni~wolGP-e, ~e
~raikłyki przyllOSZĄ
w efekcie
PoWażne
szk~dy
nie łylko wyzysk;-

Tei

s pn:episami,

w.anej •w ten ~b mrod'll:ieży, 11.le i ekonomic:e·. ~Y'Pa.02aJą bowiem wska.~nik~, w~
dlu~ · których
rozł10Uillł s~e
przedsiębiorstwa. s wykonania
planu
(zatrudni~ie, wydajność pracy itp.).
Przyczyn tego rodzajr.i. nie-

iprawidłowości

szukać należy

.chyba w niedosta.tecmej kon.troli oraz w braku koordy!llacji akcji szlkoleni·owei ze
strony
przede
wszystkim
zjednoczeń.

większośc.i

W

l]Jrzypadlków k{)!1trole uiawiniły,
że dyr€1kcje zakładów
;uchylają się od prawnej
opieki
nad szkołami 'Przyzakładowymi,
'POWierzając zarówno
stronę orga.nizacyjną
jak i IS"f)rawy naboru
kie-

·rownictwu tycli szk6.ł. co jest
sprze<:zne z odpowiednim zarządzeniem ministerstwa. Rezultat: nabór do szkól od.b ywa się niezgodn•ie z założe
niami zatrudnieniowymi urze
mysłu, a administracji zakła
dowej wymyka sie
OPieka
nad stanem zdrowia przyszłych
robotników.
Wyniki
kontrali wykazały, że
np.
przy werbunku kandydatów
do szikół nie zaW1Sze prowadzi S·ię badanie lekarskie. w
wyniku czego np. w jednej
tylko szkole przy ZPB im.
Dzierżyńskiego
w Łodzi na
239
młodocianych
In<Stytut
MedycY'nY Pra-cy
&twierdził
względne
przeciwwskazania
d,'D pra.cy
w zaw-0dzie włó
kienniczym w 25 .proc. przypadków.
K. WYRZ.

,,Małżeństwo Kreczyńskiego''
Od
już

miesiąca

idzie

miastecZ'k.ach
mias.tach

~
1

woje-

wództwa
łódz
kie.go _,Malżeńsflwo
Kreczyń-

I

BILANS
FESTIWALU

slcieio<>".

kmne-

dia Alelosandra
su.chQ!oo - Kobylma w wukonaniu
a.rtys~
tów Teaf:r'll Zi-e-

mi
Łooz>kieJ.
Szlnika ta u>ra.z
ze „S.pr(JJU,'Q" i

„Smierci.ą
re~Tci na"

Ta,-

stano-

wi tryif,og.i,e o•
byczaijowo • sa'flYTJICZn/ł,
'lotó ra
szeroko
rozs/,'f.wHa
fl(l.Z'Wi~Tw
autQl'a..

DzU. we wto.reik o godz. 19 ;,Maiżeństwo Kreez1f!\sk.ie<go"' po ro.z ~S2'!f grDIM! bęruńe w Łodzi w 30lU
· teatrailnej ul. KoperrnUca 8.
R.eżyseria A111U!ili Bory~e}; sceno.gra/Pa Am01t.ie-

go Byst>roma, opr.(l)COUXImJie m1'.Z'lłCZM Aiielksa.nd.ra. a;~
Na. lldjęciu: L. JuT'dsińsk& (An·łonowa.) i M. N1edzwiec•
ka (Lidka.).
(M)

Pozostały

ciekawe

Tr1yd11°i owy „mamfun" najlepszyeb i-tr<»v stud.enekich
kra,Ju dobiegł końca.. Było to hes wątpienda
wyda.rr.enie
kulturalne dużej mia.ry. Obejrieliśmy 16 spektaJdli, zapre.
zentowanych prsez 10 zespołów. Po ra.z pierwszy łoo:roy
teatromani mieli okalliję oit:u:nąć spo-jn<eni.em najróżniejsze
style i fo·rmy, ktt>rymi pod u gu ją się sceny akademickie,
wyrobić StObie opinię o całości łego ruchu intelektua.lno-a.rtys.
tyczne&"o.
Na uroczy.stości zakończe
nia festi·wa'lu
mówił przejUTy, Feliks Zukows'ki: „Te tTZY dni wyipełnione
były
niezmiernie
interesującymi
programami.
zaangażowaITTymi
politycznie
i wyrażającymi twórcze n ·i eipokoje środowiska akademickiego.
U<lerzał
wyjątkowo
wyrównany ;po:1;iom. nie było
S>pektakli żen'Ująro słabych.
st'llde!llckle
propoz)"Cje teat·wodniczący

Przed Ogólnooolskim Konkursem Piosenki Radzieckiej

Od dumki ukrai ńskiej
do Bułata Okudżawy
Pios>en®a radziecka :niie potrzebuje reklamy. Mli.ala u
nas zawsze swych wielbici>e1~
i wykona.wców, poczynając od
tęsknej dumki ukrreińskiej, po
piosenkę żołnierską, c:zy m-Od
r,e przeboje fd'1mowe.
Nic dziwnego, że niedzielne
lódzki>e elimirui.cje d() ogólno;połskJiego kom.kurs-u pfosenbllrzy
a.mMorów, w~
na.wców pi01;;enik.i ra.dzieckiiej,
orga.n.i:i;owa.nego przez Towa.rzy.s1two Przyje.żn.j iPCJf!skoR11.d'l1ieekiiej, zgiromadZlily a.i
30 uczesliników Jrollllm!l'Su.
Pr..:ez 6'ltrad<; sali kAuooweJ
łód>:klego oddzlaJu TPP-R prze
szli wykonawcy bardzo różni.
&obDtnl-cy, pracownicy umysło
wi, studenci, uczniowl·e. Mloclzież i dorośli.
Reprezentowali
też różny poziom wykonawczy.
Na c:oolo wysunęli się niewątpli
wie studenci-aktorzy „Pstrąga",
dalej uczestnicy . różnych zespo

łów

Domu Kultury I

Łódzkiego

wreszcie

wytlconawcy

,,nle&ze-

1Szenl". Różny te< był repertuar.
CM pozycji bar<lzo pOl[lularnyth
jak np. „Podmool<iew„ki wieczór" czy

,,Jarzębina",

do

I11łliej

znanych, po znakomite, zap.owiadające
chyl>a nowe drogi
plo.~enka.mtwa radzieckiego 1><>etyckie piosenki Bułata Okudża
wy, które usty1>zeliśmy w b. do
brym
wykonaniu
„pstrągow
CJów". Były znakomite, ciekawe
muzyCJznie, o warto5ciowyCJh literacko i treśck>wo tekstaeh.
Konkurs pios€1llki radziecki-ej ma na celu jej popularyzację w
świetlicacli, domach kultucy, z.espo1.ach amatorskfoh. Niewątp1iwtie zadamae to spe.Inia. A kto będzie
rep.rezentowal Lódź 6 i 7
czerwca
w
Warszawie, na
p.r zesluchani.ach
ogólnOIJ)Ol1Sktich ~ oczeknie jury w naj-

bliższą

sobotę.

(w)

są c9raz bardzie1 dojSwiade.ctwern roli tych
teatrów w życiu kulturalnym
kraju
jest
ich
wyraźny
wpływ na sceny zawodowe".
Nic dodać, nic ująć takiej
opinii.
Prześledźmy
oto
chociaż
:00Jbievnie rejes•tr „gatunków".
kitóre r.Jprawiaią ucze~tniczą
ce w festiwalu teatry. Mieliśmy więc tradycyjny w for
mie, ale operujący bly1Sk:otliwym, bardzo aktualnym teks
tern, kabaret literacki („HYbrydy").
Tropem obyczajowośei,
przenoszt:1<: na scene
autenty'ki i dając im inite-

railne

rzałe.

resującą
oprawę
poszły „Pstrąg" i
Pierwszy pokazał

teatralną,

„Cytryna".
nam „Roga-te dusze" obywateli PRL
na pods1tawie charakterystycz
nych
niezmiernie listów do
-prasy i radia.
Drugi spo·rządził ciekawy montaż „fol..,
kloru" chuligańskiego.
Stąd już tylko Juak do tea.tru grote&ki, które.i najciekamzym
przedstawicielem
jest „Cyrk rodziny Afanasjew". „Zwariowany" pianista,
wygrywający
poloneza
As-d'llr na... maszynie do pisania, para dmkomałych mimów
(rodzeń&two Ronczewscy), nieustanna feeria śmie
chu i g!Ę>l>oka refleksja po
zapadnięciu
kurtyny.
'\Vres.zcie teatry poezii.
Było ich kilka. ale nal!epszy okazał się
„Kalambur"
z Wrocławia kit6ry przygotował widawisko o tematyce
antywoje'llnej - „Kurt" oraz
inscenizację
•. Pugaczowa" Sergi-.i.sza Jasienina. W „Pugaczowie"
doprowadZO!ll·O do
'Perfekcji śr-0dki wyrazu. zna

ł Gdzieś
~ył
chińska
Wa~~~ie, -----------------------------~-----~----------------------~
budtię------'-----.
ta.ką oieka.wość:
lą.~_.
przejawia.ją poozą,tkowo chęci, ·że
Ilię
tam przecI nami
kOlllw
nie upra.wtynent, a na nim Chmy. Na nia. l1llllie d•I>. Z';JSC'a na
.bo. w
ł
razie jednaJk wyłączną ozna.ką zwią.zku z m•esięez:nym. oipozme11.1em
tbliżainia. się do wybrzeży c,hińskich p1'1lybycd~ stait<ku wiza. Jest. ju~ PrubyJo Wcią.gnięoie
flag\ ChRL
na. tern1inow:>.na.
Trzeba. uizysikac ru>we
llillis2:i na.srego stat:ku.
Pra.wda. 1;temple wiz0<we w paszp~e. a za
'"*kaq,ywało na. to rownoież i ni-0one • każdą. dobę pt'bytu za,;placic 2,5 doWoda stała się żółta.. W}l<ra.w~ie la.ra.
ł Zllingha.j
zna.jduje się w reJunie
l\tOl"l;a Wsehoonio-Chińskiego. a.le w
~blii;u jest MotvJe żółte, więc. kowody ba.rdzo na1wet odpowiadał
J naa;wie. Był ;kszoze d:r.ień, przeł ni„ musieliśmy Clllekać (ze ~le•

I
&'

i!i°

do dysipo.zycji. Co prawda. moi elcerone
by to spotkanie w lwiej cześoi wykon:ysta.ć na dyskusję: za.ga.1lnlenie
p1>gląd6w na różne spraiwy ideologiczne ora.z pr·IJlblem konfliktu granicznego z Indfami za.przl!fta,ją urny&ły.
Ale obydwaj są, u~ieniem

i:,5

Ch1
·ny

:t~ TJ!anu,n~~r;;ot~oowe~=!:
śroo1ki ochron~

: ~Wały

szmeg6lne

~iey~~mn~~li?1.: ~:n~; !!!;~~~

i

ltt':l~u
na. odległość
11 lll'Ol"Ski.ch).

''

(Od no sZ e QO spec·1alnego

mnaeJSZll nu; 10

Ą}e do Szang·haJu było jeszc-.i:e da1~lto. Bądż oo bądż to 10- m:y 6-mi0..~?We miasto
(jak kto woli -

l

li :nozyoy bowlem podają, ie Sz:mg.

Vvą.J

ma. 10 m<Hi011ów mieszkańców,
6 t~ jednak
ludności mie$lkiej
l11czll11l10ni>w) nie leży na.il młl1?'Zem,
l>ł 'W głębi lądu. Za.nim więc p.r:zel> Ynęliitny 108 km po rzece Huang
~· 2:1.Pa.dł mrok. Przybyliśmy do

l1u. i„.

W

l>CIS'Zliśmy spać.

~ym

rankiem
rospoczyna
się 01lpra.wa g-ranfozna.. Chii1\\>
sey \VOP-lśoi
dżentelmeńscy
.ka.:i:dym oa.lu ~przejmie wyja~;:!~Ją, że to oo' hieroglifami wypiw m()nn paszporcie ambasa.Ua

łyz· k·1

Ale oka;'l.uje się, że mnie tu omekują.
Pn:ybY_wa dwu . symP&;tye~nyoh Chińczyk()'"'. - „sz~en 8'iHiz.1a
uz,b rojony w znaJ<lllDOBC Języka. espera.uto i Wa.n Cen-ma.o wła.dająey j~zykiem rosyjskim.
Odtąd wszell~1e
kłopoty
spa.d~ją z mojej głowy.
„K<1lllfi&kują" mój l!aszport - więcej
.m 0
nie oglądam a.z do powrotu na
-• nosoi
' · bowiem
·
statek wszelkie f orrn....
zaltat~ia.ją w so?}e wiadomyoh unędach sami; wolno mi za.brać apara.t fotograficzny i rzecz jasna. - fo-

gościnności

ryz·u''

wysłann·1ka)

•• •

i choć ~ ni.ejednokrotnie pow:racają do tych tematów.
udaje mi się bez większego trudu
skupić ich i swoją uwa.gę na. zasa.itnim:ym ternaoie mojej wizyty Szanghaju.
t&k oto, w błyska.wi~ym ternpie zaczynam zwieduć ~anithaJ.
Gdy nasz sa.moehi>d zatrzymuje
•
'" •
ł W1l·ek 1· wysiadam.
·
bY
&ę
g,._rz,ieko
zrobić zdjecla. oiekawszyoh fragmentów mia&t3., szer0<kim kołem ctaeza.
mnie na.tyohmia.st milczący i przyto.graf~. mog~ _wyraa~ źyczen~a pa.trując!, się z zaciek!l'wieni_ern tłum
oo eh<>fl robaczyc, je.st też sa.moohod przechodnrnw. Zasta.na.w1a m11.1e, oze-

. ,.

I

Łódzkiei

wrażenia
leziono jakby klucz do b~·

błędnego

przetłumacrenia

u~

tworu poetyckiego na języik ,
sceny. Nic też dziwnego, że
właśnie za ten sipektakł jury •
przyznało
główną
naerode<
festiwalu.
A
przecież
było
jeszcz:Q\
„Co-To" umykający wsze:L.;
kim kryteriom oceny. z.na~
komity teatrzyk rąik:.
były
próby P<l'lltornimy, kalbaretuil
pi·osenki
(„Solkraites tańczą,~
cy" w „Pstrą.gu"). nowat~
stwa w i·nsceniza<:ji dramatu (,.Teatr 38" i
e:liwiokr
„STEP"). Jak wielki k'łapo~
i>prawiało
uszeregowanie ze-r,
społów
według
świadczy fakt. że
główną, pr.zyznało

rzędnych
równie-ż

wartości-4

jury JJ!OZ~
5 ·rówino- \
na.gród (w. t~
„Pstrągowi" i
"Cy~

trynie").

i'

Chciałoby się

na tym

miei~

scu pC>ddać szczegółowej oce-1
1'ie przynajmniej naJwybit..
nieJS'l:e sipekta·kle, nie ipo~
la na to. niestety. brak miej...,
s<:a. Zajmą sie tym z pew-<.
nością krytycy teatra.l ni. ~
rymi licznfe obsad~ooe bY'łY.'
jury fostiwaiowe.
.
Dużego
zaiinteresowa:nia !!
pomocy udzieliły organi"Zat~
rom władze miasta. a prze ...
wodniczący Prez. RN mJ?ro
E. Kaźmierczak o'bją.l: protek...
tora·t
honorowy.
Dopisała!
łódzka publi=ość, wypełnia

jąc
do
ostatniego miejsca!
wiciownie więllrnwści
przedstawień. Festiwal naootlkał w.
Ło<lzi bardzo sprzyjający kli-.
mat. Są szanse, że w m-zy..;
szłym rok-J znowu &Potkamy
si~ z najlepszymi
teatram1
studenckimi.
JULIAN BRYSZ

tańca

Mistrzowie

na 1963 r.
,,ukorońowani"
w Łodzi

CIZY dla.teito.
zwra.cam
do Wa.na. po rosyjsku.
ozy też z tego powodu,
ż~ oza.rny, elegancki i nowiutki model „Plymoutha" 0<ran: upnejmość moich eicerone, którzy za,wisee wysiadafa ra.zem ze mm~, stwa.rza pozory, i:i jestem ja.kąj wr.żną „figurą". Chyba
jednak ~lę oogrywał• to drugie,
bo gdy w końcu &-ospoda.ae ulegają m!C)im namowom i 01lsyła.ją sa.mochi>d d<e hotelu „!Ka.n~l&aj"
{licdzie
zareael"W9\vali dla mnie kemf~towy
apa.rC.a.meu.t
i
przy gotowa.li
suty,

Wieczysty, decydujący
naszym kraju o popraw•
kroków
tanecznych
wszystlcieh rodzajów ii ga~
tun<ków. stal s:ię już niemal
instytu.;ją. Nic też dziwnego,
że on właśnie prowadził w
ub. niedziele Turniej Tańca
Towa:rzyskiego - Mis.brrostwa.
Polski, które tym razem od·
były się w Lodzi.
Do walkl o tytuł mistrzow.;
skl ~tanęlo IB par z całego
kraju. Od poloneza, poprzez

i

cha

mu

Prof.

w

naści

~~e
~s:l:a.ch
c;:hi!:je;'!!~:hl;; ::~~ ~~s~~o~~e.po~~a:
za~rLyna.my
wędrować
pies-ze -

!,7!,~~=- ~acsnie .mniej~

bu-

zaintere-!

Nawi·~m
mówiąc, spośród 2,5 miUMącyeh się miemka.ńców

liona(!)

tego na.jwiekszego ośrodka miej~·kiego Chin, sp~re 11rzyswaja 90bie znajorność języka. rosyjskiego. SłyszaIem lekcje teg-o języka
na.dawa.ne
przez radio, Wan wła.da nim biede,
mimo iż n·igdy nie był w ZSRR.
obr.ze czułem się w Szanitba.iu.
Ale to ohyba dla.tego. i:i maS'allni wyd'o\wało mi sie,
że
ch1l!drzę utiea.mi Łodzi. to znów niektóre rejony miasta. zwłaszczal
g I'owna ulica, Nankin - przY1JOm•inała . mi Wa.Niza.wę .. Oczywiści~. &zangha,,i
je®t znaClllme rozlegle-J~Y.
a
ruch kołowy Zllll.C'znie tu mnlejs:i;y
niż w naszych "Wielki.eh mla."ltach.
JERZY GRĘBOWSKI ł

D

,-...„
~~•'"'""'"'-~~·~-""-~~~-~~~~-~~~··-~~~-~~ "'~~--~~~~'."-----..~~-------„

i

tak

dalej,

dotarli do

~~i~~s;:.a ~kty~~~ ~=':

i Artuir Wieczysty z Krakowa. Zdobyli 'oni też I nagrodę w klasie między'natx>dowej A. II nagr<i<lę w tej k!la.
sie zdobyli 7,ofia Skrzyp·lcle-wicz i Rys7.a.rd Teper.ek z
Warszawy. w klasie B I
nagrodę otrzymali Ba.rbrura.
M~roń i Ada.m Konieczny z
Rzeszowa, a II Alicja. i
Kazimierz Lewlecy z.e Szczecina.

Lodzian

natomia•st możemy

pooieszyć wiadom-01?.cią, ;ż,e w

ub. sobotę odbył się tUtrn;iej
klasy.l'ik.a·cyjn)'. w wyniku któ
reg-0 14 p.ar thdzkiego I<fobll
Tanecznego
awansow.aro
z
klasy D do klasy C.

(woj)

· -~~~~~~~~~~~

~NIK .
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Wł. Bytomskiei?

Co dotychczas zrobiono ·w Osiedlu

.
.
l,P-D.
=/Htłil.

Wposzukiwaniu gospodarza winteresie taidego1obywatela
1

i ~
„Loka<tor".
Wy-"·,.,.,... eez............ z t ego p 11na •·--i

OELEM A!lro.TI „O'ZJERWO :NY0H SK!lłZY.N'EK" POS~
CJO WIELOKRQTCONEJ PRACY AIDM NIE BYLO ZBIERANIE SKARG I ZAżANIE
..,., POD.KRESLALiśMY T „ ... „ T TśMY
LE1".
ZGODNIE Z OdIEI'NWĄ -' S ~~ '
NIEMNIE.J BYLY
SPRAWY
SIĘ, BY WSZYSTKIE JEDNOS'I1K.OWE

!
(

Coraz

m.

py.r.ekcja

~

MZIBM, do której

wszystkie listy,
przesłaliśmy
mdeszkańców Osiedla lim.
W~. Bytomskil.ej przyslaila iruann
odpowri.edź, w k:tóraj podano

od

zaiatwtien:ie. pos:tczePrzeprowaspraw.
dzil&śmy ponadto „wizję lo-

spooótb
gólJnych
kalną".

Na wstepie ptsm.a MZBM ćlo
wiadujemy się. re tekie sprawy
jak: „przydział sklepów, ich za
opatrzenie, uregulowanie koxnunikacJi tramwaJowe! oraz spra
budynków prywy dotyczące
watnych i spóldzielC>IY<Ch (•..) nie
dotyczące zarządu, nie -wchodzą,
w zakres Jego d2lla.larrlia".
Taik, zarządzeruia wyraźmie
oL-eślają obowi~r,ki i .zakres
i
iadmtnlistracjó.
działania
sprowadzając
Ale
MZBM.
rzecz eo absurou, można by
WiSzystk>ie sprawy związane z
osiiedlem, czy posesją ltak
. pokawałkować" ~u" kiolnpatencji, że administracji pozostałoby tylko zbieranie ezyn
szu.
Nie ma w osiedlu garaży!
;,Wnioski w tej sprawie winni
Iokaoorr;y zlo!iyó do Wydzialtt
Budownietwa, Urbanistyki i Architektury DR.N, za pośredni
ze wskazactwem NIZBM(!),
niem miejsca usytuowania ga·
ra.ży (!!)". „Konserwa.c,ja drzewo
stanu nalety do LPO". P-0>dobnie ntllle,iA m-<>glaby powiedzieć:
„Chcesz byśmy złapali zło
dzieja - oo go najpierw odszu
kaj". Wynika z tego jasno, że
zarówno admln.istracje, jak i
MZBM trzymają się ściśle oboD<>typrzepiBów.
wiązujących
czy ich ty:ko to, oo odnooj się
do budynku. A kto ma się o·
posesji: cho
całością
piekować
d.nlkami, dojazdami, trawnikami ltd., itp„ kto ma interweodp-owiednl<!h czynni
niować u
ków i przedslęblors,tw, jeśli coś
na 'Ym terenie Jest nie tak, jak

ś licZlll!Y plcbc Mbaw ttrzą
terenowego
dzil-i alotywi,ści
pr>bf! ul. LimaTt.cła TPD
KorZ1}Sta. z
nowsk.W{}o 199.
niego okoW 500 dzieci z całej oik.oLi<:y. Są tu zjeżdżal
drabi11Jk.i 1 k=uzele.
nie,
wykotuine nieimail że ze zło
m-u. Z ok.a:zji Międzyna'1'odo
wego Dnia Dziec.ka na plajuż
od!będzie się
cu tym
nic."<dru-go tvt.etlro za•bawa.
Lódź ma
W t;e.j chwiJli
b/.li;ko 2óó placów zaioow, a
p!mwje slę urzqdzić jeszcze
30 1U11stęP7!1łCh. N ie da>i'W'n.€go, że mia.sbo nasze uwaw tej dziedzin.ie
Żt!"M jesi
za przooujące w kta.fu.
(k)
F&to: L. Olejniczak

ad
----"""'·'
itorbanej 'JJV"CUU.Un.i jest :uzas niOl!lJa. W piśmie MZBiM WyZe „paxkiety zosta'ły
jaś:ruil.
przel:oż<>ine zgodru!Je z protopowołanej
k<>misji,
kObem
przez DBOR, k!tóra kolektywl1lie decydowal:a ii kwafilikowala :hliośc.i m, kw. z k!ażdego lokal.u do ~krżenia"..
I kropka, A tymczasem stan
posadzek w tym mieszkaniu
l!lde jest najlep.szy ohoćby dlatego,

W pasaru pmy Piotinlrow„Egzoskiej, obok og1róclka
tycznej" sipecja.Uśd od zieleni
ui:-ząd-zill śliczny kwletntk, na
któryom l!"osn.ą tu'l:i,pany, o lurr
macy-nowych K'ellchiich. Zł-0ść
b~eroo p.1"2echoon1ów, że ta die
kor.acyjna oa-za kwiatowa 8ZCrzel
nle zaiklryt.a. 210•·t!lila od strony
Plotiikowskiej ogiroannym, pod
wójnde zł-0:t0111ym tra·nsipa1rentem. 'I\ransparent pfapaguje
:S<ltim:
sprawę jak najhard-z!ej
wailk-ę z pożarami, ale
ną dlaczegó:t zaslamla tu.Jipa111y?
Pr<>slmy Z~ó! do S•piraw Ur>lększania Mlasta, t>y lnterwe
nicwal w c~lu ()dslonięcia u(.kas)
roczego kwletinlilrn.

,,Nagi meksykańczyk '
WJstawie w Łodzi
1

to
me~ykańczy<k"
który .fest niemal
P'OZbawiony sierści.
Taldego psa oglądac! btiazle
na wyśtawle,
In.
111-0Żn& rn.
którĄ w dniu 2 ezerwca w Z.O
· dd organizuje Związek l(yno .
logiczny. Na wyl!ltawie znajdą
rasowe psy nie tylko z nal
szego tnlasta, ale z całego kra
ju. Wysiano również zapr-cst.e
nla do zwiąr;ków kynoJ-ogicznY·~h na WP,:;rzech, w Cżecho
sl•Dwacji i l'<"RD.
120
n11pfynęlo
Dl>tychczas
Organlzatorty spozgloszel\,
wyogółem
że
dZiewają się,
stawi-onych zostanie o1>k<>ło 200
psów, przeszło 40 ras.
Wystawa odbędzie się w Par
ku 3 Maja. W godzina.eh południowych na terenie wysta
wy z!>rganizo.wana z.ostanie re
wh m<>dy, p00 hllflleln ,,Modna dzianina sezonu 1963 r."
w rewii we,.,mą udzla.ł łódzkie
rn. in.
zakłady dziewianokic,
im. Gla.żewfl.klego, Elasticana,
Olimpia. (kl
„Nagi
rasa. psa,
zt1pełnle

I

się

Wiele spraw zala.twi-O<no. I
naprawiono rynny na
itak;
dachu domu p.rzy ul. BoyaZeleńskiego 1. Ale woda nadal oLeknie do piwnic po
wskutek zlej kmlśeianach
strukcjł balkonów. Dozorczyni
budynku przy ul. P. Findera
2/8 za niewykJ<nywan;e obowiązków otrzymała uponmienie z ostrretenlem. Wystąpio
no do DBOR I o zaJorenie
właściwej izolacji piwnic, w
bu<l_yin.ku przy w!. G!ow~
k,iego 1'7, do których wlewa
się woda. Roboty takie rozpoczęto już w blokach nr W
i 21. Saian&a dziialowa w
p!wn1cach domu przy ul. Gło
wacki ego 15 zostala naprawiona. Po·prawiono izolację mię
dzy pral;n,ią pa IV p., a miesz
kan-iem n. Wencel na III p.
w dornu przy ul. W. Polskdego 109. Woda w tej chwili nie
ci€1kni€.
Są jednak i sprawy nie zaDo mieszkania n.
łatwi one.
(ul.
Szvmańskdego
Witolda
W. Po-ll'kiego 128 rn 28) nie
przyszedł nikt, by sprawdzić,
czy skarga w sprawJe źle po-

odbywać w oOOdltiennej pralkty~· w sprawach drobny.eh i du
zych - dotyczących c a ł o ś e i
'!-Praw po1Sesji i osiedla. Jeśli
współpra;cy
takiej
ll11<ejatywa
nie może Jakoś zrodzić si.ę w
administracjach 1 MZBM, apeluiemy o podjęcie jej przez1
w ich wlasnym,
mieszkańców.
i społecznym interesie.

Zamiast kwiatów
Dla u=enla dnla imienin
pani dyorektor Heleny Tredjak<>wskiej z wyra-zami glęboldej
X LO
mlO<i-zleż
wd.z.ięc'Z'!ll)Ć..CI
im. M.airii Konqprtic'klej w LodJZi składa sumę :z,el>raną z prac
w wywkośct 1.200
społeczny.eh
zl·Otych na Fumdusrz Bud!awy
Szkoły

+

NTU 303-04

CllJ.f1mY ~~

w C}«4"10-1a

~~}

"""__ ..,....,...,.. _____,°"_"'

Tysiąctecia.

ulot.o-

godz. od '1 d-0 lłl
Lód:zltim
w
roboty
trwają
Parku Rozrywkowym. Dojazd
tramwajami nr 2, 9, 22 i 7 do
radiostacji. K!ierowndctwo robót znajduje się w niebieskim baraku. NaTzędz:a wydaią

w

+

brygadziś-::i

LPO.

Po-za tym pracujemy w każ
de.i dzielnicy.
BAŁUTY; godz. 11-13 park

Jeszcze w tym roku
trzy urzędy stanu cywilnego
w nowych lok.a/ach

łódzkich

4 DZIENNIK LODZKI m

l2ł

. Sku~ki ostrej zimy w W3Jl'Zyw
Od
ntctw1e juź zlikwidowane.
kilku~astu dni łódzkie sklepy
ofe:ru,ią nam nowalijki gruntowe: Wśród nich królują oozyWlście rzodkiewki. Jedno tylko
„ Warzywa oPrzedsiębiorstwo
woce i Kwiaty" sprzedaje kh
dzlellltie do 50.000 P<l<:Zków. Dl>
dajmy drugie tyle w sklepach
Pss, PGR i handlu prywatneg<>,
ak osiągniemy ok<>ło ll>o.ooo pęcz
'
óW dziennie.
Mniej niż zazwyczaj o tej po
rze sprzedaje się sałaty grunto
30.030 główek
około
Wej dziennie. Na niski p-opyt WPIY
wa prawdopooolmie nied<JSt<ltil~zna ilość śmietany na rynku.
W najbliższym c:tasie pojawi
się mlQda kapusta.
.Mimo n<OWaUjl<o!>WeffO sz.e~ytu,
na.dal kupić m·ożna mrorone po
mJ.dory, kaldi-o.ty a nawet truskawlti. (al)

M. Rusinek wŁDX
23 bm. o godz. 19 w LDK
('!'taugutta 18) odbę<i:zie się trady<eyjna biesiada literacka, -z u-

d'Ziailem •zn..aneg>o pls.acrza Mł•cha
ła Rusinka. InterlokutO't'em bę

dzie Jan Kotw<>wski. Karty wstę
PU -0,tr:-zymać m<>żna cod:zienmle
W g-0d:z. 14 do 19, pe<kój 310,

i

Z

UIIJ'Olffi:i1ltka,zni,

@POGODA

orgainizacjli. OCEniona została .ia.ko wdclce po-

żyteczna

w

zwalczaniu
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!5~~~~ 1·1~:.g!,.r11
ną inicjatywę i

cę

trudną pra- ~

propagandowo-ośwdatową.

ll<)fiO<roWil Od:mta!kii ol!rzymało 50 OBÓb, a wśród nieh:

minister zdrowia. i op. sp. dr
J. Szitac,he;J.ski, wicem!'11ister B.
sekre.arz KL
I
Bednars.k.i.,
PZPR M·iohalin.a. Tata.rkc>wnaPrezy•
Przew,
~aJkowsk.a,
dm~ . RN m. Lodi«i mg.r E.
dr
ln.dlllis~
dr
Kazm!en.izak,
L, N1teek;J, poseł Spyoba.lskl,
pMro.f .. pro~.: Anna Ma.rgolis,
. Z1ers:lu, J. Stop<ezyk, HO!rl~a.rze,
n~g, . S~U!IJł~z.
pielęą-nQarltl,. 01p1ek.UJ?-?W'Jl6 &P<>
Z sa-,,
aktyW:i.ścl·
Inru
l.
łeco:m
~ysfakoJą odn.otoWUJemy fakt,
2
Ze ł ~szczytny . tytu_ł adttyWhty
wa k.i z gruźlicą 1 Hon-0trow~
™z.na'~ Pll'Z~znan<) ,redakcji
„Dziennika Łódzkiego" i t'ed.
red. Z: Ta.niowskieJ i G. Mar
kttll-0'";'11•
. Minw~ . Bednarski., dziękuJąc. w 1m1en.iu odznaczony:::h,
s~w1erdzil, ile odznaka jest
ni€'. , tylko nagrodą za aktywnosc :r;ia po!'-! walki z gruź.Licą
lecz Jest rowinież syn:nbolem
działalności społecznej, która
wyrnka z tradycji łódzkiej, z
tradycj.i społecznej pra~. ~tynuowanej <"d dz11e&lą1ikow
lat w robotniczym ośrodku
pr2emySil'o-wym, walczącym m.
in. z grooną spolecznie <:horobą.

"
SKRZYNKI"~
„CZERWONE
NA LISTY MIE- i!
: CZEKAJĄ
;;
!5 SZKAI'rCÓW WIDZEWA.
5 PISZCIE o PRACY ADM! ~
§ KibSkł „Ruchu": nr 80
róg ul·~
iS (Plac Zwycięstwa
5 Targowej f Gló~ej), ur~
(ul. Ahnii Czerwonej~
5 106
5 27129). nr 98 {ul. Anriil ~
5 Czerwouej 98), nr 94 (róg~
5: ul. Czechosłowaćklej I ul·:'
Ludwika), nr 18 (ul. Nowe>(ul·~
50
nr
;: grodzka 28),
i Armil Czerwonej 114), or~
(ul. FabryC'łlna 16 ról?~
;: 71
;: Pr.ł)dzalnlanej), nr 33 (111- ~
S Przybys'Zewskiego 110) Jlf ~
5 44 (ul. Przybyszewskie,;o ~
82), nr 87 (ul. Na.wrot róg!)
::!
5 ul. Wodnej).
.Ruchu„ ort 89 ~
Kioski
;
5 (ni. Skaln~ róg ul. Ba-zal-~
5 towe.i), 49 (ul. Pieniny róg~
[§ ul. Przelęct), 91 (ul. Tele• ~
:; fnniozna 82 r6g ul. Wesel-.i
~
5 nej).
~
•
•
•
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Nie sieją, nie orzą
a ••• rozrab·lailą

(Kas)

a peiwrw 114e można zanie sivtaimim rrtę
Podaonie
PTZYl)}(Ld;k.u
do
Ji:czoyć
pra.cą: 19-lefmi Bolesław ParZ'1Wl.Dzna
iź
ja:k!tów;
17) 1
Reą/mo-nta
(ul.
'TWW'S!k.i
:lt(/)j.q,oych przed
część lud:zi
(ul.
Cyryl W(lllcZlll•k (/!alt 20)
a
kolRgium O'l"Mlwjącym CzeP01k/..adowa 61); 19-Letni
więc taikich, lotórzy noo:ru.szyu
sbaw Glio<wooki (-ul. Mie!"zejo·
spof.ec:z.n.eo- ' of.OO 34) i 26-letmi Jerzy Ganormy w111pól.i:.ycia
go - to tzw. „niebies>k.i~ ptajews>ki (-u•l. Rud.z1ka 91), któki". Pęd do la•t•wego życia i
ID!fWOlali
rzy 11 lawietni!a
1JOCZ'Ucie
pa.ka
z
W!iSS(]Jne
-..Ba'1'kaawawtu-rę w loloailu
polączQ1le
wllasneij wy.Uzośd
res" w Pa-rlcu i!m. 1 Maija w
z 1.ekx:eważenwm u.stail-Onych i· Rudzie Pabiani.Okiej. Podczas
'llJi.e>ZJbęd1l1JCh
ważniejsze,
co
kolegium
oos<ji
JXJ<loozowej
zaMJd., wied:z.ie ilch do k.cm.wymie-rzylo im kmtt od 1,5
fliktu z prawem.
tys. do 3 tys. :&ł 01'Z1JWn,y z
Naj'ba1'd'Zriej smutne ł rnezamianą na odpoooiedn-tą li:cz..
;palwjqce jesit jednak to; że
bę dm4 a-reszf:u,
są 01n·i na ogół ludźmi mło
Clekan.ve tyDkc; sokqd ob,wfdymi lub bardZo mJ,o<i)Jlmi.
by
nieni -wezmą pi.einiiqdze;
9 maja 7111>. k.ol.egi'wrn OO'Zeui'ścić grz.ywnę, jeśli żaden z
kaJjq;oo dzielmicy Górna rozczeZ
e.
j
1:1
c
'l'a
p
e
i
n
nich
pa·trywaw na sesji po1kazowej
go omJi w ogóle Ż1Jją? Nieklt6Włodzi
19-letniego
&prawę
rzy pod,aij4 podczas ses'}i ko(ul.
Prus:z.ko1wS>ki-eqo
mierza
leg,i11.m, łż są 1lJll -wflrzymaniu
Przystań 6), który w stanie
do
wfxz•r.grz,ąl
'1'odzlc6w. Jeślt ta.Je jes.t '1'Ze•
nietrzeźwym
czyw!.ście, faJlot ten mUsi za.Szk-Oiy Podstawowej n1' 148
stia1lJll'f.Vllać.
przy ul. Du;bo~·s. uż'!JW(l!ł u1wlga:rnych sMw, utrudn>ioa.Z proA moźe to ni.ewrawda? Mozajęć
nornia,lnych
wadzenie
że ci r~neni miodzi luWymierzono mu karę
i•~p.
d.zde nie są juź ufirzym.ywa1ni
1 t111s. zł grzywny z zamiaMoże kbaprzez rod.Z'ioow?
ną na 40 dni aires;:tu. Znamią? W takilm razie, jaikie są
miennv jest fa1~t. iż ten ml-0źród:ł.a. ieh utrzyman.ioa?
dy, zdrowy i niew·yż.yty mężWY'da·je s~~. że lrole>gi.o. o:1> 1' a c u i e.
czyzna n i e
;powtn1w 1'ów.n1d.
'l"Z.eikaj(łCe

N

+

Donnoweg-o

dzili oin:i, że rozległa dzli~al-

nooć łódzkiej

D-z!ś

I

rata 2 POIZ!l'lanla.1 kotóry będ.'llie
mówil dizlś o god-z. 19.15 o „Sten<>grarna.ch Anny Jambor", Wstw WO(lny.
Ośrodek Gospodarstwa. Do
:rnowego Ligi Kobiet OJtigamirz.uje
kuni kwalifikacyjny dla sprzą
ta<Czek pom.lesz.czeń biUl'Owych.
zapisy
i
ud-zle'la
Informacji
przyjmuje cod:zienrue OSirodek
G051Podarstwa

nEg<> Kiomi.tetu Walki z GrtJŹ
licą w naszym mieście paci·
zosta.ła do rangi
nii.oesiona
generalne!
wspóloQrganizato.ra
spoleczneJ
likwidacji
aikcji
.
choroby.
Moa.my nadZieję. że jego dz1~
łalność będzie coraz SJkuteci•
licą.
gwaranoją teir0
a
nie.isza,
PobWlier<lzeniem faktu, 2e
jest m. in, wyobór nowYC11
~dea społecznej walili z groźwładz lromi'tetiu, na czele ]l.t_ó·
h.ą chorobą spo1eczn.ą przeilliika
rego znajdują się ludzie św!a•
coraz szerzej do rói:nyCh środorni celu swej pracy.
b~o rówdowisk łódzkich
Do Prezydium nowego za•
nież sprawuzdani~ przewodnirządu weszli:
PTeZYdi.urn Łódzkieczącego
Dyr. St. Niedzlels.Id (przego KQl'rliitetu Wailiki. z GTuźlicą St. Nded:lliellllk.iego (o do-· wodi_. :zący) oraz dr M. Bań•
działalności kowsk:i, dr z. czerwiński, ~;·
5-letniej
robku
Fi'!eyowa, J, Kasprzyk, r.,.,.
Komitetu pisaliśmy w skróG. :'ta.rkun. mgr K. Matu1a,
numerze
w oobo-tn.im
cie
nam. SI·
mgr St. Niżnik,
„Dzienruik.a") jak równ;i.eż oTa.la.eh, dyr. B. Zatopia.ńsJta.
Bed!narwiceministra
pinia
mgr T. Zarop.iańSki,
s~iego 1 dr Indulskiego. Stwier

Millym akcentem, pod!k:reś-,
lającym powszechność spolec-.z
ne•go zaangażowania w wal}!:ę
z gruźlicą -było powtl:tanli.e wal
n~o zgromadzenia pr~ delegacje szkól medyczny.eh i
kói zakładowych welkii z groź

'~
Walne zebranie było nie 5
:::
tyll::o form.aJnym aktem, kwi- 5
w Lodzi zachnnu.f2enie
tującym aktualny rozwój spo..
umloaJl"'ko·wane, p!r'Lejśc!owo du!!
łec-znej inicjatywy. Wytyczyło 5
że z 0 ·kresowymi -O<padaiml <ie"'
6lk
~- „ ·
Temperatrnra 111'LnJmaJS>ZC2tl.
ończy- li
Kiedy wreszcie
ono r6wJD1eż nowe, za ........n1cze ::
n.a <>·k. 5 stopni c, maksymał;;
drogi wa.lkii z gruźlicą. Do 5 cle ten rem<?nt?
na 16 stcipn:i c . Wlanry Sil<ibe
ptę<! - !i
,fe!l2JCZe
- Sądzę.
·
'-1emoW
· ~-ezerwonyc!I
skarg ze do
poruszanyc,h przez :: Sześć
pro,_,
Z kieJrunk.óW
UmlB'<NVWa'!le
i
być iii
poWinno
specja~istów i a~~s~w spo- § skrzynek" i
zachodnich.
:::
łecznych powrOCJmy Jeszcze. 5 skońoC"ZOne.
J1t1-tro p()nowny wzrost
. ..:.ro~1a.:_~::::.::.::.:ec:::z- lllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllHlllRlf
_c_h_m_u,_1"2_en_i.i_._O!P_8!_dy_._ _ __.,;__:F:.:a:::k::tem::.:....::j;:es:::t,~:··e:..
·

ar.

(A.

stru.ga 1) w godz. od. 9 do 16.
tel. 207-49.

ekranach

„

(.U21)

„szczyt"

WIDZEW: godz. 115 Park przy
8-15,
godz.
ul. Zbi-0.rczej,
Park Żródliska, ~dz. 12-13.30
-:>ark 3 Maja, godz. 10--14 Park
godz.
Kra~ickiego na Sto-kach.
11.30--13.30 Pai!'k W•idzewski.

.reszc-ze w tym iroku 3 dJZlelnie<>we uirzędy stanu cywi•l nego
n()we pomleszczen.la.
otrzymają
Najwcześniej, bo chyba już na
22 lipce., -Oddany będzie do u:żyt
palacyik pirzy
ku adaptowany
P!otrk-0'\\'S>kiej dla Ur.zędu
ul.
Stanu Cywilnego Lódź-S.ród!mie
przeprowadizk!
Następ.nej
ście.
-za
s.podzi,ewać
się
należy
kHka. miesięcy, kiedy to Ur.ząd
Stanu Cyw:llnego PoleSoie otrzyma nową IS<ie<llzibę w p.a·ła'cyku
okolonym ma,gnolJ.ow;vmi kir-zePJr2Y ul. Gdańskiej 107.
wami
nowy
RóWlllleż W tym l'C<kU,
uirząd otrzymają Bałuty. w tym
celu iroorpoc.zęto adaptację dawnego budyn'klu Domu Kudtuiry
pr2Y ul. Rlzgowsldej .
u=ęd.y <>tr'zyimają
WstzY<stlde
estetyoC7Jlle sale śluil:Jów i poczekalnie oiraz pom1e=enda biupmzyrz<l'ka m!orowe. Polesie
dyim pare>rn bair kawowy, sa.!k109k rz. kWi·a<taml
kę przyjęć,

ju:ż wyświetlanie
Roizpoczęl:y
B." (re-!. Robert Siad.mak). Jest
„Tatry"
fil.mów kina. letnie to h1-sot<>rla iro.,,grywaijąca się w
i „Stylowy''. W „Tatrach" oglą
zachodl!lton,!emledk.ich
sferach
,,POSLUBNY
obeo11Ae
damy
prz<l!myslowców.
produkcji
k<ll!I1edd.ę
REJS" nowy
Wiśle" -0glądallnY
W
anig,ielSk;iej,- . or>o<Wia<ia;lącą o przy
polskiej pt.
produlkcji
film
małżeństwa,
gQdach młodego
„MAM TU SWOJ DOM" w reż.
które za.mJesUlka!.o na lotl!Zi. W
Jul1,ama Dzled-zlJly, zę 7'd,jęciaimi
„NAJLEPSZY
„Styl<>wym"
W irolach
Tadeus•za Wleżana.
komeddę satyZ W&OGOW"
głównych: J. Strachockl., Z. Ryam.gielsko-wł-0prodru]<JCjd
ryczną
siówna, z. Doł>:rzyński i tn. Jest
antywojenskiej o akicen>tiach
t() dcraimat obyczajowy, podejnych.
W51PólcJZesną tematYikę
rnud ący
zer,1 usllując -zawlad!nąć bromią
premiera
jed'lla
jesrroze
I
Ten sensacyjny dira- wiejską.
atomową.
tu
Wyświetlamy
„Adrii".
w
Naoto•mlast ik'itno LDK wyśW1e
przeznaoerztmy
mat kryminalny
sktapiroog.ram
god-zlnny
pt.
:t;,·aneu1Sk.ą
k-01111edię
jest dla widZów o mocnych ner- tla
Ś/rednfo
da się z kironlki i
„DOWC1PNI3" (:reż. F. De Browach.
:filmu reż. Jf!r"Zemetrażoweg<>
18 bm. w „Polonii" oo-była się ea) opo.wiadającą z franousikitm
go BO'S·,aoka ,..R.JtQUIEM DLA 500
humo'!"em o p:-zygod-EJ•:h
premiera dra.matu P"Yeholo•gir..:z- , lścle
niepoprarwne.li?o :r>0milo,s,nych
no-kryminalneg-0 proodulccji tran
'l'YSIĘCY",
(woj.)
NINY szt1okiwae7.a wrażC'ń.
cu-.k.iej pt. „SPRA\VA

Od póndeclzlal:ku; ~ bm. do
dwóch kin: „Baltyku" i „Wo!>Iws-zedl głośny dramat
n(IŚ.cl"
krym!1ia1ny IP"!"odu.kcji NltF-.flran
„TYSIĄC
pt.
cu~ko-wlo'S1klej
MABUSE"
DOKTORA
OCZU
Frit7. Lang). Pojawiający
(reż.
się C'd 11122 ir. doktór Ma1buse uo,;,<>bienle genluS'ZU -zła - boha.ter filmów Fritza Larnga, po
30-'.etniej praWie prze:rWie, 7l!lów
ukaże się na ekranie, tym ra-

Nowalijkowy

,.,o.

::_.::.~.:.....::..~~----•-'-~~~~~~

Na

POTĘGA

11„!PromdendiStyCh" godz.
13 Park Mickiiewicza.
GORNA: godz. 10-12 Park
1 Maj.a, godz. 11.30-13 Par~{
przy ul. Dąbrowskiego.
P_O'LESIE: godz. 13--Ui. Park
Poniatowskiego, godz. 12--14.
Park Ludowy, godz. 12-16 niwelacja terenu po;i twgowisko przy u). Obr. Stalin~ra<lu
i Towarowej.
godz. 8śROD>MIEśOIE:
12.30 Pasaż ul. Abiramorwskie-

H' l~ilhu zdaniach

Dziś w auli AM ('Sterlin,ga
odlbęd'Zle się
1/3) <> god-z, 19
wspólne p0&iedrz.enie naukC1We
Po!JskJeg-0 T-wa Lekarskie,,,'"<> i
Polskiego T-wa Ftli:tjo1:m,e umono
logicz;nego z udziałem dr J. R.
Bigna.lla (drz.ieikJ&,na Instytutu Cho
rób Klatki Pieo:'Slowej w BTO.m;p
ton Hospi~a.l, Anglia), któiry wy
,.Przewlekle
odClzyt pt.
głosi
nieżyty oskrzeli".
Klub MPiK za:prama na
K. Bierońskiego, liteprelekcję

;J.

-----------=-=:_

2 godziny dla miasta
Dzii§

96 dclegiaitów, ll:"e;lllre; zenwj~ Miie(fskd i IbieJnicowe Komi1iety Walid z Ga-oltźtit.!ą w Lodzt oraz kola
szkolne, wzięło ndQtlał w walnym zgroi
zaJtladowe
obra.dacll,
W
ntadzemiiu ~~o-wyboraym.
prowadzonych przez dr Z. Czetm'llńskiego uczestniczy~
Ili ta.kie: Wlieemimsber Zdrowlia,: i Op. Spoi. dr B. BedIOOd:'Ski, DOSeł E. Ajne.nk i~, kilit}r, V.'y<k, Admiinf*a.cyj.nego KL PŻPR T. ,Ja.~mislcl, Przew. LK FJN
& L. Nłitookd, kier, Wydzia:łu, Zdrowlia. Prez. RN m.
LodZi dr J. lJnduiskii oraz d,ełe.gacQ. Spoletznych K-Olllliwspóll>racutetów Wa.l.kl z Gruźlicą 7. 'WC>jewództw
jąeych z I.odmą (Opole, Ra.ifom, Rzeszów).

ność nawiązania ścisłej -wsj>ółpracy :między aktywem lokator
skltn· a ADM. POW'inn.ó się to

ne lltiedbale, krzywo, spomię
dzy illlich wychodzi tu i ówdz.ie lepik, Warto było się
tym zaiinteresować. Dom przy
uł. W. Polskiego w dalszym
:nie ma tzw, numeru
ciągu
milicyjnego. Domy pxzy ul.
te numery,
Spornej mają
lecz od ~odwórka (!). Mieszkańcy posesjó. przy ul. Brackiiej 53 (dom ie.st pozbawiony
wylewa..J.ą
dalej
ka'11al:i.zacj1)
ścieka. na ulicę, zatruwają<: okoliczne pOS€Sje.
Są tęż sprawy „nie załat
wione" przez saimyoh mieszMiędzy blo:kami nr 79
kańców.
i 81 przy ul. Sporne.l założono
na wniosek komitetów domowych piaskownicę. Ale nikt
nie troszczy Sli.e o "\O, by paporządek.
nował wokół niej
klatkach
na
Wywieszane
ochodowych spisy lokatmów
sysrematycznie niszczooe
isą
przez ,.nieznanych sprawców".
Oni też wybijają szyby w
oknach na klatce schodowet
domu przy ul. W. Polskie~o
58!64 oraz ściank:i wzn.iesione z kaJ!i szklai!lych. Wi•elu
lekceważy
lokatorów. nadal
normy wsipó!życia, okre.śfone
ooracowaregularni.nach
w
nych przez Radę Narodową

trzeb-a?!

tulipany

że kłepki zostały

todzl:

Spók!zielinń.

ZALA'l1WIONE.

~

Odsłońcie

Społeczno walksa z gruźlicQ

I

1!Jleza~ od d.zi.aJ1,a;lrwścl
fPO'lt!'ga,jqcej nia karaniu i
8rod:m.viiis1koW11rYI
d'Ziaą,w.am.i-u
1Po&czas sesj,i - szwkać odtpO"
rwiedzi nia te ł i>m pOO,obn4

ca·

pyta'11lia.
pokazowe n.iewątpU•
Saje
li.Vie .ro.równo zwięikszają dO:
le,g!Vt.t>ość kaTy, jaik i 11W 17;'
spoJe<-zerl'
sa:moob-ronę
lizują
stwa. Publ-b/c.a,icje ?laZllL'is·k Il'
s-tamowi4
karmn.ych w prasie
stawiajat
ka'l"ę,
dod<lltTwwą
S11oazan111ch pod tzw. ;.pręgte
'l"zeitn". Spo,rządzanie map uJ1/
kroczeń

-

np.

w Górnej -

poziwaila U.S'ta>lić swojego 1'0'
'[li
dz0jfU „WlJ'klę.te reiwiiry",
k!t.ćrych m ieosz1kaij ą l u.b tb k.tó·
ryoh g1'CLS'U}ą '1'ozira;btacze. I{o:nńeczne jest jed.1l<llk sięgani~
do źródeit z&i., odJcrywa;nie
s"k;ut•
z.glę bi.an.ie przyczyn i
k.ów. Wyd<zje się, że t.o nU"'
-wdzięczne, Lecz ~cznie poł
winrw bll '
tnelme za&:rnrie,
pod;Jęte przez 1WIWO WJ!brarie
Nie mogą ooe spe•
k.01legfo.
tykać się Z O<bWi'nWnytn t1fl'
ko podczas ses.ii. ale taikźe i
.przed nią i po wymierz€'n!IJ
kary. lW<zumna opieka i nad·
zoór moaq z<lzialać wieli?.
0

.i.

POTĘG.4

()

()

MASZYNISTKĘ - referenta,
20 ładowaczy,
29 kierowców, 5 stra.żników
(po odbyciu
zasadniczej slużby wojskowej),
tapicera,
blacharza-spawacza, tokarza, montera branży samochodowej zatrudni Woj. Przed. b iors two P KS I Odd zm
• I w ...,
„ odzi• ul• W or~
się
cella 17/19.
Zgłaszać się do sekcji kadr,
I piętro, pokój 3.
1926/t

drewniany
---------------------(przenośng)
lloWy, W2!ględnie używany

w oobrym sta::
nie, jednospadowy, o wymiarach 5 X 15 m

Remontowo-Budowlane
Handlu Wewnętrznego w todzi
Kilińskiego

138

Informacje kierować do d~aru aieLmimsilracyjno-inwestycyjn~, teL 233-63, w

gociz, 7-15.

1931-t
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WARSZAWA, UL. MOKOTOWSKA 49
tel. centrali s-44"=41

U

„„ ••DA•
E'

tl'-

-

~

jednostkom gospodanki uspołecznionej bądź
neJ· nas+npuJ·ące remanenty:

•

Przedsiębiorstwo

"'<

kie
Przemysłu Lekkiego wRemontowo-Budowlane
Lodzi, ul. Piotrkow- §
_
ska 171. Warunki płacy wg umowy zbioroWeJ· w budownictwie. Zgłoszenia przyjmuje
sekcja personalna, w godz. 7-15. stoils7k88/zt.=
SPRZEDAWCÓW
do
ulicznych
• b'
t
Państw. „Warzywa, Owoce i Kwiaty" Lódź,
kwiatami
zatrudni
iors
ul. Zielona branży
24. Od kwiaciarskie]·.
kandydatów wymagana
znajomość
Wysoka
§=======

Silniki elektryczne

różnych

typów,

nieu:s<połecznio-

maszynową

elektryqzną, wyposażenie obrabiarek do metali

aparaturQ

LOKALE

DWA pokoje z kuchnią;
sl:<meazne,,
n.a
parterze,
dzielnica Baluty
=tenię n.a pokój a: kuchnią
!ub p.okói w oiltoJ.icY sto
ków. - Oferty „l!Mil/k"
,;kł:adać
BiUJI'o Ogłoszeń,
Piotrkov<J'il.ka 96
rnzY---p;akoie-,__,k_u_c-:-hn-.,...ia-,
90 m kw., n piętro, bal
kc-n. telefon, wszystkie
wygody zamienię nad.wa
uokoje, kuchnię ws'Zy-stkie wygody. s-zcr.ególowe
<>ferty „5960" Biul!'o Oglo
~ s'Zeń Piotrkowska 96

~-= = = -·~ -

Silniki Diesla X 322, różne pompy do wody, piły taśmowe
do drewna, urządzenia do przebijania gruntu „Kret"

P-oliomsuSi-Oi<ators.kiego
pos:zqkuje małżeń stwo he-z
ctzietne. oferty „4916" Biu
il'"
Ogłoszeń,
Piotrkowsk 96
41Jilii g
D. WaA razy .... - ...........
k=hndą (kaooe w mnej
d·zielnicy)
zamienię
na

~ ~~-'·o·J·u-z

Ma.szyny włókiennicze do 2lgrzeblarki do bawełny, obicia
zgrzeblne, aparaty pomocnicze do zgrzeblarek, części do
selfaktor-ów (przędzarek wózkowych), części do zespołów
zgrzeblnych

wo=§=====.====='-=~·· domośćduże
ehnią
dwa

ll'ozktadowe. Wlapo.koje z kuRutda ua. Farma 19
m. 1, La.pińsp
gooz. 16
o.o
19
4906 g
prowizja od utargu.
Szczegółowyt;:h inforKONSTANTYNOW,..,_ po
macji udziela dziru kadr pod wfw adresem.
Różne wyroby śrubowe, gwoździe eksportowe (budowlane,
lwi. kuchnia za.mienię na
pokój w Lo<'!rzi.
WiadoINŻYNIERA lub TECHNIKA technologa,
tapicerskie teks y).
mość Lódź, Narutowicza.
27
4a3rr g
technika samochodowego do działu transInformacje w godmnach 8-15, pokój 72, tel. wewn. 168
-==::::..•
-4. Rudzińska
portu oraz tokarzy, ślusarzy i szlifierzy - LOKAL r.zemie5!nicŹy66
zatrudni
natychm1·~st
Fabryka Urządzeń §_
(bezp. 8 - 66 - 05
1886-k
m, cen.trum wyd·z1erżaw!ę,·
~
-zamienię luib przyjmę inBudowlanych, Lódź,
ul. Strzelczyka "119. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIIl ne propQrzyeje. - Oferty
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr.
1797 /k
„4861" Biuro Ogle>e'Zeń
KIEROWNIKA biura zatrudni zaraz Za- UBRANKA do I komu- Piotrkowska 96
4861 g
INŻYNIERA ELEKTRYKA, monterów kot- rząd Okr„gu PTTK w Lodzi. Pożądane ni1 św. kupl>iz w pra- POKOJ;-k:u.chnia w JuSty
Iowych • k'1erown1ka
·
tr
..,
eowni
Piotrk.owska 84 llQWie zamienię n.a pomagazynu, zaopa ze- wyższe wyksztakenie.
Podania z życiory- s.klep ew podwórzu)
·kój w LOO'Zt. oferty
niowca, technika budowlanego, maszynistę sem składać: Piotrkowska 102a, godz. 8-15. OVERLOCK-trzYnitkowy „4853" Biuro og1oszeń„
parowozu, maszynis~ turbin oraz strażniokarzyjnie sprzedam. No Piotrkow&1?:_96_ _48~g
ków do straży przemysłowej zatrudni
womiej,;ka 2 m. 211 od POMIESZCZENm
9-0 m
El e ktroc1epłownia.
·
· im.
·
•
godz. 16 do 2.0
4932
kw slla
na.
• L eruna
w
z1.
MASZYNY:
ch<iJ.ew'k.i;;:.;ką,
pracownię) w domku wy
Zgł·oszenia z podaniem i życi-0ry'Sem przyj•to,pkową., overlock tr-z.v łącwny.m spod. kwatenm.
muje dział kadr Elektrociepłowni im. W. LeRada Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódz- nitkowy sprzecJ.ann, Alek ku odstąpię. Oferty
nl·.n a w Łodzi·, u·i. Wro'blewskiego 26, w gosandrrów ul.
2:l „3477"
Biuro
Oglomeń,
"'
.kiego podaje do wiadomości, że w dniu - ·--- - - Wolności
Pio1lrkowska 96
3777 G
dzilnach od 8 do 14·
1740-k
TEI.EWIZOR
-- 31 maja 1963 r. o godz· 12 w Sali Konfe- z gwa.ra·ncią „Or:ion-21"
(IO.ooo zl). 3-POKO.JE, duże.
kom:for
akt k
rencyjnej CoHegiuan Iuridicum przy ul. Na- raodio „Aga".
srz.sr.otke towe. 9r6ó.mi~;e zaTECHNIKOW budowlanych z pr
Y ą ., .
d
Skł d
') (5~0 zł) SiPTZe::lam. Piotr- mienię na mnlejsize. zatrudni natychmiast Miejski Zarząd Bu- rutowicza sga (weJS>Clle 0
u 1· ' a oweJ ' kows!lra 67 zakład ra•dJo- Oferty „62'47" Biuro 0.l(lo
dynków Mieszkalnych Lódź-Górna, ul. Lu- odbędzie się publiczna dyskusja nad roizpra- telewizyjny
66118 g S'Zeń Piotrkowska 96
helska nr 9/łl,
Zgłoozeni:a pokój nr 12, wą doiktorską mgr Ta<loeusa:a Rowińskiego SrATKI-ogirod'Zefliowe--=·
1824/k p.t. „Zakaz reformationis in peius w pol- bramy, stu;pk! i furtki
PRACA
ref. k a d r.
poleca wars~tat
Jall'a=a ·~"J
skim procesie cywilnym".
·~
MONTERA samochodowego, :następcę kiePromotor: prof. dir Włr..dysław Siedlecki
FRYZJER
:przyjmie
urownika dztlał'U przetwórstwa, st. ekoni>mi=
czennicę w
wieku 17 lat
Recenzenci: prof. dr Edmund Wengerek
SAMOCHODY(przy
rodzicach).
Oferty
stę dis przetwórstwa z wyikszfałceniem wyż
doc. dr Stan·isław Wlodyika
„6074"
Biwr-0
Ogloszen.i
szym lub średlnim i wi·eLoletnią praktyką RoC!lprawa doktorska jest wyłożona do
Pmtrkowska 96
6074 g
zaitrudni Centrala Rybna w Łodzi. Zgłosze wglądu w Bibliotece U.Ł. przy ul. Naruto~
POMOC
oomowa
na state
l\'.lOTOCYKLISTO!
Spirzynia przyjmuje dział kadr, ul. Naftowa 1.
wicza 1{)8.
Pilramow:icza B
mierzeńeem Twoim są o- potJ"Zebna.
1698-k
1943-k kula1ry przeciwsłoneczne 1 m. 4 goodz. 16-20 4600 g
Wstęp na posiedreruie wolny.
przecilwkurrzowe •. Retlex". IJCZE1'1 za.~~lSOWarty do
,.zefi,r", które poleca z. cu•k ierni rpotrzebny. OferJarewlie-z,
L6:lź,
Obro-ń ry „475•'.!." Bi UJI'O Oglosizeń
ców Stal!ingiraodu 37a Cdaw PiotrkoWlS>ka 96
4752 g
nn ej Piotrkowslka 39}
FRYZJER męsld. potrzeb
'rRAKTÓR--:-: Ursus" -~ ny. Zglos'Zenia Obywatel
ska blo•k 2, róg Al. Poli
dam. N01Wot'ki 32 m. 9
6471 g
MOTocvKL-:-;-WFM' 1n~ techniki
kUMt1wy tanio spT7.edam. Let- OSOBA samobna
ralna,
pielęgniarka
lub
nia 2J1 (~iny)
6719 l?
emerytka
ze
ooolnośela
MOTOCYKL M-72 srxrrzewychowawczymi oo
dam
l'll•b zamienię - n.a mi
„MC>Slkwicr.a", Banlkowa 29 niemowlęcia i cztero•letniej
.Sziewc:zynki
potrzeb
SAMOCHOD -1 1/t toiny na na s.tal.e.
Referencje
„Chevrolet" sprzedam. konleozne. Oierty .1'5800 "·
Z~ier.z. Pl. IC!Jlń.sikle,ao 5. Biuro
Ogł:»"Zen, PJ.or.rkc·w
tel. 16-:W-66
4838 l? ska 96
58!>1 g
SKODĘ
,,Suiper-Oetavię" SA.i"\fOTNY emeryt
POS'ZU
spr-z.eodam. Tel. 304-63. kuje opieki dwa ra:zy w
Oglądać
Kościus7Jkl
39
t:;;goodniu ('ki1ka gooizl'!l).
iiAM'ociłOD-,-,Wairszarwa" Oferty „6432" Biuro Oglo
pi.1'11ae
sprzeodam.
LóQJź. S'Zeń Piot.rkows·k.a 96
2iZ L~pca 72, Ksawe:r
=_=======::::_=

Przedsiębiorstwo

ul.

§

a
§

MONTERÓW - ELEKTRYKÓW,
kierowców
samochodowych, murarzy i robotników do
budowy dużego domu wczasowego w Arturówku
techników budowlanych, robotników 'ruewyl1;walifikowanych oraz murarzy
na budowY w Łodzi- zatrudni zaraz Lódz-

Przeds1ę

zakup
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QBRQftA PRAC DOKTORSKICH
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(nad.a.jąee się

MOTOCYKLE

~-----------łiNIElt'AŻNIENIE

1942-k

RÓŻNE
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SPORT •

SPURT

11

SPORT •

SPORl •

SPORT •

SPORT •

Sędziowskie dziwactwa w meczu Suf{cesq

Ł

S·Górnik 1:3

ka i wszcz.11 pertrakta cje z łódz
kim sc;,dq,lą 11.n lowym. W ich wy
nLku uniewarżn ion o l>ro•nkę i zar:ządlzono :rzut w olny. Pu •l>l'czmość
zaik1piala oburrz enlem. Jailc rzwykle, zn.a1larzlo sl .ę kj,Lka gestów ze
s trony g.a1Jerli wyma,gaj ~i.c ych pot ępi enia.
Ale n ie d.'.l się U!kiryć,
il!: Blla•k :ratalnie spetnlal obe>\•iąz
ki, n.ie umiejąc dostrzec w :pot·~
sygnalizacji swego łódrckleg'O pairt
nera. Jes:zcrze gorzej po·stą;pił na
s·tępnie
ignorując
l.ilr"Lal odtc:La.ny
ręką
przez Musiałka. Ale miał
p. Bil.a1k
selwrul.a;nta w swym
bc-cznym sęd1zi, J<Jtóry p.rzerwal
akcję Pod
pooorem of.;sidu, n.ie
dosbrze g ając
w bramce GÓl'nika
obecno.Sci Olis:zówki.
Sęd·ziów mieliśmy więrc (pinzyruij
mniej o>Clrnosi się to do dwóch)
poniżej dopus:z.ozalnych dla I ligi
limitów.
Nie ma n.a<tomiast usi;rawiedliwienia dla tych en~uzjastów, l<tó
rzy twlero.zą, że LKS powin!en
ten mecz oo najmniej zremisować,
jeż-eli go już
nje wygrał.
Górnitk wyst21pH w Lodrzi w zn.acznJe C•d1mlodrzonym skladrzie, mi
mo to by-ł 'PCd każdym względem
lepsrią druiyfnq. zwtasz<:·z a w d.zie
dzinie t€ch-niik"i i szybkości a.kej i.
Na jegio tle porówmanie wytrzymuje tylko czwórka łodzian. Suski i Sass w pomocy oraz obydiw.aj sk:rzyd~owl
młodziutki
Kowarski i Hliwa. z taką formą ,
j.aką
za1pre"7.,entowala defensywa
lód:Zk3.; n ie n'lożna nawet marzyć
o dotrzymaniu kroku dlrużynie
jurż mającej ziapewnlony tytuł mi
strz.a I lligl.
Niezałeż'l1ie od wyda1r2:eń, 2: lctó
rych ptr:zyiklre były, poza l>lędarrni
świata
a;rbitrów, dwie bramki naiwnie
· 34-letn! machlsta
a.mneńrsiki, stracone przez ~od:z.ian (jedm.a sa
Tigra111. PetrOSljan, zdobył tytuł mo.bójcza), mecz był b. żywy,
mistnza świ.aita w szachach, wy- szy1bki i pełen emocji. Ale nie
grywając
12,5:9,5 w meczu z tak do1bry na·,vet w polowie, jaik:
obrońr...ą
tytułu
Mich.alem spo1Jk.ainie z Polo·nią Bytom,
Botwirn.niJtiem.
Roz-egrc:rna w ponleidzlałeK:, 212
W pozositalych spobka'lliach Ruch
partia meczu
trwała
ba<dlzo pok<:·n.al Gwarrdlę 2:1, Legia
klrótklo, gdyż już po 11 ruchach Ark=·ia 2:0, Pogoń
PoLonia
obaj ;pa.rtnerzy :z>godzi!i s;ię na 0:1, zag?ębie - Odra 1:0.
remis.
(WK)

Petrosjan

mistrzem

* * •

Radio
W'l'ORJiJK,

21 MAJA

•
I.

ł fl.lfl

Wieczór muiz. rO'Zrywkowej.
Ostatnie wiadomości.

PROGRAM I
8.00 Wiadomc-ści. 8.05 Mll2ylka i
a-ktuailtności.
8.30 MuzyJra poranna . 8.50 MiędJzyna.rodowe a•ktua!ności gos;podarc:ze. 9.00 Aud. dla
k!Asy V ;pt. „PQwitanie". 9.3-0 W!ą

PROGRAM'.[[
Wiadomości.

carska". 14.30 Muzy.Ka symfo·nicz
na. 15.00 Wiad-Ol!Tlo-ści. 15.05 Program dn.ia. 15.H> Audyoja d1la ucz
n i ów szkól średn.ich pt. „A jednak szkło". 15.JO Wiązanka melodii. 15.40 Radiowa skmzynka mu
zyczna
a.ud. 16.05 z życia
Związku
Radzieckiego. 15.35 Pro
gr.am mloozieżowy „Ja i praca".
17.00 Wiadomości.
17.05 Felieton
e~onom.iczny.
17.3-0 (L) Kon.cert
rozyrwk. 18.00 Tygodniowy felieton Reid. Społeezinej. 18.10 Chwi·la
murzy.ki. 18.15 Ka.lis.ka KronJka Kul
turalna. 18.30 Radiowy kurs nauki
języka
rosyjskiego .
18.45
Skrzynika' Ube?.lpleczeń Dobrowc·l
nych PZU. 18.50 RadiOireklama.
19.05 Wieczorny koncert ży=eń.
20.00
Dziennik wieczorny.
20.26
Wiadomości sportowe. 20.30 Sluch.
pt. „Diabelskie skrzY1Pce·'.
21.30

8.35 Przegląd
pra-sy literacltiej. 8.45 Chwila mu
zyki. 8.50 Grra Poiska Ka,pela F.
D.z!er'amowsk:iego.
9.20
Melcdie
ro:zrywkowe. 9.45 Radiowy kurs
nauki. języka angie)..Sltiego. , 10.00
,;Jarrman-k cudów" n:r 48. 11.00 Po
ramny koncert syrnfOłlliczny. 11.57
Sy;gn.a.1 czasu i hejnał. 12.15 Melodie ludowe.
12.30 Transm. ze
startu honwowego Zielona Góra
- Goerlitz. 12.35 Fir. Leha:r: Wlą
zairóka melodii. 1.2.50 ;,Nasze spr.a
wy coor,;ieirme". 13.00 Mu>zyka sym
fc•niczna.
13.25
Chwila muzyki.
13.30 Transm. 2: trasy XI etavu
WP. 13.35 Ch1wila muzyki. 13.40
Prog:ram dnia. 13.45 Melodie 2: ope
reiek. 14.00 Trransm. 2: • tasy XI
etapu WP. 14.05 A.W:ał>et pols.Jciej
piosenki. 14.30 Transm. z trasy
XI etapu WP. H.35 Melodle rozrywkowe. 14.45 Audycja dla d:zieci sita1rszych „Blękitna sztafeta".
15.00 Tr.a•nsm. z trasy XI etapu
WP. 15 .05 Koncert solis1ów. 15.30
'Dra'llJSlffi. z trasy XI eta;>u WP.
15.35 Dla c:l!lieci odc. 13 ksią'&.i
w. WorroSl'Zyl„kiego pt. „I ty zostaniesz Indianlnem". IS.OO Trans
misja z trasy XI eta,pu WP. 16.05
·wiaid<>mo6ici. 16.10 (L) Radiorekla
m.a. 16.25 Chwila muzyki. 16.30
Transm. z trasy I z zako11ezen.i a
XI etaiP'U WP w Gc·erlltz. 17.15
a.rają jugosłowlańskie zespoły roz
rywkowe i j.azzo,we. 17.3'5 (L) Aktua·Jmości lódz.kie. 17.50 (L) Audycja aktualna. 18.05 (L) Recital wo
kaJ.ny Delfiny Ambrozialk. 1s.2a
(L) Aud. a.i.a. młodzieży. 18.35 (L)

-& POWIESC „DZIENNIKA"

./:r POWIE$C .,DZIENNIKA"

:za.-ika melodii.
9.40 Dla przedszkoli słuch. pt. „Mały miś poma:ga ma1mie". 10.00 J.Vtuzyka ope
rowa. 11.00 ,,'Wdza" - o.pow. 11.20
Z cyklu „Wieś tańczy i śpiewa".
11.4-0 Wiązanka melodii. 11.50 Audycja z cyklu „ Ródzlce a dziecko". 11.56 Komuni.k.at o stanie
wód. 11.57 Sygnał czasu i hej.na!.
12.05 Wiadomości. 12.15 ·„Roln.iczy
kwadra11s".
12.:ro
Ramo.reklama.
12.45 Na swojg.ką nutę. 13.00 Au<l.
dla kl. VI i VII pt. „o ml.lzyczn-ej blasze".
13.30
„Milośniko•m
glta1ry i piosenki". 14.00 „Radioprobl€my". 14.15 11 R.Ądiootacja h.ar

8.30

CYRIL HARE

(52)

.MORDERSTWO

·-

PO ANGIELSKU „.

Przełożyła:

MARIA

SZTAKIELSKA

~ Ndeoh !Pan illi-e ~niewa: się na nas, drefdorze Bottwinkl - l!"Zleilda. Nie jesiteśmy taik:
:Pr'ZJe!J1:ikUwi . jaik. pan i ati:klt z 11J.a1S lllie rzina hdstc'='H. Jesrteśmy za to wsrzyscy ba.roro 2lrnę
czien'i i bamoo pnzeraże,ni w ikaż.dynn razie
ja jie'51tem! Pros:r,ę., barn:liz..o proszę, aby parn
;pohńył temu kires d wyijaśni·l :n.am, o czym
włarści!Wie parn. mówti.? Mo.że ;parn rzacząć 11Jawe<t od roku 1789 jeśl\i to k<Jlll.iecme, ale
proszę

.nam

roś

powii.edlzieć!

Takiemu apell()lwi

do

swej

BotltW'll!i!k ni-e mógł się cip~zeć.

pr:ómooci dr

,Je51Ji parni żyicizy ooib:e tego, mńRady„.
odip·arr'l,
pochY'lając się w ni•E'CO SZltY'Wl!1Y'!l1.,
ukk111ie.

I

w

s,.,rru:eropc-lu

za.lrończyJy

zawo•dY kola1rskie na torze z udziałem reprezen.tain.tów:
ZSRR, Węg·ler,
Rumuni'i i PQ[ski.
W diru.gim
dniu za.wodów najlepiej z naszych \OU'OWCÓW S•pisal się S>zymańs>ki,
który w wyści.gu na
1.000 m z czasem 1.13,7 uplasował się na miej1scu
1-2 W51PóJ. nie z W~rem Sz:ire, J;:tóry mia!
ten sam WY'niik. Trzecie miejsce zajął P-0'1a1k wachecld.

w

wyścigu

drużynowym

cuda na stadionie

na

4.000 m
zwycięży!
II zespoł
ZSRR - 4.46,2 przed Polską.
Ostami.a kon.kurerucja meczu,
wyścig parrartni na 100 olorążeri.
toru z 10 lotnymi
fimis>zami,
.P•rzy.niosla sukces Węg;T:'C•m LanNle wdając się w dociek11t i.a
ge i Petneharzi - 34 pkt. przed przyczyn
tego
z pel
Polaikami Sza•ła ,pskim i Wiśniew ną sa.tysfa.kcj ą wyd:a=enia
stwierdrzamy, że
Slkim - .211 pkt.
rnie ug-0.ctziło ono w drużynę l>aUczestnicy zawodów w Sym- !uoką w ta1ki spos{>b, jatk by to
ferc>pol u spotykają się powtór- nie!którzy ciltcieli
widzieć .
nie 23 i 24 bm. na tonze w
Chairkowie.
Barrd!ziej dosadną odpo·wledzią

*

* •

W pierwsrzym d!niu na 4.000 m
zwyc;.ężył
Józefuwicz - ·5.03,8,
przer.:! Lateehą. Wyści,g na 20 km
wygrał La-tocha, mając 26 p.kt.

Tramwajarz wygrał
z Motorem 40: 35

I

na. niEd'Zielne .,,niespodtzialll.lki''- by

lc·by oczywiście zwycięstW? !od 1zian w Mielcu. Do tego ni>e do
szlo. I tu maimy pretensie do tire
nera J?rabińskie!'!o, ;ze rozerwał
sprawnie
fu•nlrojonuiącą
p1ąt!<ę
naipastników wycofu,jąc w przerwie Michalskiego. Na•wet kierow
nictwo było zaskoczone podobną
de<:yzją .

J.alk da.lece byra onia nieurzasad
nic>tta i w.ręcz błęd•na, wyka!Zal
<1.ailS1Zy rozwój wyda>rzeń na boisku. Posta wa Ma.nowskiego, to naa
lepsza odpowiedź dana trenerowi. Marnc·wski dowiód~ ponownie„
że w pierwszyim zespole nie m.a
dla niego miejsca. Nie twierd•zlmy, że Start by wygra!. ale wy
cof.an ie Micha!s1kiego p.rzeloreślilo
Najwięcej pumk-t&w dla diruźy wszebkle szamse ewen.tualnego zdo
ny Tramwajarz.a
zdobyli: Mi- byicla d"W'u pum.któw.
rowski 12, W<óżyńs.ki 9,
Ciężkie wa.runk! (spadł rzęsi.sty
Sumiński 8 i Strzelecki - 7. deS'letz) nie pom·ieszaly szyrków
d.rwży,nie
tóclaJtlej. Po początJrn
W-,i'm
Olkresie niepewn.ośct, Starrt
przeszedł do ataku i w
20 min .
uzyskał bram·kę
ze strzału Pawlows·l<iego. G-Osipooarrrze żąidni !l'e
w.anżu naclSiU.ęli mo~ieJ i _t>rao:n
ka.!"..l Klrólilkow.sikl nie raz i me
Spiewa ]rena S.antorr. 18.45 ;,Bu- dwa blyśną~ talentem, interwed'l!ję st.aitek mój" d.c. re,Porrtazu. ni'l!jqc w karpi.talnym stylu . w
sy18.S-O Uniwersytet Radiowy. 19.00 tuacj.a•:!h wprost be2Jt1aid.z1eJnych.
Wiadomolici. 19.05 Mtirzyka i a.J<.tu
Dru.ga część meczu po>twiendiz.ia•l.n.ości. 19.30 Ka1lejdos~O'P ku.itu- 1.a tezę, ja·ltą pozwoli.liśmy so~.ie
ralny.
20.00 Nowe.W! po:Q.g:r~mu wysunąć po mec:-cu z Cracovią.
nr. 21.00 z lcraju i ze sw1.a·uL Starrt
JX1Win1J en l>ezw7,g.lęct;nie u2-1.27 K,·oruka sportowa i wyrrrnkt trzymać aita'k w skla<lizie: Buliń
Totaliza1ora Sporrtowego. 21.4-0 Au ski, Pawłoiw:&ki, Mich<!lski, SO!POdycja Pol·slkiego Wydawnictwa Mu rek, Markiew.cz. Dośc nie-O'.Patrzzyc.znei;o . .2:2.()(J un;wea·syt~t- Rą~? nyict1 pooizu·k'iwiiń. Na.1wYŻszy czas
wy. 2.2.15 ltdWllllM' Grleg :· II Sonaita sklr:zypcowa G-<iuor Qp. 13. na stab1l:izacj~! Ta piątka daje
bowiem . . n.aiwiększą gwairain.eję
22.37 :\l[rnz,,Xa ;rozrywkowa. 2.'l.~o Skuteczności.
'
Ostainie wiadomości.
C.arl y clężair fgl'y Slpadl w drugiej poi.owie meczu na brurki deTELEWIZ.TA
fen.s0irów. Sopoirek, nie znajdując w M.anow.sik:im paJI'tnera, wsiple
16.54 Lódrzkie wlad1omośct dnia
17.00 Wiad'Om. d;zienmlilka ,TV (W)
17.05 XVI Mięclrzy>narodio•wy Kola!!'
ski Wyśrci,g Polroju . Sprawo
zd.arnie -z rzaikońc.zenia XI eta
pu wyścigu na trasie 172
km Zielona Góra - Goerlitz
'Dransrmiisia z Goerlitz.
18.30 P .rogiram
<lila
drzieci starrWlókniaimowi
dla
forma.Jin.ego
szych:
„W świecie fizyki" uzy;sikamia
zaisoozytnego tYtuJu mi
(W)
sbrz.a m li1gi wysta1rczy ?Jdobycie
19.00 Reportaż pt. 0,T.-zy spoitka- d!Wóch pum11 ctów w I>OO:o;;talych
nla"
d>0ść
trudnych zresztą m~ch.
19.30 Dziennik telew.i!Zyj11y (W)
Ale nia klorzyść jego pracowalY
2-0 .00 Dobranoc (W)
PTC,
zwycięi'..a.iąc Wid:zew l:O i
2'0.05 Wszechnica TV: ,,Rzym cedziW>niejsze, ostamia w tabeU
zarów" - program z cykliu: co
Stai! (Ra.damsko) remisując z W!ó
·„Sz.La•kieim my>Srll racjonali- krni.airzen:n
(Pab.) 2:2. L:der t astycznej'" pnz.ed kamerą belt
wygra•! 2: Czarrnymi (Kutno)
:PTC>f. drr Kar;:Ltnleirz Kuma3
:O
i
obeiCnle
dysta<l1S d:zielący g'O
niecki (W)
od Wlókmiairza (P'9Jb.) i Widzewa
:W .35 PKF (W)
2.il.45 .,Mała, urro= pLa.ża"; :tllm wy.n.ooi już 5 ,punJctów.
:falb. prod . franc. do::z:w. od
W pmzosba~ych spotkanrląic>h 14
lat 16 (W)
ko!ej•k i roogirywek cc-ncoridla. zre
212.09 Wi.a.ctom.
dziennika
TV misowa1lia z LKS I b O:(),
Orze!
i oficjalne wyniiki XI eta!Pu wY'g/r.a'l z Czamnym;i (Rad.) 4:0, a
WJi'ślci,gu Pcaroj li (W)
G6'rnilk: pnegrat z Leehią O:1.
Po kilJku niepowodzeniach żu 
żl-&wcy Trarmwa.j.airza
potr.aifill
na
własnY'm
teren.ie wygrać
meaz o
miis<brzostwo II ligi.
Przeciw'll.i'k:.ami dlruzyny lócl!Zkiej
byh
żużlowcy z KS Motoir z
Lublin.a.
'I\ramw.ajair.z wyigiral
40:35 pkt.

--

Ili liga
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POWIE$C . „DZIENNIKA'"

Starn.ąl do.kłiadnii-e :pośrodJku dyiwainu, roz:stawiaijąc no1gi I zakładia.jąic rę,ce w fyl, pod1ndóst
:podbródek i ro,z;po.cz.ął w~'\SIOikiim, wyraźnym
gllosem wyrdad()rW'Cy:

Za1pi!"QlpooorwaJrlo ml, a.bym ro'Zlpote:za,l swoje wywiX!y od 17&9 P01ku. Fakrt:yicz;nle ;ro.z;po.:::iz.nę od wyida.meń,
jakie mi.ąJy m~e,j1S1Ce \I/le
w."1pomnianym ~u - tale clila ńlu1S1trracji jak
i ze wzigiędiu na ainafo 1goie. Ki~dy dziś 'ral!lQ
zachęcalem &.er!:a.n-ta Riogensa do za.poiz;nainfa
się z biografią Pitt.a Mlooovego, chiciał€m po
proobu ZIW~ócić jego uwagę ina sp.~nwy pań
f!!Vwowie, krtóre jak mi się wyidnwalo dają calikewi·t e wyjaśnienie irn,teresiuctącej nas
zagad.k1i. Nie chdn.łem wySUJwać się na !PlierwS?.y pla.n.
Sa,dzi.łem, że w qpaoc~u o moją
w.!ika.zów~<ę
r-0eV1aj.ąiżę te'n; Jlr<;>blem. Myślałem, że s10CISl!1!'1Z€1Ż>e talk, Jaik Ja li\PQtSlbr1zeglem W- ta <%)ńawa jest zadl?i.JWia,ją!CYffi
przy1kładiem poiwta:r.za1nia .się. hli.sit!CJl!'i•i:
Mus~ę
:przy1zmać, że da.Jsrze wY1pa~k1 zaóhw1aly lffiOJą
rpeWll'lQGĆ o slu1S1zinośd t€il h1rp.oitezy. W pewnym
momencie by1Jem nawe·t prirek()ltlarny z-e moia
dlia,gmoza j<el!lt fałszywa. Jiedin~1k. dal.są.ie badania dały mi pełna .siatyisd'.aik~ę .. blięd!'le cyly
rpóźniejsze
p.rzyipui,":r.crz;en·1a, a nne p1e1rw()lbna
teOl!lia. KJróifro mówiąic, byiła.. ona od_ rp<iozą;tJl~u
~ntie rprarwidł-Owa. HiiSrlxJtriia ~~l:'l się
i to nawet w wię'kl!IZY'ffi s1'.-09niu mz po-

sam

cząl!Jlrowo sądizirem.

Dr Bortt\hmk urwa•t Wyic'ią.glnaJ: I!: kiemein!
chiu1<1hkę, przeit.a:rl sta.ra.niniie okuJa,ry i tmnie~
ściw,<;zy je z poWll'-O·tem na nOlswe, kcm.tyiniu-0rwnł .
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Dębu

startować będą

w Szwecii
Maj jest baxdzo pracowi~
miesiącem dla naszej aoołó,lt.lcl
kolairskiej. Trzy grurpy nas;:~~
re'!>rez-enta.ntów startować ~
za granicą. Kola.nze CRZZ; ktO"
rzy b•·a!i
udział
w
wyścifl~

"l'HUillla1ni·te" 1 22. bm. starto·wA

będą w
Paryżu.

kryterium ulicznym w
Na rrozpoczynający si~
w naj t>liżS1Zy piątek wyścig d<r
olmla ooilnej Arn;trii ~naczc
ni zostaili. dwaj kol>all"Ze LZS ..,..
Jania·k i Jochem OII'a!Z s:zczi:śniaik (Gwa.Tdia Wa=awa).
w Iroruru miesiąca wyjed$1e
do Szwecji tt-zech lrolair:zy: JJ?;;
mański
(Legia),
Paw!owsiv
(LZS),
Starroń (Orkan LódŹ);
którzy 2.9 bm. we-;omą ud'Zllal w
kryteriurrn uli=nym w S2Wkl10I
mie, a następnie w kiHru ill'
nych
wyścigaich
n.a terenae
Szwecji.

I

Dziś kolarze wznawiają walkę
(Dokończenie str. Ijest w tym
błyskot• I

ze
1)
etaiP'Qwe
zwycięstwo in<lywi-dualne, 26-letniego
reprezentanta LZS Jó2efa
Bekcra.
DZ'iś, na 167 klłomertrze XI
etapu uczest.nicy wyścii;i~ ~rze
kroczą granicę polsk>0-memi~ką:
Nasza
re.prezffil.taCYJna
szostka nadal .w blękitnych . ko
szulka.ch z białym J1:?ł<i;bk1em
s„mrbalem do_roczne.i imp rezy trzech bratmch gazet.
Coraz bardziej ugruntowuje
się wśród fa·chowców
oPinia,
że na :placu boju, w walce o
zespołowe
zwycięstwo.
POzostały w zasadzie tylko trzy
drużyny Polska, Belgia i
NRD.
Ze3Pół
Radziecki
nie
błyskotliwe

roku tali
liwy, jak w poprzednich la•
tach. Znani są oni jednak. z~
swej wytrzymaŁości i nie tr.1~
na jeszcze wyelimi;iować !Cl'
z o:sta<tecznego zwycięstwa .

Wielką niewiadomą

sa

)

~e~

cze losy klasyfikacji indyvn•
dualnej wyści11:u . Na pozosta"
łych 857 kilometrach do generalnego zwycięstwa jest na.
dal jeszcze wiel'U ka.rid.vdató~·
Obecny lider Belg VerhaeJ!e~
ma tylko 32 sekundy prze~a·
gi nad wkraczającym na swe
ziemie
Niemcem
AmplereJtl
oraz
półtorej
minuty
nad
swym rodakiem Vyncke i 3.23
minuty nad Polakiem GawlicZ
ldem.

~11111111lil<11li1

~ lllFORMĄCJE
Starrtująca w
łuc:m1czych mistrzo~wach Lodzi Elżbieta Kanicka (Si;olem) urzyski!l.a drcxsil«>•
nały
"'Ytllk w kategO!l'ii LAB
1.062. pkt.
Rezu!Jtat ten jest
tytlro -O 14 pkt. ~Ol!'szy o..'t ;rekmidu Pc•ls.lti, nalei;ącego do tej
samej zawodniczki.
W g,ru.pie seniorów zwycięży!
M.atwiin
(Boruta) 913 pk;t.
;pized Jerzym Karu.oktm (Społem) 861 :pkt. i Orlow.srk:ilm
(Społem) 745 pkt.

*

(MKT

odb~ie

s>ę

w

o

dzie do meczu ll'eporezentacji województwa z łódzką drużyną mlo
dzików.
Bilety wstępu kos-ztują 2 zł.

*

Mecz -0 dTUżyn.oiwe

mistrzoU.gi 'wygrali lekkoatle:zxJ.obywsa:y 40.627 :pkt. ;
Przed Spolem 39,437 pkt. i
Sta.rtem z Lu1blina - 36.936 pkt.
W ill ko[ejnY'ID tUll'Tlieju psrr
o wlosen.ne mi·strzostwo Łodrzi
padly na.stępujące
WYl!liki : 1)
Jaiku.bowsill:i
Ole.inicza1k,
2)
Bień·kowski Wykrętowierz,
3)
Gr-z·eLczi:~c żabUtiewicz.
W puruct.acji o.gólnej Pl'O!W\'!1dzą: J.ak<u'bowski Olejniczak
stwo U
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słów, nie iz1cfa·.ad1zak~ n.aj~żej;s.;ej chęci wysuwian.ia za·rziurt;ów ~ zboodinia., , a w ka:żdym
raeJe mc1"'densibwo, Jest w swe1j 1sto~·ie zjaWli-

skiem p0tnadnaro~, a więc i!liie mo.że
by-ć rnowY o i;xidzi1.iale na rno.rdierisbwo an.gielsktle i nie-.an.g1el~k.1e. Jest to s:lusz;ne tyl1ko
pozc1C"nie.
BadnJ<i•c zhroclinię
biei:izemy pod
ur.va.gę diwa aL'llJJ>e'kty: sam a•M iz:brOOln.i,
k·tfrry
w izasadzie jest
idien,ty=y we wszys:!ikiich
~ratjach i we w.s1zy.s.t1kkh
sysit.emach prawnych oiraz społeczne i p.olq1tyic:1Jn·e waor·u1nlki, w
jaikfuch zbroornia zootałia popelin.icma. Wyrn.7..ając
to. zagadnien•ie w na.j;pro10.1l>JZ)•eh l'>lowach: musimy zba<l.ać motyw zbl'Od1ni. MC1tyw mQIŻe być
iist-O>bny pnzy jie<linej formie spolecrefu'Sltwa, a
zuipetn!ie nie. i.silmieć w. :innej. A Skoro motyw zolSltame l.TIS!tałony, idenrt.yfi1ka1cja zbnodrn~a
r.za staje się moiliilwa w dirod'Ze pmslte.j de-

d'l.llkrcjL

Zlll()IWU 'Zldją,l okuiliacy d wymaCh'U!Jąc .?'mm goirą~?Jklowo w t>broinę alllldyt-0num, CląJSIQiąJ ewoie wiywocly:
A t.e:raiz. dla.czego twie.rdr7,,e że to była
tnxllWo a.n,gie1l.<ika
zbvocl!nia? ...:::. za.pytał. -

„DZIENNIKA"
Ponńeważ

LKS)

1

MilgrOiffi

-"

*

W Wa=wie powołano no~
lderownictwo Komi!S'ji Odwota>Wj•
cze.i sędiziów PZPN, na kt&re
czeJ.e staną! p. Rutkowski 2 :ic:ra
kow.a; a jego :ziastępcą został ~
Bitia (Lódż).

najb!iżs~
na stailionie
Włólmiairza.
gc·diz. 16 spo1!k.ają się taim dwa
zes.poly ju'llł-0rrów, a o 17,30 doj-

ci

-

Painzer (MKT). Kolej11y tuTtl\e:l
misbr.oowski odbędzie się 22 ):7!11·
o godz. 17.30 w sa;i LDK, uJ.
Traugutta 18.

Genera1iny przegląd 2aJ>l€>CZa re
prezentacyj1nej kad.ry pi?kairnkiej

ok„ęgu
środę

Pań!Slbwo WY'-'<ltlwaja. :rornut eiągina.ł hist~Y'k, cho-ć auidrytoll'i1Urrn, oa-J:u.S1rone potOkdem

Bot~rn;k

SPORT •

(Orkan)
i Pawłowski (LZS)

BERLIN

-:-- Sir • J'l11lliusz . scha".~kileryizowal wypadki,
kt<;>r:Y'C"h swiad!k.am1 by!l.iś'n1y, jaiko nie-.an,gie~
.sk1e. Z całym 1'6S\pek>tam muszę :prizec·i1wis<tawić .się remu. To mogło się zda1DZyć tyilko w
Anr~l1i.J. M01żma po·wiedzieć, że to jelSlt ty1Powo
a;n·giielislka z,b<rod1nia. Jes.te.m naweit ni•?.•co zd.'Zliwio1nry, ż,e właśnie oin tego ni.e dostirz,eigt

n:

B

Staroń

(Re-d. K. Rozmyslowkz donosi)
Znów ty~ko remis.
Notujemy ral pomoc. Wyiróvmująca dla St.a
więc siód1mą nierozegraną pi}ka-1 li braimka
pad!la w momencie,
rzy Sta rtu w drugiej kolejce mi- gdy łodzianie ws!f.u~ek chwilowej
:>tt~.los.tw . Na1leży przyjąć, że zdo- k0intuzji Mat:srsLka gi-ali w
10.
bycie PU·n.ktu na wyjeź.dzie to
Kl'ólikowski, Sopo.rek, Pawłow
coś więcej ni~ po·k>wiczmy suik- ski, BuLl1i.ski, Micha[ski, plus Boń
ces. Szkoda tyJko, że wagę jeg<> cz.ark i 111.Ia~y,g~k należeli do naj'.llre:J.u•kc·w.aly
i to
w Z'!laC"bneJ lep.;;rzych w d.rużynie. Niepo'koją
m1erze wynl1ki Innych spotkan. cy jes>t: spadek fcxr.my u szewi.alSą O'lle wręcz S'llOkuJąoe.
Iy. Wydaje sl~, że chwiloswy odPąb Srzo.mblet'ki 5:01 Mlmo po.czynek dobrze by mu 7l1''01bil.
woli nasuwa się pyta.nie: OZJi'l:1
Pcą.JOSt~le wyniki w l i l!dze:
można uzasadn.ic
podJobny wyCracovia - Waiwel O~I. Gairba.r
n.ik?
Ty11ko naiwniacy
uwierzą nia Raików 1:0, Kaa;paty - Po
1
w n.a,gly wzrost formy
zespołu l=:a
(B:l"d·~=cz>. 1:2, PiaSlf: - Po
Dęba wlokącego się dotycbcza.s loma (Gidans·k) I .O, Sląsj<: Balw końcu ia1beli, albo w :ua:s:tirasrza tyk l:O, Unia - SLa.via 2:0.
jący spadek poziomu lidera tabeli,
który w pierwszej kolejce
odniósł
nad tym saimym Dębem
wspainiałe !11wycięstwo 7:01

w Symferopolu

wizja.
23..00

•

na forze
się międzyna.t'<Xt<:>we

SPORT •

•
Siódmy remis
Startu

JózefOC1Jicza ILatochy

Bramki dl& g<>Ś<Cl 2ldobyli: Musiałek, Pohl i Kowalski (samobój
cza), dla ł<>nzian - Sadek.
Wlaśrue d.Y$1kul<rNaUśmy o meczu LKS Górni1k, gdy w redakcj i zlo'~Ył nam
wizytę mgr
Stelan Bi1ra . Smn na zawodach
n'e b:;•l, ale nam chod'lilo o opinię eksperta w .s,p.rawie zasaidniczych ob<>wtąrz:ków sędlLiów piJlk.air
skich. Dają się one streścić, zda
niem p, Biry, w dwu pun!f.tach:
1. S<;'d'Zia glówny
mus i
widzieć wszystko .
2. Sęd'Z iia bOIC7..ny p o w i n i e n
wiod!zi.eć wszystlro.
Nie jesteśmy pewni, czy wszys
cy z trójki aivbitrów niedzielnego meczu c<l1powiad.aU tym wymogo.'ll. Zwl.as:zoza sędzia głów
ny p. Bilaik z Opoła„ od dawna.
noszący insygnia sędziego między
narodowego. R:Larlko się z.cl.arrza
zaobserwo·w.ać
tak wiele wzbudzają.cych
wątpliwośei
weroy1któw. Niektóre z nich wywc.lywaly
z.::lu,mienle, a wśród kolegów p .
Bl1aka po gwi:Z>di\.."U - z trudem
ukrywarn.e obW11Zenie. Ale i jeden
:.: sędziów bocznych był ,p.rzyc-zy
ną atmosfery obu1rzenia na łódz
ki ej widowni.
Bylo to tarle: Górnik porowad7..il
1 :o, ki€dy w 34 min. Szymborski strzelil wyrównującą bralflllkę.
BiJ.a.J<: zarządzi! W12lndwienie g.r y
od środl;,a, co niedwu.zna=nie oznacza
uznanie bramki.
Uległ
jedna.k presji zawodników Górni

SPORT •

*

Kolej.ny wyścig w.a.=w~ _;;
wyg.rai Kozel:'Ski z ~µ
czaisle 3.10,31 pmed Smaa;iedl'l
(G'Wa'l'd!a
Lódź), Palką (LZSl•
Podoba.sem
(Legia) i SU'I'll'liĆ'
Slcim (LZS) - wszyscy w tyrtl
sa11Dym =sie. Drużynowo vrr
graJi kiola·r re Legii.
w wyścigu licencji m ~
cięży! na dystansie !IO km Jafi·
czyk 2 RKS - 2.05,45, a W 1!;
cencji IV na 60 km, Miloza1"e'"'
Spc~em l.33,!1.
Lódź

w

*

K!wb Sportów Wodnych Ligi
Obrooiy Kra.ju w Lodzi ul. pjott
kow'Sika 272 b organdizuje JttwtSY'
motorro1Wodne
na uprawruenla
do prowadzenia kaj.aików i mo•
torówek z silind.kiem pnzyiczeP"
ny1rn.
zapisy przyjmuje . seilar-etarr<.,a.t
klubu tel. 433-79 i -400-!lil.
Rorzpoczęcie zajęć w dniu $8
maja 1963 rr. o .godz. 18.

..fr

POWIE$C

Ill()lj;yw

POIThieważ wchodizil

.,DZIENNIKA"

b}'l specyfi=ie altl$el~ild·
w grę czynn'f-t poli>ty<cWY•

S!J'BCyfi1CZny d'la AnigLió .

U.rwaJ: l!lagle, zmieszany.
Mooe ;powinienem pawiędrzieć: „dila Wiel·
zalllrważyl. Pr-OiSZę mi vr.r
baczyć. Nie chrciałb)'!ll uirazić niczyich uc~ć ·
;l,Vygodintiej mi jedln.aik mówiić .,Aniglia" i jesl
poZJwolicie, będę il1aidal używał tego termin.I.I·
ReasumU1jąc: ta zbro<lrnia
(ze wz.ględ1&W•
które za chwilę WJy'jaśnię UIŻy!Wam liczby p<Y
jed'yńczej, a n.ie mnogiej) ta zb!'ochnfa rno-:'
gł.a być popelini<lll1a tylko w jedin.e.j, je<lyin<"~
Angliii, spośród
W1SJZY1S1tldch cywililZlOIWa.nYc.
krajów. W Anglii1i. w której .Lst;nieje po dz!Ś
dzień irnsitytu.cja dJzied~czenia miejsc w d1Z.b1e
ustawoo.a!W'czej. A celem jej było po proOlł:~
uwoLnienie miejsca w tej izbie dla peiwneJ
o.soby, w drodze usunięcia dwóch dlnnj"Ch ()5Ó1'•
siOOjąic)'Clh międrzy nią, a ipraiwem do zajmoiwa~
ruia rego mi ejiS!Ca.
-

kliej Bry>tainiti" -

1

~ W żydu nie Biłymaliem takiego sterklll
bTed!n.i ! - Sii!' JU!Jiursz, blady ze zł.ości, Zle!r'\val
się z miejsoo i .srtanął
prned hdstoryltie!1'.l·
Wyma>ehwjąic pięścią p!l'lZed nosem prele-geinrta.

klrzyiczał:

Pain śmie su,ger()IWać, że Ja?... Pan śmie
su1ge!I'owa ć?. „
Da.I s.za część marnria tooęła w
wany·ch okriz)ikach grui€1WU.

niearl;>•kuło

(Dalmy cńą~ nas.tą.pil
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