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Wybory .będq wyrazem poparcia dla programu,
•

wyraża

podstawowe cele naszego narodu

W prezydium sesji
zajęli
miejsca: Edward Ochab, Józef Cyrankiewicz, Zenon Kliszko, Ignacy Logar&>wiński,
Maria.n Spychalski,
Ryszard
Strzelecki,
Czesław Wyce<:h,
St.anisław Kule-eyńsk.i, Witold
Jarosiński,
Józef
Tejchma,
Bolesław
Podedw0'1'11y,
Jan
Karol Wende, Stefa.n Igna.r,
Jóuf
Ka.Jinowski,
Eugenia
Kraswwska., Alicj.a Musiało
wa oraz Jerzy Zaiwieyski.
Otwierając obrady wiceprze
woclmiczący OK FJN Ignacy Loga-Sowiński m. in. powi edzial:
- Po raz piąty w historii

Przemówienie E. Ochaba
wstępie mówca stwierże
program wyborczy

Na
dził,

uchwalony przez Ogólnopolski
Komitet Frontu Jedności Narodu będzie z wielką uwagą
czytany przez miliony obywateli, którzy st-oją n.a gruncie
jedności narodu. żywią zaJUfa111.ie do wla.dzy ludowej,
do
PZPR jaoko przewodniej s:iły
narodu i do jej sojuszników
- ZSL i SD. Wiedzą, źe nie
irzucamy słów . na wia.tr, ale z
gosipoda.rsiką

my

plany

roz;wa.gą

dalszego,

kreśli
~ech-

Dziś

uroczysta
akademia
UJ Pałacu

S porto wq,..
Dziś, o godz.
18
odbę
dzie się w Pałacu Sportowym
uroczysta
akademia
zorganizowana
z
okazji
Swięta 1 Maja.

·
;

I

W programie ezęsc
oficjalna ora~ występ3' Pań
łwowego Ze~połu Pieinl ł

Tańca

„Sląsk".

...

................................'" """'........................

my dla n.owego płan.u 5-letn.iego pomyślne waru~ki startu. · W ciągli tych 4 lat produkcja przemysłu wzrooJa o
38 · proc„ ruszyło ponad 100 no
wych wielkich zakładów. W
gosipoda.rkę na.rodową za.iinweSltovl•ailiśmy prawie 500 mld.

slbrorunego
raz;woju
neszej
ojczymy
i
mobi1i.2Ju.jemy
wsz.ysotkie twórcze Sliły nairodu do walkii. o real.iza.cj~ tych
pl<m.ów.
Front Jedności Narodu stanowi wielki dorobek 20-letniej historii Polski Ludowej.
W szeregach FJN
znaleźli
miejsce - nieuleżnie od politycznej p!'Zeszłości i różnic
świa.t-O>poglądtowych w'{iZYscy.
którzy kierują się rzetelnym
patriotyzm.em
i
poczuciem
obowiązku st>olecznego.
Taka będzie Pol9ka - powiedział Edwaro Ochab jaką stworzymy wspólnym wysil:kiem. tak będziemy żyć, jak
na to za.pracujemy.
Z tego
przekonania wyrasta jedność
znajdująoa wyraz we wspólnym ]:l<rogramie i wspólnych
listach wybocczych FJN. Nadchod.z ..oe wybory staną się
wyrazem
pows-zech.nego poparcia dfa ws-pólnego progiramu, który wyraża pod51tawowe cele naszego nairodiu: pomnaża.nie dobra i si-ly naszej
ojczy.z.ny, za be:zipiec1..ende pokoju, podnoszenie dobrobytu
wszysrtlkich ludizi pracy.
E. Ocha.b wska.zal n.astępnje,
iż przed Sejmem nowej kadencji jako jedm.o z pierwszych I najważniejszych zadań Sotanie- uchwalenie planu
na la•ta 1966-1970. Dorobek
4 la.t ostatniej kadencj.i Sejmu i rad narodowych two-

1 Maja wkraju i za

z;łotych.

(Dalszy

Gromnko

Pol9k.ie Ra.dio transm:Ltować
przebieg manifestacji
1-m.a j<YWe.i ludności sitollcy we
wszystkich programach w sobotę od godz. 9.55. Tran.smisję uzupełnią krótkie reportaże dźwiękowe z obchodów
Swięta Pr;;cy w Lod'Zi, Kat.<rl
Wicach,
Lublinie, Olsz:tynie,
C<lańsku, Koszalinie. WroclaWiu, Opolu, Zielonej Górze .i
S-z;czeairuie.
Ponadto PolSlkie Radio nada również 51Prawoul.anie z
przebiegu uroezystości 1-maj<JOWY'Ch w MOSlkwie. Paryżu,
Berli1nie,
Bud.a;pesz.cie.
Belgradzie,
Sofii.
Buk.areS7.Cie.
Rzymie. Ko!on:ii,
Hawanie i
M e k.sYk.U.
Telewizja w ll'!'ogr~mie ~
gólnopolskim i w pro~ramie
„InterwiJZji" od godz, 7.45 w
sobotę

transmitować

będzie

sprawozrlania
z uroceysto§C:
w Moskwie, Kiszyniowie, Ry-

Wiceminister
Winiewicz

w Genewie
Do Genewy prz.::ybył wiceminisrter spraw zagranicznych
J. Winiewicz,
aby uczestniczyć w obrradach Europejskiej
Komi5ji Gospodarczej
ONZ
oraz w celu odbycia rozmów
z kierownikami innych organizacji międzynarodowych ma
ją-cy.eh sied!z:lbę w
Genewie.

Zamachy
na kolei NRD
Jdt
informuje
Agencja
ADN. w
ositaitmim okresie
coraz częściej zor-ga.nizowa.ne
bandy
dokonują
zamachów
na elekitryczną ko1ej miejS1ką
„s-Behn" w Berlin.ie zac.hod-j
nim, która je.9t POd zarządem
władz kolej.owych NRD.

zakończył wizytę

Opublikow2111y w C21lll'arlek
w Pa.ryżu wspólny komunikat radziecko-fra.ncuski stwierdza, i:ż na zaproszenie rządiu Francji minister
spraw
zagranicznych
ZSRR, A. Gromyko bawił z
oficjalną wizytą w Paryżu od
25 do 30 bm.
w· toku tych ro:zrnów dokonano grum,toW111ej wymiany
poglądów n.a temat głównych
problemów polityki między
narodowej
imt~esujących
Francję i ZSRR. jak również
na temat stosunków między
obu kraj.ami.
Mini.sitrowie wymienili przede wszystkim poglądy na temat sytuacji w Azji poludn:iowo--wsc-hodmiei i !>konsitatow;;li,
że sytuacja w rejonie Indochin, a :z-;wł.asreza w Wietnamie zaosillrza się w wyniku
osbatnich wydarzeń i za.giraża
sprawie pokoju.

wieczorem

granicą

dze, Kńjowie, Sofii, Bukareszcie. Prad:ze, BerUnJe,
Budapesz;cie i Belgradzie.
o godz. 9.50 Telewizja Polska
roop002Jnie
nad.awanie
transmisji
z
manifestacji
1-majowych w Wa.rszaiwie.

na str. 3)

w

ParJJŻU

Komunikat froocusko-radziecki

w radio i telewizii
będzie

oiąg

program CiJVborczv fJn

W ezwa.rtek 29 bm. w Sali Kolumnowej
Urzędu
Ra.dy
Ministró'v w Warszawie obradowa.- 1 plena.ma sesj.a Ogólnopolskiego
Komitetu Frontu Jedności Narodu.
Ucz.estnicy sesji dokona.li wyboru nowego p~odnfozącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Na1todu.
ZostaJ nim Edward Oeha.b.
Po dyskusji Żostał uchwalony pir-ogra.m wybotrczy FrOilltu
Jedności Narodu.

------------------------------------------------------------------------który

I

Narodu

E. Ochab przewodniczącym OK FJN

. .

.

Jedności

Ministrowie
spraw zagranicznych obu krajów sLwierd-zili, :iż ich rzą<ly są zgodne co do tego, że ro-z.wiąza
nie problemów
dotyczących
tego rejO<J.1U
można 2lnależć
tylko powracając do układów
genewsikich
z 1954 roku w
sprawie Wietnamu,
Kambodży i LaDS1U i do poro.zumi en.ia w SIJ)ra·wie Lc.OSIU z 1962

„Allonlyckie wyznanie wiary"

roku, które opierają się na
zasadzie niezaw.il>lości i SIUweren.ności tych pańsbw I na
nieinger·encji z zewnątrz w
ich siprc.wy wewnętrz.ne.
Oba.j ministrowie
przyjęli
do wiadomości zgodę !'Ządów
USA i W. Brytanii na zwoła.nie
międ:zyna.rodowej
k.on(C) Dalszy ciąg n.a str. 2

Po zakończeniu
rozmów w Kairze

Tilo odwiedzi
kilka krai6w
socialistycznych
Zakończyły
się
3-dtnfowe
roz.nwwy
między
prezydentem Ti1to i prezydentem Nase
r~. Wymia:ia poglądów dutyczyła W51Zystki::h
palącycb
problemów w sytuacji mię
dzynarodowej.
a
zwłaszcza
taki::-h jak
sytU"-CJa w Azji
południowowscho·dniej i
kryzys Organizacji Narodów Zje
dn-0cziooych.
Obai
mężowie
stanu s!«Jnoen.trowali się na
zagadnieniu dz.iałalności krc:
jów
n.iezaangażowanych
w
obecnej sytuacji międzynaro
dowej_
Poś~ęoili an.i szcz~
gólną

w;;póinym

uwagę

przyszłym

akcjom

l

wiedzial,ną

looowego państwa
polsdde wybierze w din:iu 30 maja swych
przedsctawicieli
do
Sejmu
PRL ara.z raidlnych do rad narodowych. Kam.panię wyborczą traktujemy nie tylk,o jako przygotowanie do samego al11tu glosowa:n ia. lecz jako
rozmowy i dyskusje ze społeczeństwem
w sprawach ogólnonc:rodowych i lokalnych.
n<?szego

Następnie
zebiraJlli
minutą
milczenia

Następn1e
sił referat.

uczcili

wygło

(B) Dalszy ciąg na str. 2

1-------------Radziecka de1e2acJa

Uusadniaijąc

tę k:iooydatuKlisz.:ko nak:reślil drogę życiową Ediwa.rda Oc:haba..
jego udział w ruchu rewolucyjnym w okresie międzywo
jeninym,
udz;ia.l w waJce o
nieiP·odległość w 1939 r. i w
szregach I Dywizji
im. T.
KośduszJki,·
jego działalność
w Polsce Ludowej.

Z.

Ediwaro Ochab jest czynnym działaczem Polskiej Partii Roboitmiczej od 1944 rok.u.
a nas.tę-pn.ie - Polskiej Zjed-,
nocrzonej
Partii Robotniczej
czlO'llkiem Kom1tetu Centrzlnego pałliii,
którego µrzez
d'.J:Ugi oz.as
byl sekiretarzem.

Agencja France Presse dG·
nosti z S<:.jgonu, że lotmictwo
amerykańskie i
p<>łudniowo
wietnamsk.ie
dokonało
w
czwiartek dwóch nowy::-h nalotów na cbszair Demokraty.
cz.nej
Republiki
Wietnamu.
W czas'e tych pirackich rajdów ;;c;moloty zrzueały bomby i ~akjety.
Jeśli cho<lzi o operacje w
południowym
Wiebamie
pisze dalej AFP to w dalszym
ciągu
trwają
dw:e
wielkie bitwy w delcie rzeki MekO'llg,
Ta sama agencja, powołu
jąc się n.a k-0ła
hmerykań
skie w Sajgonie
Informuje,
że w dniu 28 bm. lotnictwo
USA i płd. Wietnamu dok>0nało rekordowej liczby
14
nalotów na DRW.

E. Ochab

którego omówienie podajemy obok.
Następnie rozpoczęła się dys
kusja nad projektem programu wyborczego Frontu Jednoś
ci Narodu. Zabierali w niej
głos
przedstawiciele
partii,
stronnictw
politycznych,
rad
narodowych, związków zawodo
wych, organizacji społecznych
i młodzieżowych,
przedstawi-

Aleksandra Zawadzkiego oraz
Ostapa
Dhl..9kiego,
Józefa
Kwiatka i Kc:rola S1lrzalkowSlk.iego.

rę

członka

Zebrani przyjmują te slowa garącymi Olklasik.ami.
W
wyniku gtosowan.ia
Ed.wa..-rd
Ochab
wstaje jednomyślnie
wybrany
prz:ewodmiczącym
Ogólnapolskiego
Komitetu
FrO'lltu Jedności Nairodlu.
Zallie.rając
głos,
Edward
Ochab serdecznie dJZięk.uje za
oka.zane mu zaufanie.

pamięć

Po
przyjęciu
porządku
dziennego obrad zal:>ral głos
Zenon Kliszko.
W imieniu
KC PZPR i w wzgodn.ieniu ze
stroonictwami
politycznymi
oraz z bezipartyjnymi działaczami frontu,
zgłosił on
kandydia.tu.rę
Ed!waJt"da Ochaba na prz.ewodlniC?,ącego O.gól
noq>ol.s.ltiego Komitetu Frointu
Jedmości Narodu.

funkcję

Biura Polityczne.go KC PZPR.
Przez:
wszysztikie
k.a<l€'11cje
Sejmu, począwszy od Krajowej Rady Na.rodowej, wybierany byl p-0s.łem, a w roku
ubiegłym
Sejm powołał go
na stanowisko przewodm.iczą
oego Rady Pc:ństwa.

społeczeństwo

krajów
niez;;angażcwanych
na rzecz
uregulowania
poszczególnych
problemów
międzynarodoNa zakończenie wizyty we , wych.
W wyniku rzymskiej wizyty
Włoszech, Harold Wilson przy·
Wilsona
opublikowano tu w
jął
w czwartek dziennikarzy,
czwartek
wspólny komunikat
Podczas czwartkowych rozudzielając
odpowiedzi na poangielsko-włos.ki.
Stanowi
on
mów prezydent Tito poin.!o··rstawione pytania.
„a tlan.tyckie
wyznanie wiary"
Ze
szczególnym naciskiem
obydwu rozmówców - Harolmował swego
rm:mówcę, że
premier
brytyjski
omawiał
da Wilscm.a i Aldo Moro, a
zamiet"7a wkrótc-e złmyć wikwestię
ewentualnego zbliżenia
niejedno sformułowanie komumiedzy Europejską Wspólnotą
nikatu oznacza odcięcie soię od
zyty w kilku krajach socjali
· Gospodarczą EWG i strefą
tez sąsiada francuskiego.
stycznych, aby prz.edyskutowolnej wymiany - EFTA.
Oba rządy postanawiają koal
wać z ich przywód~mi w·szy
Wilson stwierdził, że w najtynuować
badanie najwl.aściw
szych metod w kierunku „roz bliższej przyszlośc\ nie należy
stkie bieżące problemy syliczyć
się z
możhwością
przy
winięcia nuklearnej
współzależ
tuacji międzynarodowej.
stąpienia W. Brytanii do E_wG.
ności
w łonie przymierza", a
zwłaszcza
„propozycji wysunię
Ftrezyden:t Sbanów Zjednotych przez rząd brytyjski w
czonych John:l'on oświadc~ył
grudniu 1964 r. w sprawie nuw środę wieczorem w przeklea-rnej siły atlantycltiej".
mówieniu
t€lewizyjnym,
, __ sprawie Wietnamu obydwa
;ż
rządy
głoszą,
że
„poglądy ich
rozkazał.
by odd,iały amesą
w szerokiej mierze z.bież
rykańskie.i piechoty morskjej
ne".
wyrażają
one nadzieję,
wylądowcły w
RQpublice Do
że nastąpi pokojowe rozwiąza
nie teg 0 zagadnienia oraz zadowolenie z powcxlu możliwoś llllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU
ct,_ Jakie otwiera w tej dziedz_1n.ie perspektywa konferencji
międzynarodowej
w
sprawie
Ka_m_b<>dźy (warto przy sposob
nosc1 doctać . że w toku srodowycl~ rozmów
premierzy obu
krajow
wyrazili
zrozum.ie-nie" dla amerykań;hlej polityki w :Wietnamie).
Komun.1kat głosi
że
rząd
wioski był zawsze . 'bardzo przy
Dr Yoshio Kondo l
Leka~e nowoj-O!l1Slcy
prze..
Oil'
da:nia,
organi"Zl!TI 'ZJW!ierzęcia
chyl:n,ie nastawiony do sprawy
A.diria:n Katlllt<llrowicz z nowoprowadzili swój zabieg w w.a
zniósl zabieg dobrze, nie wyudziału W. BrytanH w
budojorsikfoj kliini'k.i. chirwrgicznej
l'Ulllk.ach
kazując odchyleń od normy.
sil n ego
obniżend a
wie Europ:\:' . zachod,n·ieJ.
w dz1edzjn1e stosunków dwu
przeprr;wadtzili
pierwszy
w
temperatury ciała operowane- Obaj chiirurdzy. którym udastro-nnych oba rządy postanoświecie
go psa (16 stopni C) i tak uuda.ny eksperymen<t
ła się ta rewelacyjna Ol!)erawiły udzielić . instrukcji w kie
transplantacji s«'ca
u
psa_
doskO'llalili technikę zabiegu. cj a, są jedmalt zJdainia, że bę
runku zbadania mo<i:liwości anSuka „Eterna", na której doże w czasie operacji n:ie bydzie musiało upłynąć jesreze
gieL5ko-wlo.skiej współpracy w
kon<i.no zabiegu, żyje z serło pol=ebne użyuie aparatuco najmniej kiilk.a lat zan,im
dziedztnie
pokojowego wykorzvstan.ia energii a.tomowej ocem jl1tl1ego psa już ponad
ry płuoo-seree. Sea:ce wyjęto medycyna
op<:nuje technikę
raz w dziedzinie lotniczej.
pół roku. Dotychczasowe prói przes=zepiano z psa, który prze=epu do tego stopnia,
W sprawach stosunków mię
by tego rodzaju, wielokrotnie
w
momencie
tra1nsq:ila:ntacjj że będ~.e się można pokusjć
dzy
Wschodem
i zachodem
podejmowane
w najróżniej
miał temperatllll'ę obni.ż<ll!lą do
o dokonia.nie
podobne.go zc:rozmówcy postanawiają, że do
szych
kliniJkach
chill"llrgicz30 s.toprui C.
biegłll u człowieka.
łożą
wysiłków . w
kierunku
nych
świata.
kończyl'Y
się
n.ie
Jak
wyka.zuj
ą
sysiternaitycz(WiT-AR)
zmn.ieJszeinia na.pięcia międz_y
powoozenlem.
narodowego.
nile prOVl>'adzone oboonie ba-

Wilson - Moro

Od wielu lat pelni on odpo-

partyjno-rzqdoflla.

uda się do NRD
Na za.proszende KC
Niemieckiej S-OC:jalistycz;nej Parti•i J~ości i
Rady Ministrów NRD rad'Zieaka delegą.
cja parlyjno-mąP.owa z człon
kiem Preizy<liJum KC KPZR,
prrewiodlfricz;ącym Ra.dy Ministrów ZSRR
A. Kooyginem
na czele u<la się 6 maja br.
do NRD, by wziąć udzi ał w
uroczystościach związanych z
20 rocznicą wY2JWol-enia Niemiec z j3lrrl.i!l1a faszylSlto<Wskie-

go.

Rząd
w Sajgonie
w'y-d:i.ł
decyzję, że wszy;;cy byli woj
skowi służa,cy w administracji cywilnej cddarrri zostają
do dyspozycji
mi!lis ters ~ wa
sH zbrojnych. W ten spcsób
I'eżim
sajgoń;;ki
pragnie
wzmocnić swoją armię i siły
pareimilitarne
o
dalszych
100-160 tys. ludzi.

Jak

donosi
k<»reS'p<::ndent
Reutera.
Amtralfa
zam1erze wysłać w na;bliższym
czasie
znaczne
siły
zbrojne
do
połudnfowei;o
Wietnamu.
W chw'ili obecnej. w poł:1d
niowym Wie1:n.c:mie
znajduje si~
około
100
oficerów
australijskich oraz 6 samolotów tego kraj.u.
Age~cji

Amerykańska interwencja
w Republice Dominikańskiei

.fj:Jreuw/4 fYiUf j/eAtsd"

l'.J l/JCIE WJIBORCÓW

Rewelacyjne osiąe:nięcie nowojorskich chirurgów

Pierwsze udane przeszczepienie serca

minikańskiej

dla
„<:chrony
obywateli Stanów Zjedrnoczonych".
Prezydent Johnsr:m ośwkd
czył, że amerykań ska pi ech '.lta m .onka wysłana zos tal.a
„na prośbę władz Domi1iki'.ny, które nie są
w
stan ie
zapewnić
dostatecznej cchrony obywa telom USA".
Rząd w Wa.szyng:on.:e „zaniepokoił się" lo>em
swy<"'l
obywateli dopiero
wówczas,
gdy zwycięs two zaczęli odnosić zw<Jlen.nicy ustroju kon;:y
tucyjnego walczący z istnie(A) Dc.łszv ciąi( na str. 2
życia

Satelita geodezyjny
z bazy kosmicznej na wyspie Wallops wyrzuciły USA w
czwartek
sateliJtę
naukowego
„Beac0<!1.-Explo.rer-C" o masie
6-0 kg. Mikroksiężyc wszedł na
orbitę
kołową
przebie gaj ąc ą na
wysokości
tysiąca
kilometrów.
Z jego pomocą uczeni amerykańscy

mają

wykonać

s erię

• omJi.arów geodezyjnych. M. in.
chcą
oni zmierzyć odlegtosci
mi~zy róż,nymi
punJ<ła.m i
Zie
mi O'l'az wykryć lokalne odchy
leni.a gra·.v~tacji ziemskiej.

FJN
KOmitetu
Ogólnopolskiego
Plenum
DZII~NNIK'lAf
Kończąc,
zaaTJgażowallliu
Następnie
Dokończenie

ze str. 1
środowisk &po•
i grup zawodowych.
Pierwszy przemaWlał .se~retarz CRZZ - Czesław WISD!eW
(B)

ciele

różnych

ski.

Przypominając

łecz.nych

różnorod·

Inicjatywy produkcy3ne 1
ne
czyny społeczne podejmowane
przez zw. zaw. w nawiązaruu
do potrzeb aktualnej sytuac3i
sekretarz CRZZ
gospodarczej,
zadania związków
przedstawił
zawodowych w realizacji pro•
gramu FJN.
Następnie kolejno przemawia
11: prezes NK ZSL Czesław
Wycech, członek Biura Poli·
tycznego i sekretarz KC PZPR
Ryszard Strzelecki ora.z przeprof.
CK SD wod.niczący
Stanisław Kulczyński, (Omów1e
podajemy na
wystąpień
nia
str. 3).
Dzień wybo.rów do Sejmu i
stwierdził
rad narodowych
kolejny mówca przewodniczą·
cy ZG ZMS Stanisław Hasiak
-będzi.e ważnym wydarzeniem
w życiu całego naszego naro•
du, a szczególnie młodzieży.
W zbliżających się wyborach
młodych ludzi
ponad 2 min
po ra-z pierwszy skorzysta z
prawa gło
przysługującego i.Im
su.
po•
Będziemy głosowaE St. Hasiak - za silwiedział
ną, suwerenną Polską. za pro
który stwarza mło·
gramem,
do pracy i
warunki
dzieży
startu
nauki, do najlepszego
życiowego.

ci

MATl{l
składają:

ale

Ko!e:!;ance MARIJ ŁUBIJ.lol8KIEJ, z powodu śmierci

CORECZKI
MAGDY

czło•

obowiązek

ta·kże,

by

ob~-wateJ.ski,

dać

wyraz swe-

[jj

(C) Dokończenie ze str. 1
fexencjd w spra,w de Kan1boz~naczając

ZSRR i

przy

ty~

Francji

wypow'i.e<lziały

już
się

także sprawy
w
dlWU.SitrO<nllYch
stosunków
dziedzinach i;ospodarczej, kul
naukO<WcrtechPjczturaJnej
n-ej. w tym wspólpraoe ZSRR
i Franci·i· w zakr-ie telewi -

Omówi.on.o

~~

z:ii kolarowej, do kltórych oba
duże
przywiązują
rządy
maczen.ie. Obie :;it!'O'l1y wyrarozwi}ainia
pragnjenie
zily
we
stoSUtnków wzajemnych
wszystkich dziedlztnach.
Paryżlu
Przeproowsdrona w
wymiana
raidzieck0-franCUS1ka
bard:z.o pożypoglądów była
teczn.a. Uwidoczmiła ona dzie
.
i.stnieie
dziny, w których
zgodność opmu między óbu
rządami i tym samym przypożyczyn.i się do rozwoju
między
tecznyci! konsult2.cji
nimi. Mlnisit.rowie SljJII'aW zagra.ni=ych ZSRR i Francji
uzgodrn.iili. iż tę wymiainę poglądów będzie się kontynucr
wać we wszystkich siprawach
d ·
h
prze m .i ot wz.astanO<Wiącyc
jern.nego zai.nteresiowa.nia.

I

minister
Zgod!nle z tym
spraw zagraniczinych Francji
Murville, na za,prcr
<:ouve
sizo,n.lo. ,~„du , r.~ri·7i· .eck.i. e. go z.I o+<
"!'.....,
.,.,....,.,,. ·-•
ży oficja.lina wizytę w ZSr..R
jesieni.a . 1965. ,r. Paita .wizyty
zostanie ustalona pózniej. '

ce

spowodował
burzę wśród Arabów

W Kairze obraduje kónferencja przed:S'taiwiaieli szefów
królów a,rabsk1ch.
i
pańsitw
W kon!ere<ncji tej nie uczeambasador Tunezji.
stniczy!
Ofi.cjalnym celem konferencji jest przyg.otowanie naj
bliźsz~o spotkania na soczyktóre odbyć
c:ie ai!'absk.im,

Kronika======
===wypadków
Zgierskiej został posamochód, J.
przez
Drzewiecki (Profesorska n.r 6).
Rannemu pomocy udzieliło po
Na

ul.

trącony

~ortowie.

*
Turała

* •

pobity
został
Józef
wczoraj w restauracji przy ul.
podejrzeniem
Z
Rzgowsi<iej.
prz.mvleziono
mózgu
wstrząsu
go do Szpitala Im. Piroge>wa.

.. * •
Z tramwaju na ul.

KU1ński.e

ito wypadł wczoraj Leon Go
, towleck!. Pr?.ybyły lekarz stwlor
dzil rany głe>WY.

„

* •

Na ul. Broniewskiego fo.sta
uderzony w skroń przez moto
cykl 4-letnl Tl'>masz Wejman.
D?.iecko przewi"':l':i"no do Szpi
tala im. Konor>nick.iej.
AwaTia

•
•sieci* napowietrznej

przyczyną
WCZC>Taj
ruchu tramwaJo
wstrzymania
wego na ul. Kilińskiego. Prze
rwa w komunikacji trwała 3
minut. (kll
SI~

...............,
Dnia t7 kwietnia 1985 roku
lat 62,
Babcia

przeżywszy
zmarła,
najukochańsza Matka,
i Teściowa

ma w prz)l'SZłym miesią
„gwoź
Faktycznie
by?a sprzwa
dziem" obrad
Burg:iby. Warto prz)'lp-O<!Ilnieć,
roz:pę
że prezydent Tunezji
tal burzę w świecie araookim
się

C'U.

swą

propozycją

znal~enia

kompromisu z Izraelem.
Konferencja rozpoczęta się
przemówieniem s.ekrótkim
kretaa:za Lig! .Arabskiej HaNatychmiast po nim
runy.
Ahmed Szuke:i!J.Wi
głOIS zabrał
- który w imieniu „organ.izacj<i wyz:wolenia Palestyny"
memora.ndum żąda
odczytał
jące USIU!lięc:ia TWleizj i z Ligi Arabskiej, jak też niedopuszczenda prezydenta tego
do udz1alu
kraju. Burgiby.
w szczycie arabskim.
polityczna w
Obserwatorzy
stolicy Tunezji za.dają oobie
pytani~. do jakich gran.ie p<>sunać się może reakcja przew świecie
ciwko Burgibie
arabs:kim. Na ogól przypuszcza Slię. że sprawa ogrc:mczy
stoSJUnków
się do zerwania
z Tunezja.
dY1Jlom<1 tycznych
Nikt n.ie lic:z:y się poważn.ie z
Tuneus1unięc1a
moi:Ji.wośclą
zji z Ligi Arabskiej, jakkolwiek sam Burgiba twierdzi,
że w razie gdyby ta.ka decy·
z:la z.apadla na obecnej kQ<nwówezas Tunezja
ferencji.
Obserwatozbojkotuje Ligę,
rzy podlkreślają., źe w grwncie rzeczy Tunezja liczy na
rozbieżności istniejące w Lidze mlędzy ZRA. Irakiem i
j.ed!nej strony, a z
Syrią z
Marokiem, Libią
dru.g.lej
Arabia SaudyjSlką. Libanem i
być może Algierią, która dozachowala
raczej
tychczas
milczenie.

S. t P,

STANlSŁAWA

MORAWSKA

z d, ORZECHOWSKA
Pogrzeb odbędzie się dnia
30 kwietnia br„ o godz. 16,30
z kaplicy cmentarza na DoDYREKCJA, PODST. ORG.
n czym powiadamiają,
łach,
PART„ RADA ZAKŁADO ' pogrążeni w nieutulonym ta
WA, KOLEŻANKI i KOLElu
DZY z WOJEWODZKIEGO
CORKJ, SYN, SYNOWA,
ZARZĄDU KIN w ŁODZl
ZIĘCIOWIE I WNUKI.

wY!'azy głębokiego
cia składają

oJ. Zawieyski
że program b'JN s.t.a
w•a r"'1ln1e zakreslvne perspektywy rozwoju na przysz.losc,
ktora przymes1e nclSzeJ OJCZyz
nie pomysln.osć i szczęscie, któ
rego tak wszyscy pragniemy.
W da1"zym ciągu obrad gło·S
zabrali: wiceprzewodnicząca ZG
Ligj Kobiet E. Krassowska, nacze1nik ZłtP W. Kmecki, prezes ZG CRS „samopomoc Cb1op
ska" T. Janczyk, przewodniStowa
ChrzesciJańskiego
czący
rzyszeuia Społecznego J, Fran
CZ Z'l'(jązku
kowski, prezes
Kólek Rolniczych F. Gesmg.
z kolel gios zabrał Jerzy
Turowicz - redaktor naczelny
„Tygodmka Powszechnego". Uchwalenie programu wybo.rcze
go określił jako doniosłe wydarz<>nie politycooe. zwracając
uwagę, że realizacja zadań za
wartych w programie zależy
od ofiarnego wysiłku dokony
wanego w poczuciu obywa"~elwspólodpowiedzialności
skiej
za to, co wspólne i od klima
tu społecznego ks.z.tałtującego
cechy ta..k wazne dla człowieka
pracy w warunkach ,gospodruki uspołecznionej - uczciwość,
poczupracowitość,
rzetelnoś~,
cie współgospodarza.
Poruszają~ probierń stosuinków między kościołem i państwem mówca wskazał na z.na
czcnią ws,półpracy państwa socjalistyc;mego i kościoła.
w związku z tym J. Turoże ważne i
stwierdził,
wicz
jest
zgodne z duchem FJN
podkreślenie tego, co łączy tych s·praw, które łączą cały
naród - partyjnych i bezpartyjnych, wierzących i niewierzących.
Ze świadomością tego, co !ączy, miliony Polaków pójdą w
dniu 30 maja do urn wybo;J;czych, by dopełnić obowiązku
obywatelskiego w przekonaniu,
że realizowanie programu wy
boro-zego FJN wspólnym wysiłkiem władzy ludowej i spo
dalszy
przyniesie
leczeństwa
postęp w rozwoju tego, co je5t
wspólnym dobrem calego narodu.
był
dyskutantem
Ostatnim
Józef Urbanowicz,
gen. dyw.
szef Głównego Zarządu Politycznego WP, który pod1kreślił,
program wyborczy odpowia
że
da w pełni najżywotniejszym
interesom wojska i obron!l1!0Ści kraju.
w imieniu komiNastępnie
sji redakcyjnc.1 powalanej przez
plenum OK FJN zabrał głos
Witold Jarosiński, który zreferował poprawki i uzu.pelnienial
do programu wyborczego zglo
szone zarówno przez uczestnikow plenum. ja•k . i przez człon
ków komisji.
mówc_a
. W .i.mi<:nĄll, „koi;nisji
Rr.~!'Qs~a'\lo'1): . _.ro}~'1ęż,< ' .uczestn.1koń\ 'plenum pró)e~t rezolu' -cji,' pott<)<pi~jącoJ ; •Interwencję
'zbrojną imperial~'tów USA w
Wietnamde południowym.
plev· wyniku glosowania
num jecl ·nomyślnle przyjęlo pro
gram wyborczy.
plejednomyślnie
Również
num U<'hwalito tekst rezolucji.
W daL•·z ym toku obrad rozpatrzono Szereg spraw Qltganizacvjnych.
Obrady zamkną!. przeiwo<;lniE. Ochab.
czący OK FJN świa<1czy1,

• k•f
Komun1•kat fra.ncusk.o-ra,dz1oc

stała

DYREKCJA,
ZARZĄD,
OGNISKO NAUCZYCIELPRACOWNICY
i
SKIE
BIURA ODDZIAŁU TO·
WARZYSTWA KRZEWIE·
NlA WIEDZY PRAKTY·
CZNEJ w ŁODZI.
2560/k

był

:i:ycie
w
mu
Polski Ludowej.
o ogromnym rozwo
Mówiąc
ju naszego kraju, _ który wi~
doczny jest wszędzie - w kaz
dym mieście, miasteczku, czy
wsi, J. Zawieyski stwierdził,
że można to było osiągnąć tyl
ko w systemie socjalis·tycznego planowania, ustroju, który
tak a'mmógł podjąć zadania
bitne, o znaczeniu historycznym.
frontu, w
Program FJN którym jest miejsce dla wszyst
kich ludzi dobrej woli. partyj
nycb i bezpartyjnych. niezależ
nie od pTzekonań politycznych,
dla ws:zyst!<ich, którz'l". pragną
uczestru~zyc w b1;1dow1e Polski
LudoweJ, stanowi płaszczyznę
wspólną dla całego narodu poi
skiego.
spraw międz:frułrodoWśród
mowca stwierdził
wych
najważniejszą jest sprawa pokoju. Rząd Polski Ludowej wy
stępował kilka.krotnie z inicraby
sprawie,
w tej
tywami
plan Rapackiego,
wspomnieć
czy
propozycje w. Gomułki,
Inne wystąpienia naszych mężów stanu.

Burgiha

1111111111

Kol. Andrzejowi MORAWSKIEMU, wyrazy głębokiego
współczucia, z powodu śmier

mówcą

. , __ , •-•-' . •·on
na rzecz zwo....,ma ,..,.,_,eJ ""
ferencji.
spraw zagra
Ministrowie
Francji
ZSRR i
nicznych
swych
przedstawL'l.J. poglądy
rządów w rożnyci! sprawach
.
Jezpieczensibwa
dotyczących
europeiskdego. Podkreślono. JŻ
Związek Radtieclki. i Francja,
jako mocar.sit;v\1a europejskie.
źywotnie zalinteresowane
są
w tym. aby ~nięte zostaro~ 'I iązsnie
uzgodnione
lo
tyc.'1 problemów. W zwią7..kru
z tym minister spra.w zagra
przedsit.Gwi1
nicznych ZSRR
_ _,_,
sitlllllO'Wi.sko Związku R..,_,,_jeckiego w kwestii pokojo<Wego
probl-erruu. n.ie
uregulowaini,a
miwkiego.
spra.w za~a
Ministrawie
·•
· Fr
lllllCJ> w
nicznych ZS RR l
imieniu swoich rządów wyraziili naidzieję na oońągnięcie
porozumienia między wsz.yst
kimi zruinteresowa.nyuni sitrona
Rzą<l.y ZSRR i Francji
mi.
kio.nit•"" ow ły .,,...,m~anę
i-.,,...;i,,a ' •• , · ·
J~·u
""<'"'""
i:><>t:lądów na syt'Uac.iE: w Euroipie i na tem<aJt ich odnoś
nych stanowiSk.

Do organizatorów festiwalu
sopcckiego w daiszym ciąg~
zagrani
napływają zgłoszen:a
cznych uczestników, informujące o wybranych przez ni;-h
polskich piosenkacb. S:?:czego_lcieszy . ~~
ną popularnością
melodyJka
Powra-cająca
którą
Klejnego i Bianusza.
:i:aśpiewają m. in.: przecJStaMnnique
Kanad~
wiciElka
Leyrac (po francu3ku) on;z
(po
Austrii
z
Wolf Aurich
niemiecku).
Jedną z innowacji · tegorocznego festiwalu będą po::zz nagradźwiękowe
tówki
piogeniami nal(rod~>011ych
nek. Pocztówki ukażą się następnego dni.a po ogłoszeni n
decyzjl jury.
Do Sopotu przyja·dą zagt":lni·czni kompozytorzy . m. in.
Takis Morakis z Greeji (a11tvr nagrod7o·n ei w ub. roku
piiOOenkl „Dziękuję ci ser<'e")
i Henry Malinoanu z Ru.. Marynlki"l.
munii (tw6rea
którzy poprowad~ orkiestrę
przy wykonywllllllU ich utwo
rów.

at. felczer medycyny,
odznaczony Srebrnym Krzy:!;em Zasługi oraz Złotą Odznaką za Zasługi dla Kolar·
stwa Polskiego. Pogrzeb odbędzie się dnia 30 kwietnia
br„ o godz. 15 na cmentarzu
(przystanek
ewangelickim
„Lotnisko") o czym powiadamia, pogrątona w głębokim
smutku
RODZINA.
6066fg

~wój

Iż rządy
wcześniej

Przed fesUwalem
sopockim

PIOTR LEOIOW

Następnym

nek Rady Państwa - Jerzy Za
wieyski, który ośwj.adczył, że
tak - jak
3-0 ma'• katolicy staną do
cały naród polski wyborów. by nie tylko spełnić

dży,

Przewodniczący ZG ZMW Kaz; .. · rz Barcikows!P - stwler
te w przedłożonym programie FJN sprawy młodzieży
zajmują poczesne miejsce.
oświadczył,
K. Barcikowski
spotkania.
przedwyborcze
że
upoważzebrania I dyskusje
nlają do stwie<rdzenla, że mlodzież wiejska udzieli pełnego
ne>pareia crogramOIWi i kandydatom FJN.
dził.

Dnia 28 kwietnia 1965 roku,
po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł, przeżywszy lat 89
pradziadek, dziadek, ojciec
S. t P.

przemaWlia! prezes
PAN - prot. Janusz Groszkow
on, że ta
Przypomniał
ski.
część dorobku 20-l<;>Cia, w któ!'ej tworzeruu brali udział ludzie nauki, mierzy się również ilością noiwych przez nich
specjaliwychO<Wanych kadr
stów, w tym w.ielh-lej armil
m.lerzy się dzisiejmłodych,
naukowym
potencjałem
szym
kraju, o~ryciem nowych złóż
surowców naturalnych, ilością
pracy wicxżone1 w przygotowa
nie nowych dziedziJll. produknaukowocji i dokumentacji
technicznej, ilością napisanych
książek, udziałem w tworzeniu
wartości ku>lturalnych. Prof. J.
że
stwierdził,
Groszkowski
wynikajązadaó
świad<>mośl:
cych z pTogramu wyborczego
jest w środowisku naukowym
szczególnie głęboka.

współczu
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•
Snieg

w NRD

Ostre z.a.Wieje śnii·eżne wystąpiły w czwartek w Oberhof l w innych wyżej poło
pz·r tiach lasu turyń
żonych
śniegu w
Powłoka
skiego.
wypoc-.zynkowej
miejsoowośct
Suhl wy.nooila 15 cm.

Ruszgła

pnedzolnia

w Toruniu
powstają.cej

,.., Torurni.u
i nzdbar<lziej n<>woczes1ne•.i w PoóJ51ee pr.zęd!za:l
ni wehl.y czesa.n..lrowe!j, k,tóra
rnszv w całości za pól r<Jlk!u.
UTUCJbioml-Oi!ll() 29 bm. - pned
termM1em - w wyniku rea1-ma;j<>wbCl'Wliąrzań
li'T.aohi
wych z<ło1gi - dizia.ł wstępnej
produkcji. Dll.ia;l ten wyr-a bia
- w opail"cdu o SIU.roiwiec argio1nę z Toma.s1zQwslkich ZaSzit.ucz.nych,
Włókien
kł2dów
tziw. taśmę z;gt"z;ebl>Olllą w ill()ś
dach, które po•'.rnźnie popranaszego
zaopatrzonie
wily
Uprzemvs1J;u cz;es.a1n.kowego.
w pelnri zautomatyrządzeń
do!it2TCzy!a Biel. :rowanych
sk-a Fabryika Maszyn Wlókiien
niazych.
TOlrtlninl., które
Za.kłady w
6,5 tys.
zatruiGlmia z czasem
os,ób, będą wy:\JWarzać dziennie 20 ton iprzę.dizy z we·łny
n.aturnlnej i SUll'OWCÓ'W syruteW

na1j-więk.sizej

tyiczmyoh.

Coraz

więcej · zobowiązań
Odidziały

Akltywiziacj'a Otgllliw FJN w
kamipanii wyborczej prnejaiwlia
Slię we wz;mooCJIIlym podejmoSłPOlecrzmych
crz.yinów
wantu
przez załogi za!lcladów pracy,
ocganiiz2cje społeczne i i.rl.$1tytucje. Na bieżący l'IOlk prz;ewidQt.ie s;ię wykonall1ie crz.yinów
społec2inych o wartości 41.159
ale prognozy
złotych,
tys.
okresu k.am.pa'lllii
wstę,pnego
\vyborc.zej 7Jdają się wskazywać na p<rZekroczeinie tych zamierzeń. Komitety fT<Jl!lJtu p<>Sltimowiły w tym roku wrganirować m. ill1. środowiskowe
dni pa:-acy sp.QiJ:ecznej i w ed!łu g
SJZaOUJnkowych d:anycll uzyska
się w nidl 860 tys. Poboozo,godzill1 o ląC2Jilej wairitości 6,5
miiliana ZJl.iotych.

Za.rzą.:'I PracC:)IWtniozych Ogród

ków DzialJkowych podinformcr
że ozłonk-01Wie tej
wat nas,
organiz;ac.i; zadeklcrciw.atl.i ponad 76 tys. giodlzi.n pira~y spoleczm.ei p.r:zy po1rz.ą<l.llmwaniu
ter-en.ów 21ielonych w mieście.

126 tys.

k'tórz:y

zyi

;ZiE

ZY'J

Pożaolej ~

~~

Lży

oz:

~

' 'd

lcW

łodzian

~

iui ~
listy wyborców ~
j

bm, 26.847 osób sprawd~
listy wyborcze. Ogólna licz•
ba wyborców, którzy dokona.U
wynosi już
obowiązku
tego
126.062•• Stanowi to 24,5 proc.;
do gloso-wania.
uprawruonych
Ogółe)ll zgłoszono '74 reklamacje.
Przypominamy wyborcom;-t&
1 maja obwody będą czynne
od godz. 14 do 19 i w tym
czasie będzie można spra.wd~
listy,
28

ło

ca
tie
ey.

:i:
>0

•

>an

°'
~

;yć

,-
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· Ludność przeszkodziła
wystąpieniu
LUJdl!lość

I

i
pOll'ządlkcwać
wla..<me 06iedila, .::wy

będą

rui eSie ponad 180 fys. zł. ,

za

sprawdziło

14 sipó11d,z.ielni ~rnw.ailidZJkkh
zad-dkil.arowaJ:o wyk01n.a.nde robót wall'"tość.i 'bli.slko 25 tys. zł,
a wal!'tość zobo1wiązań ozionków i 'Pl'a<lOWni•ków Spóldzielni Mies1z;ka.ruiiawej ,,Ba.wetna.",
UJPi~kE?Jaf

ra.
rio
hl
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'TOW'3!rZY€'bwO Pmyjació-l Dzie
nowych
20
zorgan1zn.lje
ci
śwjeitlic śrndowilSlkowyah i 30
PraroWIIliCY
za.barw.
pł.a-ców
bup.r.zedsiębio!l'sitw
łódZJkich
cll{)IWJanych postainowi.U w CYZ.Y
niie s100łe=nym urządzić 20
p.rzywkolJIJyah ba:L..«k sipW"t<>-

VJ'Y'Clh.

Straży

zad eklail'<l<Wały prace wa.rtośc:ii
228.400 zl, pracO<Wil1icy PSS ~
4. 300 gQCJizill1 przy po.rzą<lk<JIWa-,"
teiI'ei!lÓW
U1Piększainiu
n.Lu i
miej'Slldch, mlOOJzież z ZMS
40.000 godzii11.
Poloo~e -

Osita.1mio Wlj)lyinęly mel<l'lmki. o ipoid!j~u szeregu cennych
Kadra i żotruie
=bowią:z.ań.
rze lód21k.iej jedmo.s.blti KBW
niez;a.le·żnie od blis1kD 35 tys.
gooz:i1n pracy na rzeoz UJpięk
sizan.ia IJJa&Zego mtasfa oddaIeczrllotwa
dzą na p.otrizeby
hanorO<Wo kirew.

·

Ooenitza. .
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i

zachooniomellLleOoo
miejSICJOJWOOai. Lauenburg
zaplanQIWanemu ta
przes'lllrndziła
na środę wysitąipieniu b. ad· :ie
mira la hitlEll'CJWsJkiego i de. .1 y
syginGWanego ;na~1t~pcy Hitle- 11L•
ra. Doen.itza, który pirzema~!l.
wiać miał na imprezie zoa-.'z.a
przez związ~
ga.nirowainej
żolniers:ld. Zarząd miejski o-tl'zymal w tei sipirawie wiele!
li!Sltów protes1tacyj111yic:h od lud
ności, a bu.rmislt:rz stwie:rdrz.ił;
je5lt p·ublicz..
niemożliwe
że
ne wys.tą,pienie · Doenitza ~
k'Ui!'a t w ooiiu 20 rOC!ZlllJicy o-."
strzelall1ia LaumLburga, które~
.si!>i!owodorwal'o ~~rć kiilkuse:.t
.
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Amerykańsko inlerwenc.
w Republice Dominikańskiei ~:.
(A)
jącym

Dokońc:zeni'e :zie

dotycbczas

str. 1
reakcyj-

nym r.ządem .
wysłzna
Piech{;ta morska
pozosmr.ie
Dominikainy
do
tam tak długo, „jak będzie
wi<;>c,
te<'o potrzeba". 'rak
je~ to jeszcze jedna ingerenStanów Zjednocja zbrojna
czonych w wewnętrzne sprc:wy państw Ameryki Łaciń
skiej.
Obecność

aml:rykańskiej

Santo
piechoty morskiej w
Domingo ma nie tylko wzmoc
nić pozycję nielegalnej junly
w
d7.iała'ącej
wojskcwej,
lecz
imieniu gen. Wessina.
rówrn'eż umożliwić bezpośred
interwencję, !';dyby siły,
domag;;jące się powrotu oba:

nia

przed l!l miesiac.am1
lonego
wzię!y
Bosch3
pr„zydenta
g6re.
ameryk:ii'1Oucjalne kcła
że.,, USA
skie utrzymuią.
w
„no~rednirzyc
pra~n'I
spor7e i doprowadzić do .,p.o
~iła"ni
miei'!zv
-6rumi,,.nia"
geo. Wessina f bardziej u-

Koncenłracia

floty tu re ck; ej

poHc!anlu

-263 sumololy

.zaiW1S1z.e.

(

p

wybory

obok Cypru

rowyich na•

maja

'

l(oru śmierci
dla b. granatowego
P1-.zed Sądem Wojeiwódzikim
na sesji wyjazxliowej w Puła
wach za.kończył się w C2lWaTte!k proces JJl!'Z.ecLwko b. granatołwemu P'oli.cjain.towi - St.ani,słaW101wi Sikorze. osika'l"żone
z
WIS]:>ótpracę
mu o czyn.ną
okUJpan,tem hii. tile1rowskim.
Działailiność oSllwrżon.e.go roz
poczęła się jes21Cze w latach
kńedy to
m.iędzywojelll!Ily<!'h,
w szeregach p-0H0Ji sanacyjnej pracował w specjal!Ilej ko
mórce śledczej do spram ker
munisitów.
Są<l. skaza.ł S1tanisiława Si-korę na karę śmi ·e'l"ci ora utratę P'!'a'W public:z,nych i hono-

p

30

Jedn.ooblti floty btm'eokiej zo
ponownie sikoncentrostaly
Iskanide;r1m,
wane w P'Dll'cie
po1cd:onym na wysokości Cy-

pro.

slrqcone
W CZ.War>f.dk. 29 bm. odd.'Ziały Wiebn.amskie.i Ail"m.Li Ludowej z.e31trzeliily 2 samoloty
ame:cy'k'<ń-slkie

oo:z;kodztły

srzere~

W dniu poimnycll.
przednim :z1estrzelooo 5 samcr
fotów.
licziba amecykańOgó1'na
strąc.onych
skioh samolotów
p1;>zez W,iehnam<i1<:ą A'MT11ę Ludvwą, l!czą,c o;d sierpni.a ub.
rokru, ·WIZlrOi:i~a dlO 263,

ta

miarkowanymi zwolennikami :a
,Jednocześn:e propa-' li .
Boscha.
uc:ieka
ganda amerykańska
jąc się do tradycyjnych chw:. •
pisze już o „kcmuni.
t6w.
stycznym spisku" w Domini
kanie.

Z ostatnie i chwili

y

~~

l>O

W cziwartek wrl.ecrorem we--"';
dl:u1g cza sru. wa.rsza~lki ego do-- w0
do pierwszego ste'!'ciia.ws
szlo
między amery<kańską piecho-- '1
powsitańcami wr
a
tą m olI"SJką
Do>miniikia.ny. Przez ponad 15::-ó
mi1nu.t t:r>wala wym~1a;na strza-:a
między 70 żOLnforzamiłod
łów
amerykańslki.ej pieoho1ty mocbudyne•ki
otaczająocymd
sikiej
2mbasiady USA w San.to D<>"ia
m1,ngo a pows.tańcami.

OBRADY
rewolucjonistóv„·
wenezuelskich

w
w
ro
d'"'

zs
uz

„w pewnej miejscowości we
poinformował si .
jak
nezueli",
przedstawiciel stałej misji Fronr 0
Narodowego im·
Wyzwolenia
tu
Wenezueli w Hawanie, odbyła Oni
się w tych dniach, w warun• W
konspiracyjnych, druga 'W
·me~
konferencja „Ruchu Leu»cy Re IW
wolucyjnej" (MIR) jednoczące- lt
go we wspólnym froncie lewi
cowe i nacjonalistyczne siły
kraju,
konferencji stwJerUchwały
dzają, że MIR k!eruje się nie
w sweJ działalności
złomnie
marksizmu-leninizmu
ideologią
i „ustanowienie socjalizmu w
kraju jest ostatecznym strate- O
gicznym celem Walki o wyzwo
Jenie narodowe".

~PDCGDR
Dziś zachmurze-nie mew1eikie
· ..J.h umiarkowane. rano mglisto, Temperatura od 4 do 16
st. C. Wiatry słabe, chwilam.1 n·
umiarkowane. przeważnie wscho sz
dnie ' północne. Jutro zachmu c

rzeinie
moż1i,we

umiarkowane,

pr:zymro.z.ki.

w

nocy

E. Oc;haba

~rzemówienie

(Dokończenie ze str. 1)
będzie
Polska 1970 rok/U
:r:ajem wys.oko uiporzemysloprzemyProd!u.kcja
11ony.m.
tu będzie -0 45-47 proc. więk
za niż w bici. rok.u, pn;y
zyrn S1ZJCZ0gólnie szybki bę
;zie wzrosot PI'z,emyslu mazynowego i ohemiCZl!leg-O.
W centrum u.wag.i sta1wiamy
,,A
.~J prawy młodego pokolenia. W
ninion.yro 4-leciu odoono do
\Żytku 2,5 tys, SIZJk.ól, a liczba
> .- .ozącycll siię we wszystkich
przekroczyła
Slllkól
ypach
mln. Musimy - pow:ied2'iał
ucz.)"ll!i<'
Ochab
ldiwaird
rszystko, oo ndezbędine, aby
geiner-acj1
młodej
bworzyć
życi-O<Wego
>Qmyś1ne W!allUn.ki
tartu. Jurtiro ta armia mło
paibriotów stanie się
,ycll
i kontynJU.a•torem
~ziedzicem
tasz.ego dizieJ.a.
Praktyczna realizacja ooju-

=

DIW'a:

robo1micro-chl-OIPS'kli ego
ltwierdzil dalej mówoa - wy
12JU

W

aża się w naszym działaniu
rol>a rze<iz tnten.syfikacji
licz7. 1ict.wa. W nowej 5-latce da11>n.a.ą zy roz:wó.i mlruicbwa wsparr~~ Y będzie jesiz.cr..e szersrz.ą i
~nia. >ardziej efektywną pomaca
ama• •aństw.a. Global!na pirOOuilreja
14-1~
'Olnicza Wzrośruie o
, za rroc„ co poz:woli prz.ezwyoię1Vnne .yć oboone nrudmości na od.tym :in.h."U 21bóż i pasz oraz wed~ vnębr7lne dysproporcje rolnicwa.
jaki
poot~,
POOk:r:eślając
łokonal sie na cal:kowicie SICałlllm onych ;uf z MacierZĄ Zieniach Zachodin.ich i Północ1yoh, mówca sitwierozil, iz
)aństwo ludowe będzie n.od:al
~taczać te ziemie i ich paU"iotycz:ne społeczeństwo seTieczną trooką.
.
ihn~ Ogólny roziwój goopodairezr
>.;;;;J N ciągu ubiegłych 4 la.t 2)1'.laad~ ,a.zł wyraz w 25 proc. wzroś
de. :!'le doch-0diu n.a.rodCJ1wego. Rea:!
1y wzroot fumdu..<.z:u płru: wy.
itl~ni.ósl w tym olcres.ie 22 proc„
ema"".a w m-zeliczeniu na jedne.go
~zabruidlnionego - 8 proc. Wzroąz o-- Siły place, zwłaszx:za naj!Illiż-

d~

a

Program wyborczy będzie wytyczną działania społeczeństwa
władzy ludowej w okresie najbliższych lat

Wystąpienie

niej domaga. się broni jądro
W yd.atOl.'12Z emecytu;ry.
wej, wy.Wliera powalimy wpływ
nie podiniósl się fwidusz stp<>na. poli.'ty\kę NATO, r07<Porzą
życia zbior<J1Wego, co zn.alarz:Jto
airmią lą
d~.jąc w EU!I'opie
wyra.z w budownictwie k-Oililudową najsHnffiejsz.ą ze wsz.ystw I"OIZWoju ośwtia.ty
nałnym,
k·i ch państw pa;'krlru. a.tLaintyci klultucy, 1ecim.ictwa. i śwd.ad
kiego.
czeń socjalnych.
Nie ma i nie może być Zakładany w przyszłej pię
innej
podk<reśb~l E. ()Cbab dochodu
w:ziroot
ciolatce
R. S1:Jl'lzelooki s11wierozil, że
pod'.>taiwy óo rO?Mtiw..amia pronarodowego gwairantuje sp0le,p.rog>l'am wyborczy będzie wy
uz;nablemu niemieckiego ndż
czeńsbwu diatl.szy realn:r, wzrost
dzia.JainiLa spoleczeń
tyczną
nie przez Zachód NRD. u:z.n.asitopy życi<J1Wej, wzrost SIP<>'"
sbw.a d władzy ludowej w onie :istniejących granic Nieżycia indyw.idua]Jnego i zbiowyn:zeczen,ie się kireslie nia.j bl<iższych lat. Zin.ajoraz
mi·ec
rowego. Srożyć temu będzie
w nim W}'Taz podis.tadiują
przez NRF brooi jądrowej.
stWOt"zenie 1,5 m!Ln. nowych
W<Jtwe wchwaly p-Odjęte przez
miejsc pracy i zrupewnienie Doipóki w NRF dominują siIV Zjazid pairti:i oraz kongrepel'lleg<> z.a,UruidJnienia, zwięk ły awamturnócze i o<lwet:owe.
sy bratnicll stJronnictw.
dopóty musimy zachować czuj
siz.enie m-01Patrzenia kiraju w
W reZit.Ll!!:acie reai1i:z:acji zan.ość. sysrt:ema;tyczmie wmaonia.ć
a.ctyilmily spożyiwcre i przemywairtych w rpr<Ji@ramie zamleSliły ;obrorune n.aszego kiraju j
słowe, rozwój UlSl!!ug, handau
podgoopoda.rczych ir~ń
bratnimi
obroI!Jny z
i gastronomii oraz budow- oojusz
PQWittl1niśrny
kreślił mówca kirajal!Tili socjaUślyCl.illymi.
W
miesZ>k:an.iowe.
niict•W<>
:zJWjęksizyć
blisko o połowę
4-leciu ocldaru> do
ubiegłym
Czym grozi jm peri·ali:zm na
nas.zei.;o
µr>odlu;kaji
'!}ooi«Jrn
miastach 1,4 młn
użyillw w
l'ICldtotm. kitór:e uważa za sła
przy wyda1tnym
pirzemy>s11ll
izb dla. po.nad 460 tys. rodzin
be, uczy nas d:raimait wietnamjego 7Jdo1ności
pOO.'llies!enilll
Na wsi WZ>11ie.siono ponad 480
mówca,
konrt;ymru-01WaI
ski eksportowej.
tys. i::!.b. Obecnie nastąpi poitmperialirz.m
że
wsdl:a.'Z.'ll:jąc,
W spiraWie polttylki rolnej
buidtownicbwa
roziwój
w<iżny
USA wst:ąpi'l: w Wdetnamde n.a
R. Strzelooki sbwi~ił, że
spóldzieilczego, oo po?lWOli na
niebez;piecziną i hanJebną droJeJ elemen.tem bę
wa.ż:nym
budowndotwa gę.
zwiększenie
Wie<tlk'llll nrie pozostanie
d'Zi·e .wydatna pomoc gosiP'odair
mieS1?.:k.aind<J1Wego o ok. 0,5 mln osern-Olbn:iony i zda.in.y tyłko na
cza pańs11Wa ocaiz śroodlk~ wła:.
iZ>b w sikali planu 5-letniego.
wŁasne &Lly. Coraiz powszechsne rolnJ:ków. mauące n.a ceniej razle,,,o:a się gl!os nairodów
000.Wmy fragment ~
:i.rl1tensyftkaicję pTodu:kcji
l.u
za.przestasię
domagających
pienła dotyczył syit;ua.cji mię
i większych go3:pośredJnjch
nia amerykańSkiej i'l'l.te:rwendzyina.irodowej i miejsca Pola także s!Jwol'Zenie
da.~Lw,
wojs.k
wyc<Yfa1t1ia
a.gresj.i,
i
cji
ski w świecie. Mówca podlepszych wair-u.nków dQa rozWietnanl'l
z
ameryk.ańsk:kh
nasz u.grunkreślil. że klra.j
W<Jlju hodowłi i UJp.rarw pracopolud1t1iowego. Sh.1srz:na spratował S1Wą StUweren.nooć i bezchloninych w llll!lliejszych gozwy
w>iiebniamskiego
n•airod.u
wa.
pieczeństwo gra1nic, pozySka?
spodail'Sltwa..ch chłopsikk-h. Recięży.
potężnych SIOj'lllSzników. Rośnie
p.rog;ra.iriu dalszego
a.Jizacj:a
autocyte>t
międ:zyn:airodowy
FJN
iż
$11W'ietrdl'lli1,
Mówca
wzirootu pro·dUJkcjii rolmej wyPolski Ludowej. OK FJN go- w ciągu minionych lat ogar
ma.gać będzie stEłego roziwjrąco wi.ta praecllużoole o dalnal md·li-Ol!lY Polaków swymi
jiamia 2iktywności samorządu
sze 20 lat pol:Slko-radzieak.ie- ka.mpaniam( Tysiąclecie pań
wi'ejsik·iego. kótek rolniczych
go 'Uklaóu o Przyjaźni.. Po- stwa polskiego społleciz.eństwo
oraz spóldlz:ielczości wiejsikiej.
u.czcHo :zlbudl()IW<l.nieim nowomocy Wzajemnej i Ws1Pó.1Jp;raSbw-01r:rony już i da~ej prze·z
czesnych gmachów sZJk.ol'nych.
cy.
n.as roZIWidainy pot:encjal goW 20 lart: po kilę~ hti1tlerQIW
Zebramo na ten cel PQn•ad 7.G
pomna:ila1ny przez
SJPOdarezy,
skie.i Rz,esizy. imperiaili7.Il'l niemld zł. Oddano do u:żytJku
pracę mil>i-Ol!lów nowych, mło
odbu1dawywany przy
miook.i.
981 sz:kól-<pomni!ków Tysiąc
dych. wykrwali:flikowanych rogOl'li:wej pomocy USA i inlecia. We wr.zdnLu ]J't'Zek.aże
bobniików i sipecjalistów wszyzachoonich,
państw
nych
my młodl2lieży tysięczmą szikos1bkich dzioozii·n, sta1t1owi rę
począt!ku
od
łę ·w7,niesi()l!lą
przecllsltaiwia dziś rOSl!lącą groź
pozJiomu
kojmdę podmoozetrua·
bę dlla p<Jlkoju Eu.rapy i świa
zbiórkti.
życia lUJdlzi pracy.
.
:roszczerua
ta. I'TRF wysrnwa
Końcową ezęść przemów:ienia
rozmoW µrzediwyb=e:i
terytori.a,J ne pod adresem PolE. Ochab ipoświęcił Wielkiej
ze spole=eńshwem
wie
s'ci. dąży &> za.g>ail'ntięci:a NRD,
debacie przedJwybocczej podtkonityinuowa.l R. Strraelecki Miliitary:zm bońs:d cora,z jawm. in.. iż należy p.rezen1iu.jemy Wli•el\kii d'°"obek
kreślając
wnilkliJWje razipaitrywać wszelgoopctd•2irc:zy i kui1tUJra>1ny krakie z:g]amame uwa.gi kirytyczju ora1z cele i ~siady na1S1Zej
ne, pos1buła1ty i wniookii. Na- ipoHtylJtii zagranicznej.
sze p<Iany i programy wyborNaTód n.a:sz wycią~nąl wnio
cze muis1zą być rzeteline, opar- · ski z bolesrnytil doświadczeń,
te o trzeźwy i siklr1.14puJa.bny
których nam nie Slk;ąµila biNie
gospod:a.Tcz.y.
r<ichUJnek
Dla.tego powszech111a
storu.a.

.srz:e,

na plenum 01( FJN

~Sta nisla w Kulczyński:

a------------------------------·--------------Ziem Zachodnich wykona

0--

tóreSpołeczeństwo

plan dalszego rozwoju kraju
, ST<> • -eślooy w programie wyborczym
........... ,.. ,

Frontu
wyborczy
·am
powiedz.iał
i Narodu 'ew
stępie St. Kulczyn.ski na
>taW!ll przed nami - narodem
polskim - dalsze i trudne, ale
urazem dumne i porywające
ami :.-.dania w dziedzinie gospodar
w
Opa"' ti. i kultury.. ~ro!1owej,
iek;; z;~el.e u~cruama siły i znaIll.IQdzynarodowego n.aw -. -/ma
unf 1go kr~Ju, w d:i:iele umacnia
a pe>koJU: W dz1cle tym waz
. .
n1 '1 i . dOnJ()~la . rola przypa_da
v udziale Z1~m1om ~chodmm
Pólnocnym i pracuJącemu na
•
społeczeristwu
ych . ziemiach
(
.
t>olsk1o:mu.
we-. W c1ą.gu zaledwie. 20 . lat do•
i<Onał ~1ę na ~ych ziem1~ch red?"""wolucYJ.ny pr~ces. pneIJU_an. we
<rc1ia.wszystk1ch dzie~z~ach zyc1a.
hadzteJom n'.'s'Zych
?:Cho- Wbrew
k:ami wrogów\ ~br~w .zapewm".°'!o~
Id 15 i:a.cho~10mem1eck1~h re~tzJODI
9tów, ze Polska nigdy me zdo
a 4 1a zaludni~ . i zagos?f>darować
amiłoddanych JeJ ziem, liczba ludm•oirne•ki
•

I

~

i

l

Do-'adz1•ecko
- ch1•nr ska
I
wy miana handlowa
•

informuj<':
Agencja TASS
zakończyły si~
Mcskwie
rozrnoWY .między rządowym.i.
handlowym.i
d~legacjami
ZSRR i ChRL. Obie strony
UZgvdniłY rozmiar dostaw to1\'Jarów w r·o.ku 1965
We w toku !'lakowa~ ujawniła
<>Wał się t.en.dencja obu stron do
Fronirozszerzeinia wzajenmej wyWyra.z.iły
ego miamY to'.Wlxowej.
była one życzem.-e odbycoa roomów
dodatkowych
SP'raiw1e
lrun• w
lruga Wzajemnych dost.zw tKJ·warów
Cy Re IW rok.u 1965. nie pmewidziap.rotoące- ~h w p.otc\pisa.nym
lewl kole.

w

~

siły

Minister obrony
01t~ Finlandii
el'>

zinu

rat!
yzwo

r-

e!kle

lligu-

o 16
flam!

1scho

hmu
p.ocy

opuścił Polskę
W C'ZWa~tek, w godzinach ran
ny.cli. bawiący z oficjalną wizytą w l\aszym kra.fu minister
obr<>nY Pi.t.Jandii - Arvo Pentti t: ma~żonką opuścił Polskę,
udaJąC się w drogę powrotn~
do sw~go ltraju.
FiJ'iSklCh gości źegnali: Jn.inister obrohy narod<>Wej, mar
szalek Polski _ Marian Spychal&lU z lllal~nką.

Ziemiach Zachodnich
nośei na
i Północnych już w roku 194~
5,6 mln, a obce.nie
osiągnęła
wynosi przesdo 8,4 mln - w
tym 4,2 mln urodzonych i wy
chowanych na tych ziemiach.
Nasze Ziemie Zachodnie i Pół
nocne zamieszkuje dzisiaj wię
cej Polaków niż kiedykolwiek
Na ·ziemiach tych
Niemców.
naturalny powiększa
prz~·rost
ee>rocznie liczbę nńe~kariców
0 140 tys.
Ziemie
zainwestowaliśmy w
móWstwierdził
zachodnie ca _ przes7lo 300 mld zł. Podna nich
istniejący
woiliśmy
Trzykrotnie
trwały.
:majątek
produkcję
ich
zwlększyłiśmy
przemysłową. Zbudowaliśmy P'>
nad 100 wielkich fabryk o zatrudnieniu pGwyżej tysiąca o•ób. w przemyśle pracuje tu
obecnie ponad 900 tys. osób.
dokonał
tvch
Na ziemiach
się Wedlug określenia Lloyda
na•
„polski cud okretowy" rod711 się nowy ~ Polsce prze
mysł stoc7.111iowy zajmujący 11
miejsce na świeci!. ~ozwomo
to nam przesunąc się o 20
miejsc w światowej tabeli flodziesięciokrotne
p<>przez
ty,
zwiększeni~ tonażu. Nasze porty baltyekie przyjmują rocznie
12 tys. statków i pr-zeładowują
25 mln ton towarów. Szczecin
stał
trzecior-zędnego
z porlU
się pierwszym P<>rtem Bałtyku
z rocznym przeładunkiem 11
mln ton.
Niemałe są też sukcesy ro<I·
nictwa ziem Zachą-dnich i Pól
nocnych. Dziś Zie~ie zachodnie i Północne daJą 46 proc,
krajowej produkcji towarowej
czterech zbóż 44 proc, produk
cji ziemniakó~v, 29 proc. buraków cukre>wych, 37 proc, mleka.

Pod rządMni niemieckim.i na
ziemiach tych istniały zaledwie 4 wyższe uczelnie, kształ
6 tys. studentów.
cące około
21 wyż
Dziś działa na nich
szych uczelni ze 100 wydziała
mi i 780 katedrami. W roku
szkolnym 1963/64 studiowało po
nad 62 tys. studentów.
o tętnie życia kulturalnet;o
mówi 41 instytucji artystycznych, 18 zawodowych teatrów
dramatycimych, 3 opery, 4 ope.
retki, 3 filharmonie, 1.200 kin.
W naszym imponującym do·
Ziemiach Zachodna
robku
kończy
nich i Półnoenych jest jedna
St. Kutczyi1ski p~zycja

szczególnie

ważna,

lekk-0rnyśl

przyjmować

należy

t ~mbitny

"'

R. Strzeleckiego

nie zobrywiązań, które pozo;;tałyby tylko na p.aip1erze. Zauia
nie miiUonów wyborców do
Sejmu i rad nalt'-O<lowych to wielki d=obek p-Ot].ity-c21ny
FJN ; nie p()!Wi:rmiśmy dopuś
cić do nar.a~aruia. na szwank

tego zau.famia..
30 ł'rnl·j.a
w · zrukońcronłu
pirzyo.iesie I
Ediwrurd Ochab
w.ai'l'lY sukces FJN,
n-OIWY
i dTo
blisika
i•a:k
niecll v.ryik.aże
ga caJ:emu spol:eczeńSJtwu jest
sorawa ludowej ojczyi:z;ny, jej
socjalhs.t~znego
p>0kojowego,
bud()JW!ljc\iwa., jej ro7Jkwiitu i

Niech

dz;ień

oświaóczyl:

pomyślności.

ipieczeńs:bwo

i

ruiena.T11.JS1zial111ość

w.siz.echpokojo\vy-,
gra.nic,
1'!/11rcminy iroz.,V'ój i tr-Ot.."fflący autciryt.et w świ·eci1e.
u<lzi.Gl.em w
Powszechnym
wythoo:ach i ~ł-01>101Wani.em na
lLSlty Fron.1 n Jedlnooci Nairod<u
udzieh
spo•leczeil.etiwo nasze
sta.nowcze.go p0<parcia dl<! naszej >p0tli1ty!ki ooigr.ainiicznej. ·
jak p-00wied!ziiał
Będzie to tow. Wioołarw na wieoo p<rZyjaźni z okiazji 1Pobytiu partyj-

Wkrótce na liniach międzynarodowych

i krajowych dalekobieżnych

-wae;ony

Nowoczesne
kolejowe
Na Uniach PKP

pojawią

się

niebawem pier·wsze wagony osoboiw.~

stanowiące

„ostami
krzyk" tech:n.W<i nas.zego przeta•bo:ru kolejowego. Są
mysłu
one dziełem specjalistów z Cen
tra.Lnego Biu.ra K0>11strukcyjnego Taboru Kolejowego w PoznMJi.u, którzy opracował.i do- oraz
kume.n,tację techniczną
za logi znaine-g0 od lat pr oducenta wagoin.ów osobowych
zakładów „H. Cegiels.J<Ii" w Po
xna.niu. P.róby prototypów wyObeanie do
pomyśLniie.
padły
eks.ploa.tac(!i są już go.tO'We diwa
pierw;<;;">e wagony. Do końca ro
ku PKP otrzymają 60 tych no
wocze<myeh jednostek.
Wago.n Jest przeznaczony do
ruchu międzynarodowego i n.a
krajowe linie dalekobieżne. Za
pe.wuja kOITllfortowe i bez;piecz
pod·różowa<n.ia.
wa.runJri
n.e
ba.rdzo
m:ządzone
są
Wnętrza
estetyczn.ie; szell'o.ko wykorzystam.o

til

zw'1ac~zcza

tWOrr.zywa

Szt.U C?;ne1

różnokolaro·we

pły

ty, listwy ozd.e>bne wp. Wagon
,posia<la przedziały I i II rklasy, miękkie. wysuwane siedze
W każnia z podgłówk:a1m!.

a

m1anowicie spol~zeństwo t•ch
ziem. Społeczeństwo to wyróż
nia się aktywnością społeczną
swych
do
przywiązaniem
i
miast, wsi i osiedli. Spoleczei1
Pół
I
Zachodnich
stwo Ziem
nocnych podejmie i wykona
ambitny plan dalszego rozwoju
kraju nakreślony w progra.ntle
wybo.rczym Frontu Jedności Na
rodu..

j-esit j•uż obecnie śiwiadom<>ść
wagi i .zmacz.enfa S>O.ilUJSZU po\ljest
Slco-radziecik:iego, k.tóry
węgi-eil1t1ym naszej
łrnmieniem
poli tyiki za.girainiC2mtj, zapew111ia..jącei 'llasizem:u krajowi bez

Trzęsienie

ziemi

w USA
Dość .Sti.lne ·trzęsienie
czw;;rtek
nawiedziło w

nocno-zach-0-din.i,e stany
lliai.imniej
Zgk:ęły oo
osob:ir.

ziem;
pół

USA.
dwie

są stoliczki.
;przedziale
dym
Siedzenia I klasy mają m. m.
indywiduaJ.ne oświetJlenie dla
Wagony są
pasażera.
każaego
Zlradiofcmizowane, . mają oświe.t
lenie ja>rzem.io·we oraz t.?.w. o-

grzewain•ie

nawiewne,

a

więc

latem u.kład te•n sh;ży do wen
tylatji. Cały system ogrzewania jest sterowa.ny automatygz
nie.

tonson mediatorem
w zatargu

Pakistan - lndia
Premier Wilson zwrocił sic;
Pakist.cm1,
prezydentia
do
Ayub Khaina i premiera Indii. Shast.ri:ego z ,prOlp>Ozycją
zaprzestania ognia w rej.anie
koła
twierdeą
Kuczu. Jak
polityc7..!le w Londynie. bryt.yjsk;; propozycja przewidusił
wycofanie
trównież
je
na
obu strQl!l
zbtrtajnych
przed
zajmowane
pozycje
incywybuchem pierWs·zvch
Stro·na
d.entów granicznych.
indyjska miała wysunąć dzień
1 stycznia jaiko datę ust;;•leniia. staitus quo ante.
Inidia powiadcmHa w czwar
Bezpietek czlonków Rady
czeństwa, że uw.cża Pakistan
„n.iestJQ'OW'(l·k.owa:
z:a winny
nej i jaw'nej a.gresji" w !"ejonie. Kucz,

no-r7..ą,d0twej dclegecji Związ
ku Radtzieokiego - poli<tyczną
nowego ukłiaidu
ratyfikru:ją
pol.s;ko-radziieokiego pirzez oałe Stpołeczeń•stwo poJ.skie.
Srtiwierdzając, że KC PZPR
UJd·ziela pel-nego pQPaircia proFJN
gr.am-0wi wyborczemu

Czesław

mówoa oświadczy! na. zakoń
aktyw nasz będzie
cz.enie :zie.ipalal siły naszej partii z
ZjOOlnoczoniego Stronsiłami
niobwa Ludowego i Stronnictwa Demokr.a.tycznego, z pa·
tJriofycmie myślącymi i dzi.a•
aby
łającymi bezlpartyj.nymi,
pozyskać peline i czynne pocałego srwleczeństrwa
parcie
dila pll'Ograml\l E'rOll'lJtu Jedlnoś
Nar00.11..1,
ai

Wycech:

Zapewnienie młodzieży odpowiednich
warunków wychowania i nauki
jednym z podstawowych celów FJN
do 8,4 mln, w · tym w so:kol•
że
podkreślił,
Cz. Wycech
nictwie średnim z ok. 1.940
okres przygot<>wari do wyboS-zczególny
do 2.%57 tys.
tys,
rów stanowi okazję, zarówno
położony na
nadsk zostanie
nowych progrado ustalania
rozwój szkolnictwa zawodowe-o.
mów rozwoju gospodarki i kuljak też do go.
tury narodowej,
wytęże•
wymagać
Będzie to
poclsumowania wyników uzy·
sił państwa i społeczeń•
nia
ubiegłej
skanych w okresie
mło'd-zieży
zapewnić
by
stwa,
kadencji Sejmu i rad narodoodpowiednie warunki dla WY•
wych. Jedną z takich dziedzin
chO\~ania, nauki i zdobywania
była kontynuacja budownictwa
Jest
kwaiHikacji fachowych.
szkół dla uczczenia Tysiąclecia
to Jedno :r; podstawowych za•
polskiego,
pańs!JWa.
rozwoju
dati FJN,
reali:wwana ze środków zgroW końcowej części Cz. WY•
komitety
przez
madzonych
cech wypowied-ział się w imieFunduszu Budowy
Społecznego
ZSL za przedlożony!TI pro•
niu
Szkól.
gramem wyborczym FJ!':,
I kwartału br.
Do końca
ZSL wypowiada się teł za.
spolecze1istwo złożyło na SFBS
ws.p ólnymi listami wyborczymi
7,6 mld zł. \V chwili rozpoczę:.
do Sejmu i rad narodowych w
że
zakładaliśmy,
cia zbiórki
rama.eh FJN.
ok.
zgromadzimy
corocznie
1 mld ,zł. Tymczasem ju:i: od - - - - - - - - - - - - - - 1961 r. suma rocznych wpły
wów utrzymuje się w wysokośc.i 1.250 mln zł.
Powszechne świadczenia lud·
nosc1

podstawową

stanowią
w
udziału
6,2
sięgają

zbiórce, bo·
miel zł.
Polacy z za•
bli.-.ko 100 tys.
granicy
dol.arów. W ten 5posób komiw
d:z.ialające
tety polonijne
wielu krajach zamanifestowały
swój związek z krajem.
Omawiając wyniki zbiórki na.
SFBS w pos.zczególnych rejonach kraju, Cz. Wycech podkreślil, ze na czele znaleźli się
woj. katowickiego,
miesz.kańcy
1,3
przeszło
którzy Wpłacili
mld zł, a dalc:>j województwa:
bydgookie, m.. s.t. Warszawa,
warszawskie i poznań•
woj.
skie, które zebrały po bHsko
0,5 mld zł.
pieniężnycl:
Obok wkładów
na
świadczy
spoleczeristwo
przez zwózkę nUlte:ria
szkoły
robociznę
buuowlauych,
łów
obiek·
wyposażenie
częściowe
Dotyczy to za.równo
tu iŁp.
SFliS
wznoszonych z
szkól
paristwo·
jak i ze środk{J.w
wych.
W latach 1959-1964 wybudo
wano 4.045 s-zł{ół ogólnoksztal•
cących i zawodowyc11 oraz pra
wie 300 przedszkoli. Powstało
przeszło 12 tys. miejsc s:M<ole·
niowych w warsztat:!.ch, bliskc
2.450 miejsc w internatach
ponad 21.500 izb dla nauczy
inwestycji
Ko.szt tych
cieli.
blisko 18 mld z!.
wyniósł

formę

wiem

Należy

dodać, źe
wpłacili

okresie :&
W omawianym
SFBS wybudowano 381 szkół
1'ysiąelecia z 8.9łO izbami lekcyjnymi. Oddano też do użyt
ku pon.aa 5.500 izb mieszkalnych dla nauczycieli. Na butlowę tych obiektów wyclatkoSFBS 5, 7
wano ze środków
Cz. Wycech wysoko
mld zł.
ocenił pracę blisko 44 tys. ko·
mi·t etów SFBS, które skupiają
ok, 180 tys. działaczy i aktywistów, Działalność komitetów
oparta została o 2 zasady:
utrzymanie społec:onego
1. charakt.e>ru akcji
powszechność
2. oparta na
lutl.ności
ności.

świaclcze1i

dobroJWol-

Ma.sowy ruch społeczny wobudowy sz,kół .iest 01ganisi<:
rozwijającej
częścią
kraju demokracji
w naszym
socjalistycznej, Trzeba z uznaniem podkreślić ofiarną prac<;:
i rad
związkowych
d:~ialaczy
narodowych, a na \VSi nauczy„
cieli i · działaczy chłopskich,

kół
czną

llrięki

'rulkła.dom

państwa,

środki
przez
zwic;kszonym
SFBS, wydatnie poprawiła się
sytuacja lokalowa szkół pod-,
·
stawowych.
W latach 1965-1970 liczba uczpooległych
niów w szkołach
!\Hn, Oświaty wzrośnie z 7,6

1okoficzenle rozmów
2ospodartzvch
Polska ....:. CSRS

W d1ndach 26-29 bm. odbyS!i<l ~potkanie przeM·odniPol:stkt0-Cz,eicho•S1lowacaz.ących
Komttetu WS1Pół1pracy
ki·ego
Nal\.llk<JWo •
i
Go;ipod!a<rcz.ej
Technicrinej: wicepre·zesa Ra·
dy Ministirów PRL - Piotra
Jairosiz.ewicza i zastępcy przew-0dll1Ji.cząice•go rząidiu CSRS Otakara S1munka.
W to1klu rozmów omówiomo
s!OGlUJnków
a:kitua.ln e spTa.wy
p0ilS1lw-"CZecbogo31po·daTczych
uzgodmiomo tryb
S1lClłWaokn•ch,
pracy dla przygotoiw.clll.ia wieumowy haindilawej
loletmi.ej
na lata 1966-70 oriaz chla wywspó.Jzagadnień
Ja.smenia
po 1970
pr.acy g00!1jXJ'tlairczej
ło

rokl\l.

Antyfrancuskie
wypady
prasy

NRF

telewizyjne
Przemówienie
prezytdernta de Gaulle'a s.h.-wiw czwarte:k
towa.ne wstało
wytP·adami
antyfra.nC/1.lsikimi
zach00n.i<l'lli€mieck.iej.
prasy
Rząd bońSJki natomiast na ra•
zie w.s1trzymuj.e się cd za.ję
cia sta•no1wi~ka wctbec przemówi€1llia .prezydenta Francji.
Dziennik „Di.e Weilit" ataku.je gen. de GauJle'a, stwier
dzając, że pragnie on poświę
Zachodu e„solida.mość
cić
gocen.trycznemu n.acjonaJiz.mcr
wi bez uzysk.cin.ia WS1chodnich
~pensacii". Dzienn,Lk s1twie<rd.za. :l-e .,Francja od!dalila s.ię
o daJsizy krok od sojlllSZU atlantyckiego".

RB-47 zestrzelony
Amerykański samolot ~wia
wta~gnął
„RB-47"
dowozy
28 bm. do cbszatru powietrzpó!n.ooo.G-kore:;ń.
negq nad
skim1 miastami s:nozham.
Riwon.
Samolot zcistał strącony
podaje Cen.tralna Agencja Te
legrafi=a Korei.

Alertowe odkrycia harcerzy
Do sztabu Alertu - ha.rcersk.iego wiosennego zwiadu
dotychczas ok. 15
na.płynęło
o odnaleziotys. meldunków
nych mie,iscach walk i strace1i
z lat 1939-1945. Organizatorzy
si10dziewają się jeszcze nade.,jś
ci.a ponad 10 tys. meldunków.
Już

teraz

Ale•rt

można

dostarczył

stwierdzić,

że

wartościowego

!ll"_teriału do dziejów Il \vojny

sw1atqwej na ziemiach Polski.
W Bialymstoku drużyna har
cerska oclnalazla w pobliżu ko
szar masowy grób 10 tys. jeń·
ców radzieckich i włoskich WY
przez hitlerowmord~wanych
ców. W Puszczy Biało·wieskiej
d:Newo, na
ha.rcerze odkryli

któ~ym znajduje się meldunek
napisany przez pa;tyzantów al•
fabetem Morse'a.
W woj. katowickim w Alercie uczestniczyło ponad 100 tys.
druhów. Znaleźli oni m. in.
dokumenty hitlerowskie z wyrokami na mieszkańców KatoW·i c.
alertowe
Wykonując zadania
harcerze z lrnfca w Ostrowie
"~!kp. odkryli nie znane, rzad.kie na tych terenach, mogiły
p1>wstariców z 1863 r.
Wszystkie odnalezione JDiejsC~ !tar.cerze uporządkowali, ?',.a
ciągnęli warty i zorganizowali
będa
Odtąd
apele poleglych.
one pod kh stalą opieka.
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'

wielotysięczny

Jutro

pochód odzian

• ul. Piotrkowskq
przemaszeruJe
Tegor-0czn.~

manife~a cja. pierwszo1ru1jowa, jak jui
informowahsmy,
będzte miała
charakter })Ochodu-dP-

filady. Łodzianie wysłuchają najpierw, z megafonów
zainYLalowanyeh na. 1Hi cach, przemówienia I sekret.ana KC PZPR, Wł. Gomułki. Następnie
z
trybuny
hono.rcwej usyLuowaneJ przy
ul.
Piotrkowskiej
112
(obok Pasażu Im. Schillera) przemówienie
okoliezno~
ciowe
wygłoSi I
sekretarz KŁ PZPR, J. Spychalski.
Wielotysięczny
poohód łoją om ul. Głów!llą
do Piotrdzian
przejdzie
przez
111.
kowskiej.
Piotrkowską od ul. MicKolumny d1Ziel1nkowe skła
kiewicza do Placu Woln·ości. dać się będą ze w:ganizowaDefifować
oni będą podzie- nych kolumn po3zczególnych
leni na kilka~śc,e kolumn·
zakładów
pracy i insty~ucji.
środowiskowych
i dzielnia.'l- Ich czołówkę two1rzą poczty
wych. Tuż zra azołówką posztandarowe dz.ielnicowych
chodu pójdą, jako pierwsze, org.anJiz:acj!i
politycznych
i
kolumny młodzieży, z tym społecZltlych,
kierownictwo
jednak, że
nie
przcwiduie dzielnicy,
k .o mitet
cbchodu
się
w
zaisedz;ie
odrębnyr:h
1 Maija, a· taik:że .załoga prz.o.grup
mł<::dzieży
szkoln~j.
dującego zakl'.Edu pracy.
Jedylllie· w formie wyróżnie
Kolumna Sródmieścia.
ma
nia mogą zo:>t.ać włączc[Je do wyznaczcną
zbiór-kę o godz.
pochodu
delega::-:2e z vrzo- 9,30 na ul. Głównej - od ni.
dujący::h
szkół;
Młcdzież
7e Sienldcwfo"Ia
w
kierunku
szkół średnich i zawodowych
Pl;wu Zwycięstwa. Po przej=ajdować
ściu p.ra-oownd>ków
się
będzie natokuHury i
sztukri manifestanci Sródmieś
mia.sit na tr"asie prz.emairszu.
Początek
manifestacji p-rze
widziany jest
o godz.
lll.
Odpowiedni.o więc wcześni"!j
us;alc:no
godziny
zbiórek
po$z::z.egó1nych k-0lumn. Tak
więc grupa czołowa pochodu,
llliosą::a
portrety. trznsparenty i szturmówki
zbiera s:ę
jutro o godz. 8,30 przed KŁ
PZPR, po czym po uformowaniu
pomaszeruje
przez
30. IV. PIĄTEK: Sk'1eAl. Kościuszki, ul. Mickiewipy sip-0żywc:ze czyin111e zwykle
czia do Pictrkowskiej. Nato<lio godz. 21 będą prac<J1Waly
miast
poczty
srtandarowe
normalnie. Natomiast pozoS'ta
par~ii
politycznych i orgamile spożywcze i prze<m)"słowe
zacji spolEcznych zbioTą siG
(z wyią.tki€'!D 1-zmia.nowych i
w KŁ PZPR o god7. 9.
pooiada i ących 1-ooobOIW.ą obslu
Zbiórka k-olumnv sportowgę)
będą
miały
przedltużony
ców i harcerzy za.plancwan;;
cz.as piracy do godlz. 20. Sklejest na godz. 8,30 przed HnJ'.}Y uil. Pi>OibJ.ik{]IWlSlkia 3, „Delilą Sportową.
Jej marszruta:
ka~esy" uil.
Prz)"bysrz;ews1k.iep.:o
ul.
Worc~lla.
Piotrkow;;!ci..
m 1 - czyn!Tle bę<lą do godziRówin.ież o go-dz. 8.30 nastapi
ny 22.30. W dniu tym nie obona terenie Politechniki Łódz
wiązuje :zaka'Z ~zec.1aży ałlrn
kiej zbiórka kolumny wyż
holu.
szych uezelni. Przejdzie ona
u.. ZwirlrJ. Al. Kościuszki.
1. V. - SOBOTA: W godz.
Mickiewic-za do ul. Pio frkow
7-9 ozy.n:ne będą sklepy sposkiej. Natcmiast -0 godz. 9, na
żywc:ze ze
Sl:J<I"Wdażą
mlcik:a.
ul. Sienk;ewiow. (od
Głów
Poz.a tym od godz. 7 do chwinej w kierunku 1;!. Tuwima)
li zakończenia p-0chodu 1-<!Tlaspotyka•ją
się
pracownicy
jmvego będą oiwart.e Sik.lepy
kultury i sztuki. Pomaszer•1ZJnajdujące
sif) na
trasach

30 IV

cia

pomaszerują

ulicą

Głów

ną

w stronę Pictrk·owskiej.
Kolumna Polesia uformuje
się o godz. 9,30 na ul. Wólczańskiej od ul. Mickiewicza. Maszeruj·ąc ul.
Mickiewicza w kierunku Piotrkowskiej, zatrzyma się ona przy
Al. Kościuszki celem przepuszczenia k-Olumny wyższych
uczelni.
Kolumnra
o g·odZ.
kowskiej w kierunku

Górnej
utwo·rzy
10 na ul. Pi"lrod ul. Worcella
Placu Niepodległości. Poma>i~eruje ona następnie
przez.
Plotrkcwską
w kierunku ul. Mickiewicz.1.
się

K-0lumna

Bałut

o godz. 10 na Al.

zbierze

<;ię

Kościuszki

- od ul. Struga w kierunku
ul. Zielonej.
Prze;dzie
ona
AL Koś::oiusz.ki do ul. Mickiewicza, po czym za kolum r~ą
Pc;ilesia ruszy przez MickieW'i::za do Piotrkowskiej.
K-olumna
Widzewa
m.a

zbiórkę o godz. 10 na ul. Armii Czerwoille.i od ul. że
laznej w kierunku Widzewa.
Prz.ema-rs-z - ul. Armii Czerwonej, Główną do PiOOrkowskiej,
W defiladzie weźmie udział
również kolumna udekorowanych pojazdów. Ich koncentracja. nastąpi o godz. 11.30,
na ul. 8 M·arca. oo ul. Piotrlrorwskfoj. Późni€(i przejedziie
on.a ul. Pio1Jr11wwSką do M.ickiewicza.
Rozwiąz;pwanie kolumn przed
Placem Wolności
może nastąpić jedynie z wiedzą komendanta rejonu Placu Wolnoś ci.

Główrua.
tt-.asa
przemarsz'l
7lOStanie zamknięta dla ruchu
korowego już o godz. 9. Zarówno w miejscach
zbiórek
jak na trasach
przemarszu,
czynne będą specjalne punkty sprzedające art:y,kuły spożywr::ze
i nap1lje chłodzące.
Warto też zaznaczyć że na
trasie
przemarszu.
dyżu'l"o
w;; ć będą przez
cały
czas
apteki i kan~tki pogotoO'Wia.

Oświaty, Książki

Tegorocz:ne
Dni
Oświaty;
Książkii i Prasy, k:l;óre ohchodzić
będziemy w
Lodzi od
2 d!o 25 maja rnaią bar<lrzo SIZe
rok.ie cele i zal-0iże1nia. W czasie ich tt'wania będ·ziemy nie
tylko - Zigodinie z trndycją organiz<l'Wa;li różme im.p•rezy,
pol)'.>ularyz;uja,ce oświatę i czytelniobwo. Uwzglęclmdą one ?!"O
blemaity<k~
zm:oznie szerszą:
różnym:i. aikcjGmi
wiązać się
będą p-rzede wszysibkim- z kam
panią wyborczą, który to moment
będzie
ekspo.nowany
SZJczególnie.
Obchody teg{)l['ocznyich „Dni"
zbieg>aj4 się z XX rooznicą
zwycięstwa nad Niemcami hitlerowS!kimd. XX roczmic.ą pod
pi>Sania Układu o Przyjaźni.
Pomocy Wzajemnej i Wsipólpiracy Powojeninej m.iędzy Pol

Czworonożny

kolporter

Codzi,e,nnie

~

spO<f!lwć

Di.Ml.ę"

mo.3-

'.:ia 1.1.Z. Pictrk.iedy to wyręcza
pa.roi.~ w d,o51ta:urie pra-

/oowS11oiej,
&Wą

sy do domu. Czu;10orono·żny
kolpo1"f,.etr
S>Pi.suje
s:ię
na
pi.ąfJcę.

(jkr)

Foto -

siką

WTObu Zi~n Zach-0dlnich i Pól
nocnych do Maiaierzy. Te też
momenty znala-zly wlaścirwe od
bid e w P'rogramJe obchodów
„Dni",
któ.ry przedstalwiony
2J0Stał
wcz;oraj na kon.ferencj i Ogólnolódzkiego Komitetu
ObchodJU „Dni" przez k>ierolW!llika Wyidiz:iaJiu Kutbucy RN m.
Lodzi - ~r Rysrzaaid;a Stefańcz.y>kla.

Obchody zairrNl'U(g'U!rują 2 ma
ja kon~y n.a dJWóch es<tradach i w 3 muS2llach konc-ert<J1Wych w parkach łódZJkic:h z
udizialem
artystów
za.wod~
wych i 32 zespołów amarto.rskleh.
W późrui·ejszych dniach prze
widJZJi.a1ne s:ą sp·o1JkaruLa z dzia
laczami poli tyczmymi i li teratam i, z ludźmi teGbru i ,filmu, dzierunika1rzami i plalSlty-1
kiami. Dalej wystawy i wysta.wkii książek, festyny, kiiermasz.e,
fest:lwaJe,
konkursy,
projeikcje filmowe i·tid.
Z więklslzych imprez (opll"ócz.
centralnefro kietrrnaSZJU książ
ki w
Parkru Siernk:iewkza)
przeiwidziama jesit wy:sitGrwa w
Wytwórni
Filmów
FcbulaTnych przy ul. Łąkowej 26 na
tema~ : Rozwój i dorobek Wytwórni FHrnów Fabulamnyich
w 20-'leciu PRL (-0°twairta w
drndu 3 maj.a} wie 1!kl. fe.;;ityn
dla diz.ieci i młodzieży w Parku LudlQIWym na Zdrowiu (w
dniiu 23 maja), daJej zakończe
nie OgóLn-01pols1kie,go FeS1tiwa lu Oginisk
MUlZycznych (22
maja). elimiin.acje Wojewódzlkie
l!.O
Fa<>tiwalu
Chórów
„O
lauT 20-lecia" (23 maja}, eliminacje IV OgóJ.n01Polsikiego
Kootku.r'Sl\l Amaitorów Wyikonawców Fliooenk:i Radzieckiej
(19 m.a•ja), zakoń·cizenie Kcmk;uirsiu Prac Plasty<ltów Amat0trów (17 ma.ja) iJ!Jd., itd.
16 mai.a obchodzić będziemy
Dzień
Dzi.alec:za. KuQLury, w
kitórym n<JJg,rodlzeni 'llOtSotainą od
2l!la·ozenia.rni
pańsitwO'WY'ffii
działacze i rpracowrni>cy kulturalno-oświiaitowi ;nasz.ego miasta.
Program oboh-0idów baiI'dzo
szer-01.ltiL Chodzli >terarz: o to,
a.żeby 7l!'eaJiwwać go w peł
ni. kładąc nacisk roo te mome:ity, które p:rz)'lllio·są trwałe wairtości kiulbulraillne.

M.

L. Olejniczak

---' DZIENNIBLO.,DZKI- nr 102

.i Prasy

a ZSRR oraiz 20-leciem po

(5720)-

zakończona
„Mebody ksztra:łtowa:ruia cen munikacj.a li układ prnestrzen
trum wielkieg;o
miasta"
ny.
ot'l> tiemast dwudinicwej ogólNa podkreślenie za·sługuje
nopoiskiej konferencji urba- także
projekt
prowadzeni.a.
nistów,
która
staraniem badań na'Ci formą wykorzyłódzkich
oddziałów
TUP
i stania terenów leżących
w
SARP odbyła się w Łodzi..
pobLżu
śródmieścia a chwiWcooo:ajs.zy
czyli
drugi
lowo z
różnych
W'Zgilędów
dzień obrad poświęcono wynie mogących wejść w jego
słuchaniu
wypowiedzi doty- skład. Jak więc te tereny
czących
zorganizowanegio
w ;najlepiej chwilowo wykorzy
Łodz<J. k-0nkursu na śródmieś
stać?
cie naszego miasta oraz dyNuada nie
tylko
wiele
skusję.
·
przyniosła
naszym
urbaniDyskusja byl!a żywa i ba!'- sbom,
którzy w tej chwai
dzo konkrebna.
Zabierający
oix-acowują
przyszły
kształt
.głos nie
tylko nawiązyw.a!i śródmieścia Łod:z:i., ale i urdo łódzkich prac Jronkurso- banistom
z innych ośrod
wych, ale mówili o projekków, gdzie w
najbliższym
towaniu
centrów w -0góle. czasie zostaną zorr;anizow<me
Pe>stanowi>0no zwrócić się do k-0nkursy na uporządkowan:e
Walnego Zgroma.dzenia Tourb<i<ni.sfyczne śródmi eść. Do
warzystwa Urbamstów Pol- nich należą Kraków i Rzeskich z pi!"ojektem powoła- szów,
m.a ~cjalneoj sekcji
do
(al)
sp-raw
pr'Ojekbowanria
śród - - - - - - - - - - - - - - -

Z tTllllyiah win.iiosikiem zasluna uwagę jest wniosek o koniecznooci prowadze
nia
dalszych
badań i
pr!l.c
studi.alnych na temat
mcde
li wielkomiejskich
centrów
gującym

Handel e Komunikacja• Poczta •Apteki

Dni

narada urbanistów

mieść.

1V

Boguty progrium

Ogólnopolska

przemrurSl2lU 100ności na mleJSICe zbiórek i na trasie j)'ochoc!Ju. ZOsi1larną one uzupełnione
ruch0<111ymi pUJn.kfami Sip'I"zeda
ży, zlorkalizowanymi od godziny 7 do cho.vili wym.a:r.%u z
mi€1jsca zibiórek w nasitę,pują
cych punkbaich mi2eta: Hala
Sportowa,
ul. Gdańsrka róg
żwirki. Plac '.Qwycięsil;wa, ul.
8 Maroa, Al. Kościu:si?Jki przy
pas.a:żu ZHP, u.I. Airmii Czerwonej przy Zakladach 1 Maja. Plac Niep·OO!cgloścri i ul.
WólczańSl~<.a róg 22 Lipca. W
godzinaiC'h popolu<l111HJ1wych ruchome punkty spirzcda.ży bę
d.ą usytuowane w p-0>l:>liżu odbywejących
się impreQ: artys:tyczn~rozrywl{;owych
(poodob
nie w dnilU 2. V .). W g-0.ctz.
7-14 azy111nych będrziie 16 sik.lepów mięsino-węd:l.imiail"Sl!ti-ch (ul.
Piobrk<JłWISJ~a;
31, 54, 93, 211,
225, UJl. GlóWlll.a. 26, 48, 62,
ul. Armili Czerwon€lj 13, 54,
ul.
Limain()CW'Slkiego 52. 121.
ul. Turwima 44, ul. NOIWoł!ki 3,
ul. Obr. Stalingradu 10, ul.
Pabianicka 36). Skle~y ty;pu
„Ow<JC':"'"n.i.a", sLeć <lrobnodetalic~ma ocaiz zakłady ga.s•tron0<111ioz.ne zn:ajdujące się na
trasie poohodlu c:zy[Jrne będą
j.ak w ka:OO.ą niedrzielę z tym,
że już od godz. 7 il"aJnO. „Deliikatooy" czym1n.e będą od 8
do 14.

(niedzriek) czyrune będą również w godiz. od 9 do 11 następujące
urzędy
pocztowe:
ul. Piotrk~ka. 311/313, Ar.rn.ii
CzCTW-O<nei
34, Zgie1'Slka 4,
Cia,,.na 19, Riz.gowska 155. Ale'k
sa.nidlr<J1WS1ka 145, Al. P-Odriitechnilki 34.

APTEKI
1. V. -

SOBOTA: NOJI"malw ci.ągu ca:lej doby

ny dyżUJr
pelinić będą następujące

apte-

ki: ul. Gaga•ri1na 6, Piotirkowsrka 193. Tuwima 59, Zielona
28, Limain<J1Wskiego 37,
Pl.
Wolności, Rzgow!'lka 147. Poza
tym w godz. oo 8 dro 14 czyn
ne bedą a0<terki: u~. Piotrkowska 25, 95, 165, 225. 307. ul.
G!ównia 50.
Wólaz;ańsrka
37,
Al. KośdusizJkd. 48, Axmii Czcr
woooi 8, Obr. St.aJing.radu 15
i N-0w-0<tiki J 2.

Wczo.raj Jl>l"2Y ul. Siein.kiewi~
cza 18 ,.,Ruch" Oltwor2yl czwarty w 111aszym

la teli.styczny.
urządzo!llym

mieście sklep fiW nowocześnie

W!IlE;'trzu

projekto-

KOMUNIKACJA
SOBOTA: Komurnjkacja miej<SJka, tramwaje i
autobusy kruirsują wed:lug rozkładu niedlzielm.ego ze z.więk
sz;cmą czięsfJotJLwością w godzinach r.an.nych. Autobu&y zaczną j-eźd:z.ić przed godz. 6. Natomiast pociągli PKP będą
ku.rsi<J1Wać tak:,
j.alk w ka:ż,clą
normar!Jną sobotę robooz;ą . Odwolaino jedynie pociąg wyjeż
c!rź.ający do Wal!"S1zawy o godzinie 13.15 ornz przyjeżdżający
z Wairf'!Laiwy 14.40. W czasie
trwainia. pochodru, tj. od godziny 9.30 tramwaje lrursujące
norrnałnie Al. Kościus1zki zoSJt.a.ną slderowarne na ul. Kiliń9lciego oraz na ul. GdańSJką ,
Żeromskiego i Al. Politechni·ki. W tym samym czasie
7100tani-e
wSlbI'zymamy
;ruch
ąutobusu linii 57.

HP
nu wurszlucie prawników

Na Dom
im. prof. Szustrowej
Z okazji imienin kierownika S2koly nr 109 Mariana Kolety - r:ada pe<Ia.gogiczna, za•
1nfrst Icwi~t6w, przckc7..ała zło
tych 100 na budowę Do,ro.11 im.
prot. Szustro:wej.

,_,,....

Jrn

,

Otwarcie 1-ma,loflJeJ
llJVSf D(IJV
łódzkich
St:llo
czajem.

plastyków

dobrym zwyOddzial Łódzki
Związku
Polskich Plastyków
włącza
się
do obchodów 1rnajowyoh,
organizując specjalne wystawy.
Tegoroczna
ekspozycja 1-maje>wa •otwarta
została
uroczyście
w dniu
wczorajszym w Ośrodku Propagandy Sztuki (Park Sienk iewicza). Na wystawie zapre2entowano
prace czoło·
wych plastyków łódzkich.
A.
się

już

że

____

,,....

__,

__

wanym
;przez IP. H01rbaczewskiego, w specjalnych gablotach
prezen.towaine są serie i pojedyń·oze
egzempla.rze po-l5ldch
zn.aczltów po-cZJtOwych, a taJtże
tzw. wa.!O'fy
filumenistyc:;me,
czyli naklejki z pudelek
od
za.pałek. Sklep będzie przyjmował także sp.rzedaż abonamento·wą.
W najbliżs.zym
czasie,
wobec ogromnego zaimteresowan.ia, ,Ruch" projektuje l}_ru
cho.mienie
dalszych 4 takich
sklepów - r6wn.ież w dzielnicach peryferyjnych.
Sprawę
hamuje jednak brak lokali.
(jp) I

Kościuszki.

SOBOTA: Czyuma
Poczta. GlóWl!la (Tu38). NaLomiast 2. V.

całą dobę

Zamiast kwiatów

__ _____
-O·Śrcdków,

Słe>ńce siię 2lbu'11ltow.ai!o i nie
chce świecić, ale my i taik
.pe1nij wioseITT.nego
nastroju
spa.cerujemy ulic:amri rnizsta
Z roziraeW[Jieniem S1P·01gląd<my
na „babcie" sprzedające bazie i wiosernne k1wiaty i pel;n,ą piersią wdychamy wiosenne pmvi•ctrze.
Pr<lip-cmujemy
odlbyć rnG!ą węd1rówkę w cen
trum miasta - ul. Tuwima, a
następnie Piotrkorwsrką i
poprzez
Pa>aż
ZWM do Al.

POCZTA

Wc:ZOTaj w PrOlkurraturze Wojewódzkiej dla m. L-Oclzi odsię na.rada w sprawie wypad•ków .przy pracy oraz BHP.
W naradzie
udział wzięli m.
in.: prezes Sądu Wojewódzkiego dla m. Łodzi - Jan Przybylski, przewodn.iczący WKZZ

taki~h

2Ja>g<idnie6.

w oczekiwaniu

nu kundydulów
Niedawno doaiosiliśmy o ponowego kierunku studiów w UL
ekonometrii.
Obecnie dysponujemy dalszymi
wołaniu

wiad.0 1 mościa 1mi. Novum w ska~
li krajo•w ej b<;dzie wprowadze-

nie w naszym
um.iWe•rsytecie
rusycystyki
ja•k o dod.atlmwej
specjalizacji dla s~uchaczy filofogii klasycZU1ej (bez prze·~
dlużania studiów). Dzlięki tę-mu
abso•lwerut
b<:<Jzie mógł nauczać
w s12:kol<> średniej zarówno łaciny jak i rosyjskiego, a same s1udia staną się
z.n.a=ie bardziej atrakcyjne.
Mimo pierwo1.nych koncc.pcji
mstosowa.nia cyklu 2-lelniego
w_ rek.rutacji n.a archeologię,
kierunek ten będzie dostępny
dla kandydatów i w roku bieżącym. Władze UŁ czynią rów
nie'.!:
starania o przywrócenie
rekrutacji n.a etnografię; ostatecvna decyzja ministerstwa za-<
padnie w najbli7.szym czasie.
Z ,początkiem nowego roku
a'k ademickiego zmienia się charak:te•r zaocZl!lych s.tudiów ekonomicznych.
Będą
to odJtąd
4-letnie
studia 7awo<1owe (W
niieJs.ce

5-lctn.i.ch,

m.agisier:!

skich). Zmia nie
ulegnie równiia-t. system eg:r.a1minów ws tęp
nych.

Wiele sZkody zdolnym ka.ndydate>m wyrządwt dotychczasowy system oddzielnych egzaminów 111a mikrobiologie:, biochemię i
biologię.
Poczynajac
od nowego ro.ku, eoi:zamin na
te trzy kierunki będz;e ws.pólny, a specj<1lizacja nastapi dopiero ipo dwóch
lata:ch studiów.
Na najb]iższy
rok przewidziano
zwiększenia
li.mitów
przyjęć na: filologię angielską,
fizykę i
biologię, :z,mniejs.zcnie
zaś n.a historię. Ogółem uniwersytet dysponuje na plerwszych J.atach studiów 50 miejscami więcej niż w roku ubiegłym,

(BZ)

Wiosenne spacery

1. V. -

była

uwzględnieniem

podstaW10wych
j.ak: program

y
dla ... filatelistów

I. V. -

w1ma

z

Uni wersy lei

Zygmunt Krzywański 011".az
przectstawi,ciele KŁ PZPR, miHcji, prokuratwr dzie1nicowych,
i·nspekto·rzy BHP z wic:ltszych
za•kładów i zjronoczcń.
Referat omawi:ający prob1cm
wy.paclk6w przy pracy od sLro
ny przyCZY'\l, sposobów ich ustalania
oraz·
konsekwcn.cj.;
prawnych wygłosił prokurato•r
wojewódzki dla rn. Łodzi Aleksander Wodny.
Zarówno
w referacie jak i w dyskusji
szczególnie mocno podkreślano
koniecZl!l.ość składa1ILia meldunków o wszystkich wypadkach,
co ułatwi
prowadzenie oclpowieclin·ic·j sta.tystyki. pociągal!lic
do
odpowied;oia1ności winnych
zaniedbań oraz llStalanic przyczyn i ewon.tuat..'1.e

ich us·uwa-

n.ie. Do spraw tvch powróeimv wkr6'tce szerzc-1 w oddzie.J-[
nej P·UbliJrncj•i.
(jJtl
•

Tuwima 30 - okarzała, ooli<lna, „jeS<ZJcze p!rZedwojenn.a"
lmm.i-eni>ea, Wairto zajrzeć na
podwórze. Oza1se<m tlllki e S1tare
domy k!ryją n~ejedlną ta·jmnni-cę. Na środku piękny klcmb.
Wśród małych
diopicJro oo
zasadzony·c:h
kwiaitów jakaś
statua. Już
zaczyn~my za:zldrościć miesrz:k.ańcom dornu,
,g'Ciy naigJe dostrzegamy zwały giru:zm i pia:sku
okalające
,Pięk.ni. e obmu1r-01Wa•ny trawnik.
No cóż myślimy - widocz
nie jaikie6 :remonty, a to jak
w.iaidomo dopust l-0~u. Aby s:ię
UJpewin'ić id:z;iemy dalej i o.OO
na dll'Ugim poodrwórku tego sam"eg·o domu dootrzeg<my n.astęp:ne dwie st.erty gruzu pomi·esz.ainegio ze śmieciami.
DOZJO!fOZY'!li domu potwierdza
nasze P'.!!ZYPUSJZJC'Zen.ia - rzeczywiście remont. Od kiedy?
Aino od zes:zi1QgJO l'Oilm. Flrzynajmniej tam na
drugim
poodlwóiI'k'll. DaJWnJo j'lllŻ zresztą
zak>ońaz.ony,
a·le widocznie, aby mic:ozkańcy nie za.pomni-eH o tym
ep·o·~wwym
wydarzen iu zbyt szybko pozostawiOl!lo ~z. NaiS1L-ęp111Je co

leni'WlSl.le lokato!l'ld
zaoszczę
dzały sobie pa.Tę meirró-w chodzenia d>o śmietnika i wysypywały clJo gruzu §m.ieci.
Na.stępiny etap na~.zej
wę
drówki - Poo<ż ZWM. Traw
n.iki iuż zazielooione. Dziwnie
jednak ta ziieleń wygląda. W
,iaikieś bialo - sizare
plamy.
Nie, to nie kiw.ia.ty - to po
;prootu paipierki. <J•gromna ilość
fruwających
figlarnie sm1eci
i papi€'l"ÓW. Skąd? A wlaśnie,
oboik
z;naj<lrują się przecież
warSl2'Jta.ty sZJkolne Technqkum
Papierniczego. Wido=ie . co
nioeooflrze<bne. to za dirzwi.
Nie udał nam SJię wl.ooenny
S1pacer. A może rnie~-rz:lrnńcy i
a.dminisitracja domu przy u:l.
Tuwima 30 zami2st
tracić
czas na p.róime dyslG.ISlje. po
;prostu wywiozą gru,z leżący
już 8 miesięcy; a ml-odzież z
teohniikum zacznie sadzić p'l"JlW
dziwe kwiaty na trawnikach
,pasażu?

(iW}

Dziś

na

świeżym

kino

powietrzu

Z oka;i:ji Swięta Pracy, dziś
w godzJ11acJ1 19-21 na Placu
Zwycięstwa, na Stokach (ul,
S~rpentyn.y 1) w Parku pomatowskiego (korty), na czer
wonym Rynku (ul. Rzgowska)
wyświetlo·ne
zostaną
filmy
Oświatowe m . in. „4 oblicza
Mazowsza",
„Wesele łowi·
ckie", „Chwila wspomnieli",

„Malarze

gdańscy",

PKF itp,

Budownictwo pod znakiem

O uprzemvsłowienia 8
robót

COFNIĘCIE. RENTY
L.: Kolejna komisja lekarska uznała mnie za zdolneg0 do pracy. Czy wobec tego
renta zostanie wstrzymana mi
od razu czy też przez pewien
czas bę<lę ją jeszcze otrzymywać? Przez jaki?
renty
wstrzymalllie
RED.:
od razu, gdyż
nie następuje
chodzi o zabezpieczenie renciu.trzymania doście środ!ków
póki nie znajdzie sobie pracy.
p,., badalllliu licząc od najbliŻ
m:ego . tennrunu platności ren.ty
otnymuje ją jesz.cze przez mie
to
wygląda
Przykładowo
siąc.
Rencista otrzymuje piietak.
piąte
ni ądcze z góry każdego
go. 15 lutego !«>misja lekarska
uznaje go za zdolnego do prado.s.tarnie
rentę
Ostallnią
cy.
od
oikres
(zia
5.III.
więc

B.

(h)

5.III.-5.IV.).

ZA STRZYŻENIE
STAŁY CZYTELNIK: Dotychczas za. strzyżenie włosów na
średnio wraz z pokrót~o . i
OPŁATY

pła_cilem

7

fryzjerską

wodą

kro~1emem

zł

-

a obecnie

żą

Czyżby usługi fryZJersk1e podrożały?
usługi fryzjerRED.: Nie skie nie 'podrożały. Nowa opla
ta - zł l-0 należy się jedynie
za strzyżenie r.iodel<>wane, dokonywane tylko nożyczkami z
użyciem maszynkoi zerówki do
oczyszc.zenja kar ku.
takiego fryzjer mo
Strzyżeinia
na specjalne żąże dokonać
da.n.ie klienta. (Z)

Ć'.'J'I ~o zł.

łów.

budow
Uprzemysłowienie
jest
nict wa mieszikaninwego
jednym z najważniejszych ele
merutów pięcioletniego dorobku budowla:nych. W roku 1960
zaledwie piątą część zadtń tj.
ok. 34 tys. izb wykonano meto
dami przemysł-0wymi; w tym
roku budowlani zmonitują z
wielkich płyt, bloków i innych prefabrykatów okoito 160
ty.s.. izb, realizując tym samym
met1odami przemysłowymi wię
cei niż polowę za.dań resorlu
w· budownictw.ie . mieszkania- .
wym.
o•si~gnęli
Zinacz.ne postępy
budQIWlani w mechan•fzacji robót ciężkich i pracochłoninych.
MaezJ'TIY wykonują obecnie 94
proc. prac ziemnych, 2/3 prac
ładunkowych i wziqly na siebie cały niemal transpOil"t p!o
nowy. Urządzenia mechamczne wp-rzęgini~te mS'tały do prac
wykończeniowych i wykonują
więcei niż połowę p.rac przy
tynkowaniu budyinków i mies.z
kań, ponad 2/3 · przy sozlif01waniu podłóg, praw.e połlOWQ
przy malowaniu ścial!l,

wvieidżtdqcv

do Warszawy
Tym z Czytelników, którzy
1 maja wybierają się do Warszawy i mają za.miar wysiadać
na dworcu Warszawa-Sródmiekomunikujemy, że dwoście,
rzec ten w godz. 9.30-13.30 bę
dzie zamknięty w związku z
jego sąsiedz
przebiegającą w
twie trasą pochodu i-majowego. Należy wobec tego wysiaprzystanek wcześniej lub
dać
(iw)
później.

Jutro w Klubie Dziennikarza
W sobotę o godz. :ll w Klub ie Dzie•n nikarza otwarcie zielo
nego karrnawalu. Wystąpi m.
in. ze swoim nowym p.rog.ca„Piąt
mem kaba.ret PWSTiF ka". Gra „Swingtet Club-96".

Bilety

w

posiadaczy
dla
barze klubu.

nowych małermłów

domów
Technika budowy
mieszkalnych została w bieżą
grun,townie
cym pięcioleciu
unowocześniona . Według oceny przeprowadzonei w resorbudownictwa, od roku
c ie
1961 uzyskano poważny postęp w uprzemystowieniu me~
tod wz1noszenia domów, mecha
nizacji robót ciężkich i pras•tosow21niu
w
cochłonnych,
nowych kornttrukcji i mate!'lia

Uwaga·,

wstępu

e

kart!

mecharuz•
Mimo iż udziail:
mów w tych robotach został
w celokrobnie zwięksoroiny w po
równaniu z rokiem 1960 (ll!P·
tynkar.s'kich
w robotach
zda·
jednak trzykrotnie)
uzyskainy
niem specjalistów
dotąd postęp nie jest zadowa. .
. .
lający.
W okresie b1ezącegio p1ęc10leci.a wprowadz-OIJ'Jo do budowmctwa względnie rozszerzono
SIOOISl()•wanie wielu nowych i
eiektywnych materiałów. Tak.
no. .zużycie tworzyw sztucznych zwiększ-one z·o.'Stailio niebetodziesięoi1okrot.niie,
mal
nów komórkowych, cegły wacegły krapieinno-p'askawej
tówki - siedmiokrotnie.
Szybki rozwój ~hniki pomógł budQIWlanym w rea1'iizacji zadań produkcyjnych, w
wykonaniu planowa111ej ilości
izb. Dziitki postępowi techniczne<mu zadarnia bieżącej pię
oi"l1atki (wyższe o ok. 30 proc.
w porów:nam.iu z planem bu-

downictwa mieszkaliliuweg.o na
okres 1956-1960) wykona:ne zo
staną przy zatr1,ldnieniu niż
szym o około 4 procent, przy
zwiększeniu wy<laijności o ok-0
ło 36 procent. W resorC:ie budownictwa ocenia się, że wyniki bieżącego pięciolecia byłyby jeszcze lepsze, j!dyby udało się ipaprawić w tym czaSli~ jakość preiabryka1t6w, uISlpl'awrnić m01I1taż i wykańcza
nie obiektów.

Nie ma
wyboru•••
W i.eil'lcim

• ERUCHOMO~CI
OGŁOSZENIA

NI

DROBNE

Wczora\j cikofo południa w
ZPB im. Marehlewsk'eg0 z:ttlil się kurz w kanałach wen
tylacyjnych. Do iraszenia zanatychprzJ-stąpiła
rze~ia
miast słlra ż zakład<1 wa, a :ia

..,

----------..:.

PIANINO
spr-zedalm.

Łódź,

„Nowickiego"
Stan dobry.
Abramowskiego
5-055 g

,,Całujmy się''
w ni~elę., 2 maja o god.z.
koncertowej
15.3-0 w muszli
Parku im. Poniatoiwskiego odbędzie się ~13 „Spo<(,kan.ie z .polską piiooe:ruką", którego uczest"
uczyć nowego
nicy będą się
Przeboju w rytmie Let's kis~
-: z reiperitua.ru Piotra Szczepaz
SIĘ'',
„<.AŁUJMY
niaka muzyką Romualda Żylińskiego,
do słów Janusza Odrowąża.
W prog.ramie nau.k a p!osen1ki,
kon.ku.rsy dla piosenkarzy-amatorów z nagrodami oraz kon.
cert ży.czeń.
Sl)Oltkanie -prowad:1'Jl red. Cezary Juszyński, uczy i śpieV11a
solista Operelrkd Łódzkiej Janusz Duński, akompaniuje sek
cja rytmiC2lila.
Po spotkanl·U wystąpi znany
Poeta i satyryk, Tadeusz Gicgier, a red. Andrzej Króllkowskj poprowadzi występy zespoinstrumentalno-wokalnych
łów
łódzkich szkół średl!l.lch, m.. in.
;,CYKADY".

e

OGLOSZENIA

MZES
MOTOCYltL
sprze250 typ nOJWY. dam. Oglądać: Sza„a 6,
oconiedzialek. sroda. piątek od godz. 16 5085 g

DROBNE

subloJmtorskleg~, ruekrępującego. mow
zl1wie z telefo111em
POKOJU

poszukuję.
śródmieściu
po 800-1.000 27-H
DZIAŁKJ
Biuro
„
„
Oferty
m kw. w Justynowie 27 s
PiO<trk,.,wska
Ogłoszeń 5072
,,
. 1
sprzedam.
(trasa Łódź-Kolus•zki) do ~TURA'!OR
•
- nr 96
Wiadomość: 'llli1actomosć w kiosku wa SAMOCH 0 D „S.rnda
sprzedania.
5072
g
Łódź, ul. Kilińskiego 84 rzYWniczym róg żwirki s.port<>WY w dobr:rm sta 1.
4960 g nio sprzedam tamo . To- RZY pokoje, kuc!mia,
tel. 388-06 od 1 WólczańsJ<lej
m. 30,
sr6do.,
c.
maszów Maz., Sosnowa w:;g,ody bez
:;104 g
gOd
kwaterunkowe
5068 g nl!escle,
Bechsteilll." n" 81
.. FORTEPIAN
z, 16
zamienię na podobne w
za.~i.;nię ~a ·
DO.MEK murowany, p1ę nr 11
9115
„ 4995 „
lub s.prze<lam. SAMOCHÓD osobowy _ blcikach. Oferty
c101zbowy.. c. o. - sprze pianino
P iotrpołud.niu „Fiait-loOO" do remontu Bturo Ogłoszeń,
po
~przy Telefon
dam .. _sp':5ka 12
4995 g
kowska %
Gładka
Łód~,
sprzedam.
g
50a6 g ~57-70
Brze1..1nsk1eJ)
41182
kw.
m
po_kój
ADNY
Łz
g
5067
8
nrr
_
„BltithJner"
d<>brej ziemi, PIANINO
z,52 HA
39
centrum,
kuchmią,
stan
WĘ" _
o.wocowych, stan ideaJnv _ spne40 drzew
kwaterunko·wy zamienie
ed
~,WARSZA
;,Luto- dam. Narutowkza 32pr-zy tramwaju
s11rz am. na 2 pok<:>je lub pokój
1deaillny . w Mirosławi- od godz. 15
miersk"
4!199 g Szczeparn1ak, Un~e; s;-te z kuchnią,
w blokach
cach - sprzedam. KonTel
kwaterunkowycll.
- ,
ol<Oa 3~. tel.
SAMOCHODY
Słowackiego
stantynów,
5063 g 448-08 (wieczorem)
9, tel. 202, Pią'llkowski
,.,..
SPARTAKA" sprzedam.
MOTOCYKLE
PLAC pod budO'Wę doR u Z N E
Partyzancka
Fabia.nice,
„
mu sprzedarm. Nowe Złot
sprzedam. Pabia- 65 . Oglądać: sobota, nieno, Kw 1ait.owa 26 4986 g „P·70
5879 g POMOC dQ dziecka POSIADAM plac nada- n:ce, Reymo;ntą 6, godz. dzie1Ja
pobrz_ebna zairaz. Astro5062 g
jący się na hodowlę ku<!' 16-20
na u.tow 1-3-0, po godz . 16
LOK ALE
. „
.
Marysiala
w ·okolicach
6095 g
,w bar- l>OS7JUkuję wspóJ.n.iJka. „!UMCĘ Elise
POMOC do dzleol<a po.
Biuro clzo dobrym sta.n1e sprze __,,.
,,WlS"
Ofreity
-•-·ietka
„
.
trze·bna
czę
.z
kuchrną
z
1905 r. POKOJ
c!:;m. Rewolucji
Pi·o•r"owska
02łos-n'
"""""
k
27
ż)
(
, "'~
_
96
5975 g
w goaz. ściowymi wygodam~, wa (Chojny)
d j cej nr 26 gara·
.
'.
1s•ę HA ziemi
w m1e·jsco5053 g terunlrowe
14.-J.8
. na a .ą
te•lewi•zyjwypoezyn.kowej POGOTOWIE
wości
b. na ogrodructwo 1 za
na.tychs U,.dowain.ia - ogrodzo·ne MOTOCYKL „MZ" spr.ze pcd OtsztyJ11em zamienię ne t>r.zyjeżdża
Ogło-G2,
a1
Tel.
na pokój z Jcuclm\ą z miast.
dam. Złota 4, m. 3
. P 7 cdam. Tel. 484-14
4
5513 g
4978 g "'".rgo<lami, lrwaiterun.ko- za
jednorodzi:nny
DOMEK
m
Wladozamienne oraz we. w Łodzi.
su„o- czESCJ
urowany (sta.n
JW .Rudzie Pa•bia1nl- ramę, kola do · motocy- n;iosć: Łódź, Dziika 9~! Pl~NINO do. ćwica:eń
~ote G°- sp_rzedam. Ka- kia !fa" BK-350 sprze- Cichecki, dojazd !!ą" 1 n~ 98 0.'.1;~ 1e B°ku.pię. Oferty
rnro Ogło.szen,
;iOOl g " '.
ierasinski, Mielcz:ar clam "aaga:di!l.8 27-52 tel „16".
k.
5005 ~
· ·
w
Telef
s 1ego 10
49i1s g· POKOJ sam'?'1z. ic•ln_Y. _(16 P1'0trkowska 96
od 446-49
_
dni pow,i;.ednie .on.
27 ki
1 DNIA
· ód
m kiw)
8
!!od
5~9 64
w
wiE'<bnJa
im1esc1~'
sr
w
.
1·
1200
combi"
,.SKODĘ
g
5016
15
do
z.
za•mucntę tra 1mwaju nr „19" zositaremoncie _ sp.rze- . . wwt:e.ru.nkowy
po
<'• m tamio Blokawa 18 na pokój z kuchnią w wiano klarnet „Sclmc.r".
SPRZEDA~
?lokach lu·b z ws.zyst- uc1,eiwy znalazca pros=
-----;;;~~~L;.___ 1
o oddanie „a
MOTOCYKL „IZ" s,a;n Kimi wygonami, w S<tll- ny je&t:
ZU:MNIAKOW
na
llosć sprzeda.ro większą b<irdzo dobry sprzedam. rym budownictwle. Ofer •wy.nag•rodzenle,m
Szkoły
Dyrekcja
adres:
OgłoBiuro
„59'15"
ty
:Wosik
7S,
Obszerlila
Łódź.
•
M
.,.,.,
tel.
n
Ja\l'acza
l\l~u~yczrnej.,
94
50!l1 g ~zeń,. ?Jiortir.iltn""<'S'ka
5100 g
"~""""'
1"
..,„

7

\';2)

---·· ·-- . --;

międzynarodowa

21!
chwilę bezpieczeństwo
także
przybyła

na
względu
za Kładu
miejstraż

ska w sile 4 jednostek. Spora
ilość d}'lllU utrudniała a.koję i
pewne kłopoty
powod(lwała
z odnalezieniem jego źródłtt,
Mimo tci nie przerwano prll•
ha.Lach
przyległych
cy w
produkcyjnych, Wkrótce też
zlikwidowano :zarzewie.
(jp)

WParku Poniatowskieeo

dila
wiadomo

DROBNE

się:

wystawa książki w Lipsku, wy
stawa malarstwa w Weimarze
i wystawa ogrodnicza. w Erfur
cie. Będzie można oglądać wyś
cigi koni rasowych w Dreźnie,
Magdeburgu, Lipstrn, Berlinie
i Hoppengarten. w październi
ku odbędzie się międzynarodo
wy turniej taneczny z okazji
festi
Dni Berlina. W eze·r wcu
wal robotniczy we Frankfurcie. z imprez sportowych cieka
wie zapowiadają się 30 V. br.
regaty łodzi
międzynarodowe
motorowych w Dreźnie, 4, VII.
wy§cigi
międzynarodowe
br.
Bautzen, a
w
motocyklowe
18. VII. międzynarodowy motocross w Magdeburgu.
Łodzianie zainteresowani wy
do Nl'tD na nocieczkami
wych trasach mo~ą informować się w lódzkich biurach
podróży i PTT-K lub pisemnie w przedstawicielstwie Biu
ra Podróży NRD. mieszczące
gó się w warszawskim Grand
Hotelu. {Kas)

DYM wZPB im. Marchlewskieeo

bezpieczeństwo

OGLOSZENIA

odbędą

się wśród lodziam. syrop
dzilldej róży „Rosaviit''. Moż
s·klepach
nia go otrzymać w
zie~a.rs•kiich . Do 11.i.edawna „R-0savW' s.przeit:iJQwano w malych
buteleczktwh 20-gra-mowych w
cenie 8 zl. Jeii!Jna•fae pozinań
skie za,kl.ad11 Zie/<(l•rs•krie „Herb111po•l" wrXidi11 na genia;Lny
po•my:;ol i tera.z ,,Ro,w.vll" znajduje si<: jll!dynie w bwteikach
półliitrO'wych, w cem.ie 20 zł.
Jeśli chc.e<S<Z 7voinŻyS'tać z syk.tóry
ropu z c:LEik:iej róży,
je in świ.eitm y zwUzssizcza prnJ
przyirzqidzMiiU 1orttsz0<1Ww, mu
sii<Sz od roz.u wydać 20 zl. Nie
j~t to d'a lolq.enta wygodne,
ale za to prod'Uceni~ ma mniejsry k&Jpat z 01>111kowan.iem
syl'OfTU . J.e<śLi :i.ed»ia·k kJien.t ma
rację, to chyba powmi.e:n mieć
eto wyboTU za;rówroo bwtelecz-1
kL 20-graimo«u.>e jaik i. półli(lor)
trowe.

przec:h-0dniów. Nie
jednakże
j aik to 51ię staJo,
oicha=em prz.yWll'ócono znów
airteril diwusbronny
tej
na
ruch !rolowy. Zwla1S'2Jcza teraz
w okireffie wios.ennym, kiedy
wyjechali róW1!1lież na miasto posiadacze matocyikJi i &kl\l
terów - warto zast.anowić się
bezipieczeń
większym
nad
stwem na wl. Zgierwej.
(Jkir)

•

cie-

z

dwustronny ruch na ul. Zgierskiej
większe

powodzeniem

NRD oczekuje w br. na otury55 tys. polskich
koło
stów. Spory będzie w tym udział turystów z naszego mia
wycieczek biura
Gros
sta.
PTT-K organizują
podróży i
Berlina,
do dużych miast Drezna czy RostocLipska,
W br. po raz pierwszy
ku.
nowoczesn·' statek tui:binowy
„Fritz Heckert" dysponujący
woził
będzie
365 miejscami
m. in. polskich turystów w
październiku i listopadzie na
trasie Konstanca - Istambuł
- Pireus - Heraltlion - DuRije
Wenecja brownik '
ka.
Kalendarzyk imprez, które
odbędą się w NRD w tym ro
ku i w których m-0ż!iwy jest
udział turystów z Polski zawiera wiele ciekawych pozycji.
M. in. od lipca do sierpnia

szy

•
Cichaczem przvwrocono

Ulica Zgierska przy Placu
Kościelnym jest jedlną z na~
ruchliwszych lli!"terii komumkacyjnycl1. Bez przerwy plyruie tu sbrumień samochodów,
że
tak,
tramwaje,
jeżdżą
przejście na drugą stronę u~i~
cy wymaiga wzmożonej uwagL
Dlatego też w siwoim czasie
na ul. Zgierskiej 01bowiązywat
PojaiZidy
jednos:tronny.
ruch
musia·ly Wprawdzie nadirabiać
nieoo drogi, aile stwociono

mechanizacji

RIO zaprasza
po,skich turystów

Porady praktyczne

Jak

jeździć

1owieofm;i-oWego
eiwnego
ronka pan A. K. stwierże ma 11Jieważną
dzi.!,
loairtę rejestracyjr14 samwchodu. Wyciągnął z U-go stw;zrny
wn.Wseik., że mwsri j.q przedluźyć. Procedura w tai1cich WJJna.leży
padlooch jeist prositia:
poctdać s-a:mochód pTZeg!,q.dowi
jedPoni.eważ
t.echmii,cwn.emu.
przeglqd
rwk przez żaden
tech11Jiciz•nY nie pr.wjdzi,e samochód ze ztuży.t!l'mi oponami (a sarrnochód paioo A. K .
miaJl jedn.ą zdart4 oponę), paon
udlLl ~ do pu.niktu
A. K.
sprzedaży tychże, 11"1 ul. Boya~·leńsldego. Pond.erwa:ż da.lsze
charakter
1T!..(l)ją
perypetie
pozwolifmy
symptomaityczny,
sobie prze&s•tllil.Vić je w S'kJ'ó-

paragrafem
cję

ma;}azyn.u;
kierawn'i:czik:i.
1otóra j:alw jedyna uzn.a.la, źe
nie sposób jeździć :;amochodeom na parografie, rzeczone
opony niezgodnie z zairzqdlz.e>ni.em wyd.a.no.
Gdzie poradlll praktyczna'/
- Udzie.ził jej paTlJU A. K. jed.ein z Licznych rozimówców:
zarzqdz.e>nie „Motozbyjeżeli
tu" zaITT-ania pl1J1l!u wbrew logice Iw.pienia opon, nie<Ch pa.n
je odJkupi. od imte'go po.siadacza sa.moclwdu, który ma W<IZ

P

cie.

n.q

kall"tę

rejes<tracyjną.

Ze

114euczciiwe i S<kllamlia oo
Ale
nielegalnego h>amdlu? o i 1.eż proSl!Jsze !
Fai/ot, pros-tsze. Brauxf4; pro
.rzę „Motozbytu."?
(kat)

1'o

.......

!-~~~~~~~~~~~~~

PUNKT SPRZEDAŻY: Opony panu nie wydalmy, bo k4rva rejestracyjna. samochodu
ie-sit przeterm:imowama.
'f>AN A. K.: Jaikże ja mann
rejestracyjprzedłużyć · kartę
ną, sikoro d;o tego potrzebna
;Jeisit TJOWl(l. opona.?
PUNKT: Z pwn;Taf!u widz.e11·ia. 1.agik:i. m4 parn raicj ę, wiestety, zarządzenie „Motozby20. XI . 1959 r.
tu." z dnia
nr 18, pa:ragraf 6 nie re.zwala
na S'prz.edaiwamie O•po•n do samochodów, kitórych kx:z.l'ta reje
stracyjna. jest wie.ważna. Ni.ech
pa,n ewentu.ailwie UZ!JIS'ka zapneds•tawil
ż.e
świOJdczernie,
pa.n S(l)moehód d-0 rejest.racji.
KOMUNIKACJI
WYDZ.
PREZ. RN m. Lodzi: Nie możeimy pam.t!i wydJa.ć 1xJJloieogo zatwiadcze.1tia, bo przecież fllie
byłoby ono zgodme z p7'lLW'dą.
Po-ni.eqoo.ż jedn1JJk chcemy panu pójść na ręlcę, s1poiwodujemy, by dziel.nicoiwy Wyd.ział
Komuni<lcacji WIJIS'fxl,wf.l zaś-wi.ad
czeniie, źe j~t pam ai/ctwalnym.
posiadaczem samochodu.
PUNKT SPRZEDAŻY: Na
po•asw,wie ta.k:i.eigo zaświ-adcz-e
n:ia apon pa?W niie wydamy.
Kiedy pa.n A . K. :;twiernie
że ma ju.ż z.dam
dził,
tylk-0 opony, aie i zelówki,
(ocf.byl oloo/,o 30
zda:rty głos
rozonu5w tel.efOOJicz:nych), o 30
zl-otyich mn.ie<j w kie'1'2'e•ni (zapliroi-l je za ;na:c.z;ki s1;.e>mf1>lOwe 1!<lt za·świakzeroittt) i S<bracoms ttrzy dni CIZ'a:su, tra.fu
właściwą
na
przy;padkieim
ctróźlvę. Na 01SObilstq ffl;te1'wem-

Góry świętokrzyskie
modne wśród łodzian
Góry Świętoikir.zySk:ie są oomodne. Najle-tatinio baT<l17JO
psrz.y dowód, że dziesiąty z ko
lei jubiJe<uJsrrowy ogólnopolski
ra.jd ,.Łyso.góry - wiioona 65'1
org;rnizowainy przez Łódzki Od
dizia.ł PTTK cieszy się ogrom
Tylko ::z:
nym J)-OIW-Odzeniem.
naszego mia•s ta wpłynęło już
z.głoszeń, a z in.nych
2 tys.
miast prawie tysiąc. Mag.ne- ·
Siem dla tU!rystów jest 12 W'O

ozych

tras

zbiegających

si~

w św. Ka,tzll'zynie kolo Kielc.
Tu 2 maja br. odlbędą się tra
ognisko oraz wydycyj111e
zesipolu
rell)ionalncgo
stępy
w wiOOwisiklu .,Wesele ś-więto
kirz;yskie". Wszys11Jko wSikawje na to, że ranidez-VO\lS w
Górach Swiębokr.zyskich wy„
padmie przyjem,nie, co przy•
Slp<>rzy temu Tegion.owi jesreze
wJęcej wielbicieli.
Dla tych, lctó.rzy nie mogą
się na rajd „Łys.ogó
ry - wliosna 65", 2 maja or•
pieszy na
ga.nizuje się :z.Ja.z
trasach do Grotnik.
11rzech
Alelkoo1ndll'ów Obo trasy:
GfO!m.iki Naki-eln.ica
Zi~
Lu6miera Lućmierz,
na Woda - Klrz€'mień - Grot,.
ni1ki, Zgiemz - Kon•tr.awers ·
G.rotnrliki - Lućmierz.
(Kas)
wyrbrc:ć

m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rn1111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111m1111111111111nrur
WAŻNE

lik"1 J,Alarm w ZOO"
„Beata'"
godz. 16, 17,
od Ja<t 16 wo!.) g odZ.f
18, 20

TELEFONY

09
07
08
Straż Pożarna
Kom. MO m. Łodzi 292-22
581•ll
Inform. kolejowa
Inform. telefoniczna 03

Pogot. Ratunkowe
Pogot. Milicyjne

f,U?!!ózte?KifDY?

DYŻURY

APTEK

CZNE ł ETNOGRAFY· „Późne popołudnie" od OsSOIWSJ!dego 4, P21bia.o
Główna. SO.
218,
CZNE (Pl. Wo.inosci lłl lai 16 (pol.) godz 16, nicka
TEATRY
TEATR JARACZA (Ja.ra- Wystawa „Rzeźba lu~? 18 (20 seans zamknlęty) .~;~~~:a 1 ~Piot~~:!:
lódzklego . "1EWA (Rzgowska nr !Ml sita 25 PiOJt~kO'WS•ka
woj.
wa
eza 27 ) g. 15.30 „Wie'
wojny" o<l
gOO:z. 12-18 „Dziecko
czór Trzech Króli", g. Czynne
DYŻURY SZPITALI
lat 12 (.rarlz.) go.dlz. 16,
(wstęp wolny)
19.30 „Koncert"
TEATR NOW~ (Więckow '1'1UZEUM KA'fEDRY E· 18, 20
19.15 ~e~~Cw~~zNl)ZMWU (Park 1 MAJA (Kilińskiego 178) Szpital Im. M. Madg.
15)
skiego
ystawa „Dwa złote colty" (pa rowicza, ul, M. Fornala ·
t
„Osiem kobiet"
Ja4 16 skiej 37 - przyjmuie ro
od
P. • „Niektóre proble- n<>rama)
MAŁA SALA (ZachOdnia
~skf.; 18 „Drl!'Wniana ~~z eV:~ ~li", Czynna (USA) godz. 15.30, 17.45, dzące i chore ginekologicznie z 11 Rejonowej
20
PALMiARNIA
TEATR
POWSZECHNY godz 1~18 - czynna Ml.ODA GWARDIA (Zie- Poradni „K" z dzielnicy
Stalingradu :&l) ZOO (ul. Ko~stan..,,.,..ow- lona 2) „Zakochani są Wid.zew; _ul. Szpitalna 6,
(Obr.
\Voll,
B.
od lat Szpital . 1m.
między nami"
C ..if.:.'
)
g. 14 „Do trzech razy ska
6110 •(k z.yd_.., od 16 (pol.) godz. 10, 12 , ul. ~ag1ewnlcka 3'/38 sztuka", g. 18,30 ;,Ktoś g 9--l
8
z dzielnicy Bałuty oraz
H, 16 , 18, 20
o 17).
asa
•
nowy"
z 10 Rejonc;wej Poradn4
I'EATR 7.15 (Traugutta 1)
p,'abianlcka l73) „K" z dzlelrucy Widzew,
MUZA
K 1 N A
„Latające
19.15
g.
S·i pital
Zbocze 18.
16 u!..
od lat
„Banda
~przecl5t,
dziewczęta"
Pingwin" (poi.) godz. 16• 18• 20 im. H, Jordana, ul. Przy
POLONIA :remknięte)
dzielz
7·9
rodnicza
34l
nr
•
CTuwlma
OPERETKA (Północna 51) od 1.at 16 (p~.) godz. OKA
n.icy Sródmleście, 1 Klij'~wf} (w d •~epie~
g. 19 „Bal samotnych" 10 12.30 15 17 30 20
AM im. cur!e-Skło22 '
TEATR ARLEKIN (Wól- „Ptak.i" '(USA)
1~ 20 ora z. go z. • nika
dowskieJ, ul. curie-Skto'
Osiem i pół"
17.30 WISŁA czańska 5) g.
z dziel~
(wł.) od il..t 16, g. 9.30, PIONIER (Firanclszikańska d?wskiej 15 „Rusaleczka"
3L) „Mysz, która ryk· nicy Górrui oraz z tł
(Ko- 12 15 15
TEATR PINOKIO
17 45 20 30
~jsza" nęła" od 1.at 12 (ang.) Refonowej Porado.I „K"
pernika 16) godz. 17.30 w 'oiNo'sc '...:
„O ~~nku co psom s.zył (palll.orraima) 00" I.at 16 godz. 10, 12, 14, 16, z dzielnicy Widzew. ul.
Szpitalna 6,
(USA) god1'. 10, 12.3-0, 18, 20
buty
(Kazimierza 6) Chlrur"la Południe
POKOJ
ROZMA.JTOSCI 15, 17.30, ro
TEATR
"
p d
.
H b 1
. ...., WLó N
"'
p ł
" o Szpital Im. Pi;rogowa ul.
;,The " _er ac anua
K JARZ
„,.,odz1..,.„y
a acu
'
12 Księżycem" (panorarnal Wólczańska 195.
lait
od
llcattes"
nieczymny
TEATR GARNIZONOWY {ang.) godz. 10, 12, 14, od 1.at 16 (USA) godz. Chirurgia Północ - Szpi
ul,
Sterlinga,
im.
tal
20.15
18,
l5.45,
2-0
18,
l6,
18.30
(Tuwima 34) godz .
„Kasiarz" POLESIE (Fornalskl<!l 37l Sterlinga 1-3.
ZACHĘTA „Wesele Figara"
(panorama) od la.t 16 •. Bolcset i śmierć" od I.aryngologia: Szp. im.
uL Wólczań(ang.) godz. 10, 12.30, lat 12 (czeski) g. 17, 19 Pirogowa,
WYSTAWY
13
7
26
POPULARNE (()ga-O<lowa ska 195.
• l .3-0,
FOTOGRAFIKI
SALON
S2lpltal im.
Otculistyka:
(pol.)
„Krzyżacy"
18)
(A. Struga 2>. Wystawa ADRIA (Piotrkowska lSO)
ul. Millonoze szple- od lat 12, godz. 16. 19 Jonschera,
fotografii Jana Styczyń „Spotkanie
Krystyna" w11 14.
Psy" czyn g!em" od lat 12 (po!.) „Królowa
skiego pt
15, (USA) od la~ 18 g. 2.2 <;hirurgia I laryngologia
12.30.
na w godz. "od 13 do 18 f7~~0~· '2~0,
84) dz1peięca: S.Zp. im, KorCRz.gowska
OSRODEK PROPAGAN- CZAJKA (PlOJ!l..O'Wa n.r 4) ROMA
DY SZTUKJ (Park Sien ,.Prawo i pięść" (p<>l) "Nie Jedzcie stokrotek" c:r.aka, ul. Armil Czer12 wonej 15.
lat
od
(upasn;rama)
·9
k.ie"."!cza). Wystawa 1- cie lat 16, godz. 17, 1
1
12 3
15
nczękowo• Chirurgia
• 0.
(Nawrot n<r 27) (17 30 ) 20g. O,
maJowa ZPAP od g. DJCM
twarzowai Sz.p. Lm. Bar· •
kobiety"
„Z 'POWodu
lG-13 i 15-18.
BJURO WYSTAW ARTY- (franc.) o<I lat 16. g. SOJUSZ (Płatowca.wa 6) Jickiego, ul. Kopciński~
„30 lat śmiechu" od go 22.
STYCZNYCH (Piotrkow 16, 18, 20
17
d
lat 9 (USA)
n!ecvrm
ska 102) Wystawa prac DWORCOWE
Toksykologia:
• Szpital
go z.
••
,
..
:
WAM.
KlinicznyI Centr.
19 '
H . Loru ne
malarskich
ul. żeromskiego 113.
Tndor"
(Zbocze)
STOKI
Poli(Al.
Landeck!ej. Czynna od ENER~E'.1'YK
''
(
„Biały
17)
techniki
10 do 18,
palll.or~.m'.1) od la.t lR Nocna pomoc lekarska
Kieł" (radz.) od 1at 14
godz. 15, orzyjmuje zgłoszenia te,Koniec na- (rumunsk1)
godz. 17
MUZEA·
godz 19
w
iefonlc2ne
17.30, 20
ś •. ' „
STUDYJNE do 5 na nr tel ' 444-łt'
(pol.) od STYLOWY
wiata 19
MUZEUM mSTORIJ RU- szego
(KTński
CHU REWOLUCYJNEGO l~t l6, godz.
23
(Gdańska 13 , tel. 364-42) GDYNIA (Tuwima .. ~r 2) ry~~ o~zg;m~ )Fr';.!:::i~ Nocna pomoc płelęg„Perły ŚW. ł.UCJI o_d za" (panorama) oi;I lat niarska dla m, Łod;z.I Czyn.ne godz. 1~17.
tel,
godz. 16 Al. Koścluszkl 48,
(meksykańsk1l 16 (fra=)
MUZEUM WŁOKIENNI- lat 16
' 324-09 od godz. 19-ł.
'
15, 18 20
12.JQ,
CTWA (Piotrkowska 282) godz. l-0,
1
1 ~ 30 20
. ' 10
'· ·
; Wystawy: „Tkanina pol
Z MIASTA
(Lumumb~ 7/9>
mu- HAJ,KA (Krawiecka 3-51 sruD .
ska w zbiorach
od
zeum". ·,,z dziejów włć ,,Ludwl.ku, do ronAJa" '.'Zycie pr_ywatne
d
)
I t 16 (f
u
go z. O godz. 18, w lokalu
łódzkie-go" od lat 16 (jug,) god>: 17a 15 19 30talllC.
kiennictwa
zwoązku Literatów (ul.
·
· •
„
16, 18, 20
Czynne godz. 10-17.
MUZEU~ SZTUKI (Więc I.ĄCZNOśt (Józefów 43) l°ATRY (Slenkiew1C7.a 40) l\, Mickiewicza 8) odbe!torona~. "1·~ie s!ę zebranie Ko-la
czynne „cichy non" II część „~tracqna
kowskiego 36)
Na zebraniu
„Miś wł • M odych.
od lat 16 (radz.) "· 19 ,. amek".
godz. 9-.15.
wi„rsze
"RCHEOX..OGI t.DK (Traugutta nr" 18) czę11a
MUZEUM ....
Śkihiń•1<:egn.
7. ' emo•wila becla
krń. omawinne
„Król I „Król
~imy", i motylek".
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DZIENNIK LODZKI nr ioi(s72ci)5

SPORT • SPORT. li SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
•

iele atrakcyjnych imprez

Sqlwetki

reprezentantów Polski
Boks e
na XVIII WvściePokoju cyirnych
Dwa dni
i·m prez.

świąt

STANISŁAW
GAZDA tował w \YP 5 razy. Zajął
stępujące
miejsca: 1n59 -

1960 1964 -

starna·

16,
5, 1961 20, 1962 3,
13.
Trenerem jego jest

brat K. Gazda. Należy do klubu Start Bielsko. Ma 27 lat. z
za wod n jest stolarzem. w 1960 r.
na Olimpiadzie w Rzymie był 6.
W 1963 r. wygrał Tour de Pologne.
JOZEF GAWLICZEK - startowa! w WP rlwa razy. W 1963 r,
był 17, a w 1'64 28. Trenerem .jego jest Łukaszek. Należy
do LZS Czernka. Wyróżnia sie
na etapach górskich.
W Toku
ubiegłym
w Tour
de Fr.ince
Przyszłości
w klasyfikacji górskie.i zajął drugie
miejsce, a

ogólne

sarzcm.

6,

Z

zawodu

jest

ślu·

MARIAN KEGEL nie startowa! jeszeze w WP. Trenerem
jego jc<.t Siemiński. Pochodzi z
Poznania. Należy do Legii War·
IS'law. . Z zawodu ,jest lakierrtikiem. Startu.ie .od 1961 r.
Do
czo~ówki krajowe.i wszedł w ro·
ku ubieo;lym. Wyróżni> się ambi
cją ' dobrym finiszem.
JAN KUDRA (Sp0lem Łódź) startował w WP 3 razy. W 1962
ro1'1 był 13, w 1963 7 i w
196~ 4. Trenerem jest Teofil
Sa!yZ 7.awodu jest stola1"'7..,"Tl.

w

W

mis4.1·zostwach

Śl\.'iat..i.

1962 r. zajął 8 mie.isce, a w
1964 - 12. Na Olimpiadzie w To
kio hył 14. Dwa razy w 196?
i 1964 r. wygnl Tour de Po·
logne.
W
rolrn nhiPglym w

Tour de Fr„nce

Przyszłości

15,

etap

nu.

wygrywając

był

do Orlea·

JAN MAGIERA - nie sLutow WP. Liczy 27 lat. z z:t·
.icst ślnsarzem. Na leży do
Cra~ovii.
Trenerem Jest Kupczvk, Stutowal na tone. By! w
Tokio. Dobry jest w górach i w
wyścigach
indywidualnych na
"1ał

W<>d u

pływanie

wiele atr<lik nie za,powia<l.ającego siię sp-Oltkania dojść może do rewanżo
Program jem uroomaioony, bo wego Pojedynku Kubaokiego z
to i zwolen.n1cy piłkarstwa bę Jęd~ejewskim.
a
Józefowicz
dą mogli w niedziełę przyglą walczyć ma z Dragamern.
dać
się
S1P-Ot.ka.rniu
ligowemu
Boks i pitka nOIŻna nie wyStart - Garbarnia. a prted pojeSIZ.CZe kaile:n<lanyka
łudniem o godz. 11.30 w Peła czerpują
imprez
o chall'a,ktene ogólnopolcu Sportowym nie za}:)raknie
chyba emocji w czasie meczu Slkim. Otóż Sekcja JRź<lziecka
boksergkiego Gwardia Hut- LZS przy PańsitwQIWYm Stadzie
nik. W ramach tego artirakcyj- Ogierów w Bogus1lawic<ch O'!'ga
nizuje trzydniowy mityn.g jeź
dziec-ki. 1 maja jeźdźcy startować będą o g-0dz. 15 na stadionie Lechii w Tomas:zowie. a
w następne dni - to j.es.t 2 ma
ja o godz. 15 i 3 maja o godz.
16 konkurny odbędą S1ię w Bogusla.wicach. Uclizial w impreDziś w
Parku 3 Maja 1oz- zie - pierwszej w tym se=pocznie się turniej sz:kółek pil- nie w PolS>ce - bi-Oltą najlepsi
karSJkich, o-:ganizowany przez jaźdźcy z c2lei;:·o kraju. Do BoMKS .. Łodzianka"· Zgłosilo się gusilawi~ przybyło już ponad
12 zoopolów.
120 koni. Program jest barozo
Od go:iz. 15.30 walczyć będą urozmaic01I1y.
n.all'teoujące dru.ży'!ly: Widzew I
Na sitaidionje St;a,rlu, 2 maja.
- LKS. Start I - Włókniarz I,
odbędzie się trójmecz lelt!koat.le
Start II - Włókniarz Pabia.nice Il. ·PTC l - Włókniarz Pa- tyczny Stall."t - Społem - Widzew.. Będą to pierwsze pobianice I. PTC II - MKS Loważniejsze w tym sezonie zadzi2 nka I.
O godz. 16 odbędzie się mecz wody lekkoatlety=ne w Lodzi.
Nie chcą powstać w tyle szaligi jun•ioców między Czarnymi
chiści. Masowy turniej blysk<<Kutno) i Lodzia.nk.ą.
Wicz;ny =rgarni'ZX1Wany zostande
1 maia o gooz. 16 w sali przy
ul. Zachodniej 97.
Na brak imorez nie mmna
Szkolny
Wojeiwódzki Ośrodek na.rzekać, jeżeii jeszcze dodaSportowy (Pa.rk 3 Maja) zawia- my, że 2 maja w Pabianicach
damia, że zapisy młodzieży uro- odbędzie sdę wojewoozi~ S1Pardzonej w latach 1954-55 do sekcji ten.isa
ziemnego przyjmuje takia<la w gimnastyce.
Okrasą
imprez świątecznych
sckretariat ośrodka w: poniemist.rz-0etwa
pływackie,
działki, środy i piątki, w gc'dz. będ~
16.30-19.
zrzeszenia Start. Obok re.pre-

szkółek
piłl<arskich

Mecze

Sukces polskich
szermierzy
BELGRAD (.p AP). Sukcesem re
prezentantów Polski
zakończył
VII rniędzynarodC>Wy turniej
szermierczy

o

puch.ar

Kolejny sukces odniósł najleomy łódlz:~m szablista Marian
WHczak. Startował on n.a mię
deyn.al!'od(,wych
sizerm.i erc:zych
mistrzosbwach Zagrzebia (JugoSllawia). gdzie w siwojej broni
zajął
zdecydowanie
pierwsze
miejsice nie =zegcywając ż<:<l
nej walki. W finale Witczak
wygrał
z Broclerem (Austria)
5:0, z Win.terem (AUJSltria) 5:2 i
Jugool<l'Wiaininem Ru:ilacicem 5:3.
Dobrze również spisa-la się w
Zagrzebiu utaJeniowana łódzka
floreciSJtka Anna Elsiner. Zaję
ła <l<l1,.(I. drugie miejsce. przegrywają<! w
finale z późniejsrzą
mistrzynią
Zagrzebia. ju.goslowiomką

Jakovlević 4:3.
Korzy&tając z obecności

Manaszej redak

dorocz- ria.na Witczaka w

tować będzie
cala
czołówka
Europy z Węgrami, ZSRR, Ru
munią i Polską na czele.

Moie będzie
pogoda
Od'wołaine

w ubiegłą ndedzie-

z powodlu deSlZICZU oflwarcie
sezonu
marorowego
klubów
LOK Lodzi i wojewód!ztw.a odbędzie się w niedzielę 2 maja
lę

bieżącego

rciku.
Zbiórka motocyklistów zrzeSIW!lYch ; sympatyków o godzinie 9, AJ. Kościu.s12Jki 68.

~ZKOLE

cji pytamy o n<Jjbl:ilżSlze plan~·.
- Teraz czekają mnie mistrzoofJWa Polsikrl. w Warszawie.
Na osta.1Jnlej ;,sobode pływac
Później wybieram s:ię do Rumunii. gdzie -Odbędzie się sizer- kiej" zorganizowanej przez MKS
Sródmieście uzyskano kilka dom.ierczy
t>.l!I'niej
dtrużynowy
brych wyników. Oto orne:
państw soc:jaJiS1tyCTmych.
Stall"Dziewczęta: 100 m
klas. (dzle
ci) Landesberg - 1.36,4, 100 m
klas. (juniorki) BienJiek - 1.33,1,
50 m dow. (dzieci) Malisze>vska
W naszej ekipie najlepiej S'Pi
0,37, 100 m grzeb. dziewcząt
Pietrzak - 1.26,8.
•
sali się floreciści, zajmując trzy
pierwsze miejsca:
1)
Zbigniew
Chłopcy:
100 m grzb. (dzieci)
Skrudli-k. 2) Adam Lisoiwski, 3)
Terpiał 1.41,9, 100 m klas. (mlo
Jerzy Wężo·wski.
dzicy) Kasprzak - 1.33,2.
MADRYT (PAP). W roZ€granym w Saragossie rewanżowym
spotkaniu półfinałowym PuchaW Łodzi rozegrano mistrzostwa
r·.l Zdobywców P.ucharów, miejs
szkól
podstawoco. rv Real zremisował z West gimnas.t yczne
W kategorii
dziewcząt
Dziś odbędzie się jako jedyna Ham U:oited 1:1 (1:0). Do finału wych.
zespół
an- zwyciężyła Szk. Podst. rur 14 w Łodzi impreza sportC>Wa, mecz za•kwalifikował się
1-06,
,so
pkt.
przea
s·zkołą
Podst.
tenisa stołowego o mistrzostwo gielski, który wygrał pierwsze nr 37 - 106,60 pkt. i Szk, Podst.
spo1,kanie 2 :J.
n.r 104 - 106,50 pkt.
I ligi między łódzkim AZS a
W fiJna.le, który zostanie rozewrocławskim
Sta.rtem.
Indywidualnie triumfowala Hor
grany 19 maja na stadion.ie w
Po=ątek
zaiW'Odów o godz. 19 Wer:-bley.
przeciwnikiem
West baczewska (Szkoła Podst, n.r 160)
Ham United
będzie
zwycięzca 27,70 pkt„ II miejsce zajęła Ole1
w sali pr<. ul. Północnej 36.
spo{·kania TSV 1860 Monachium nik (Szk. Podst. nr 54) - 27,55
pkt„ a III Koniecz.na (S'.llk.
Torino.
111111111111111111n1111111111m11111111111111w11111u1111111111111111111111111111111U1111111nmmmn11nnmm11111111111111m11unn11D1111mmm11111mm1
Podst. nr 14) - 27,20 pkt.

Tenis ziemny

~s.

Ra.a i o

RAJMUND ZlELIS°SKJ - star·
towal w \VP trzy razy, zajmujac
n. Mt~puj~ce miejsca: 1962 1\
1963 13. 1964 19. Należy do
PIĄTEK, 30 KWIETNIA
LZS Nowogród. Trenerem jego
jest Benarek. z zawodu ślusarz.
PROGRAM I
Zanim zoshl kolarzem. unrawiał
boks. Sbrtował w
Tokio. W
8.00 Wiad. 8.05 Muzyka i akt.
1S64 r. wygrał Tour de Pologne. 8.3-0 Koncert Orl<. PR. · 9.00 Aud.
a w WP wygrał w 1964 r, etap „El Sordo" słuch. 9.30 Polskie
w Poznaniu.
me1odie. . 9.40 Dla przedszkoli
aud. pt. „Wielki kóncert pierwszomajowy", IO.OO „1 Maja 1936
roku'' - felieton: 10'.15 Koncert
poranny. 11.00 Kalejdoskop kulZ oka;:j\ Swię-ta. .l M.\lja, Okrę turalny. 11.30 Mozai'ka melodii.
gowy Związek Szachowy orga- 12.05 Z kraju I ze świata. 12. 45
nizuje
masowy turniej blyska- „Rolniczy kwadrans". 13.00 Aud.
wiczn". Rozegrany on zostanie pt. „Na spaceT z melodią". 13.20
w sobote, I maja 0 godz. 16 w Mi.niatury instrumentalne. 13.40
sali
przy
ul.
Zachodniej 97. „Swojskie melodie". 14.-00 „WyUdział brać mogą szachiści sto- gna·n ie" fragm. H.20 Wiązarn
warzyszeni
i
n.iesto\varzyszeni. ka melodii. 14.40 Pieśni słowac
Gracze
podzieleni zostan,ą na kie. 15.00 Wiad. 15,10 Dla UCZ·
dwie grupy.
Dla zwyciir,zców niów rep. pt. „Złote runo". 15.30
pr?ewidziano na!(rody.
Wiązanka
n;elod il. 15.45 Utwory
Z<lplsy
przy.fmnwa11e
będą na
harfę.
16.05 ,Kultura pilnie
przed rozpoczęciem zawodów.
noszukiwana". 15.25 Muzyka. 16.3ó
Program mlodzieź()wy. 17.-05 Muzyka. 17.15 Porad•nik JęzykO'WY.
17.30 Wrocławska symbioz.a nauk.i i produkcji. 17.40 Reo. lite10 maja w PałaC'U Sporte>wym racki. 18.oo Wiad. 13.05 Koncert
o godz. 17 nastąpi inauguracja dnia. 19.00 Kurs jęz. ros. 19.15
kuTsu doskonalącego
I stopnia Uniwersytet Radiowy. 19.25 „ze
dla trenerów.
wsi i o wsi". 19.4-0 Polskie pieImienne zaproszenia do ucze- sni 2-0.00 Dz\ennik. 20.26 Wiad .
stn!ct,va
w
kursie
wysyla sport. 20.35 „Tu UKF - slowo
ŁKKFiT.
i śpiew". 21.35 Notatnik kultura!

Kurs
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PROGRAM II
Wiad. 8,35 „Najciekawszy
proces".
B.55 Lehar:
Wiązanka
melodii. '9.05 Koncert dti.ia. 9;50
Publicystyka międzynarod.
10.90

Ruszajcie przodem - rozkaza1 T~nz.
Zalatwcie bilety wejścia. Zaopatrzcie się w
katalogi. Potem wejdziecie- ze mną i będzie
cie mnie zapoznawać z każdym szczegółem.
ale tylko z takim, który ma sens konstruktywny. Gadaniny fachowej
mażecie
sobie
oszczędzić.

Wszystko powtórzyło się dokładnie jak wczoraj. GeneTał kroczył od obrazu do obrazu, jak
gdyby przechodził przed frontem żołnierzy.
Na każ.dy obraz byla przeznaczona dokładna
ilość sekund.
Towarzyszący generałowi Hartmann odczytywał na glos nazwiS1ko malarza. nazwę obrazu. rok iego powsta.nia oraz jego roZ;1IJiary.
Woclniste oczy generala nie zdradzały, jak
Tanz reaguje na to. co widzi. Tylko od czasu
do czaSIU zaciska! kurczowo ręce, tak że slych<ć było trzask w stawach. W ciągu godziny nie wypowie<lzial ani słowa.
Trudy poprzedniej nocy wyczerpały Hartmanna do cna. By! zmęcr.ony jak pies. po
długim • polowaniru
z nagonką. Wymieniając
bez przerwy nazwiska malarzy i szczególY

·różnjch

„Na

in'Struinentach''·

10.30 Z życia Zw. Radz. li.OO Mu
"yka operowa. 11.45 „My i nasze
dzieci". 12.05 Z kraju i ze świa
ta. 12.25 Muzyka ludowa. 12.45
Wiązan.lrn melodii. 13.0il (Ł) Aud.
dla wsi. 13.10 <Ł) „Nauka - prak
tyce". 13.15 (Ł) Chwila muzyki.
13.W .,Cetn.o czy licho" odc. B. 13.45
(Ł) Inf. d.nia.
13.5-0 (Ł) Aktualności
łód4kie.
14.05 (Ł) „Na"za
odpowiedź".
14.15 (L) „Calendarium kultury muzycr.nej" - aud.
14.45
Aud. „Błqkitna sztafeta"15.00 Wiazanka melodii. 15.10 Kon.
cert. 15.30 Dla dzie<Ci odc. wspomnień

wieźniów".

„Uprowadzenie

l!i.5!i Chwila muzyki. 16.0o Wiad .
16.-05 „Profile muzyczme".
16.45
..W kregu piosenki". 17.15 (W)

Gra

Ork.

17.15
17.30
17.45

(Ł)
(Ł)

-i:.r

(L)

nych targów
w Za.grzebi.u. W
łącznej
punktacj.;
trzech broi!l.i
Z\tyciężyli
POJ.acy
zdobywając
pucha•r
przechodni,
który
od
dwóch lat należał do reprezentantów NRD. W bieżącym roku
szermierze niemieccy nie starto
wali. Na drugim miejscu uplasowała się Jugosławia, a n<il trze
c ·.n Austria. Startowało pe>nad
stu uczestników.

West Ham United
remisuje z Realem

Start-AZS

tale.wizja.

8.30
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rrum.: J. FRUEHLING I E. WOLP

•
L

ny. :U.45 Koncert życzeń. 22.25
So.nata d-moil op. 31 nr 2. 22.51
Bar ber: Essay na orkiestrę op. 12
nr 1. 23.00 Wiad. 23.15 Muzyka
rozrywkowa.

Szachą .

-!:.r

ze:ntarutów z 9 klubów starlowskich na basenie przy ul. Teresy zobaczymy 10 pływak.ów z
NRD. Będa t.o pływacy z Akademii WF z LLpsika. W sobotę
początek
mistrzositw o godzinie 16. a dokończenie 2 maj<i o
godz. 11. Zgłoszonych j€JSlt 142
za·wo<lruków.

się

SPORT

Witczak mistrzem Zagrzebia

9 pHku nożna • jeździectwo

-

SPORT • SPORT •

Łódzkiej

Piosenki

PR.
melodie.

Ro.zgł.

i

Aktualności

łódzkie.
świę

Przed jutrzejszym
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dotyczące posi=zególnych o1:1razów, mówił sobie, że wszystko to musi mieć przecież jakiś
sens. Po jakimś cusie Tanz i Hartmann znaleźli się na górnym piętrze. Gene.rat podszedł
z zaciekawieniem do autoportretu van Gogha.
Hartmann za,uważyl. że portret ten wywarł
na generale ogromne wrażenie. Po upływie
jakiegoś czasu Tah. opuścił Luwr. Nie trzymał się" teraz tak prost.o Jak zazwyczaj. wyglądał jak zapaśnik po dlugim biegu maratoń
skim. Dopiero po uplywie pół godzi.ny wrócił
do całkowitej równowagi i. wyprostowany jak
struna, wsia.:lł do swego wozu.

Pani Wilhelmina von Seydlitz-Gabler była
pewna, że doskonale zna świat, który utożsa
miała ze swoim światem . Znała słabostki swego męża. wiedziała, ja..~ się stara j.e ukryć.
Udawalo mu się t.o - oczywiście nie wobec
niej.
- Chodzi tutaj o honor i przySIZłość twojej
córkii!
powiedział
generał
- Brurdzo możliwe
wymijająco. Niestety, wydaje mi się, że
córka nasza uważa cno~ i przyszłość za coś
zupełnie innego niż ty.
- Pomyśl tylko: Ulryki nie było w pokoju
prawie przez całą noc. To fakt! Faktem jest
również, że nie była poza obrębem hotelu.
Powstaje więc pytanie: u kogo była?
- U kogoś!
- Dl<Jczego nie u Tanza?
Pani Wilhelmi.na wyS1tąpiła ze swoim największym atutem. Zwykła byla mierzyć świat
swoją
miarą.
I dlatego powie<lziała sobie:
jeżeli blisko ćwierć wieku temu sama zaryzykowała coś poc!Qbnego. to dlaczego n.ie mia-

,.,.

__

.,.

____ Ekipa hułuorsko
na

zyk:a taneczna.

-i:.r

Ylyścig

jęz.
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I miejsce zanr 48 -

99,3-0

Pokoju

235 kolarzy

TELEWIZJA
ang. (powtó
rzenie) (Ł6dź). 17.00 Dz.ie01:n.ik TV
(W).
17.20 Film dla d.zieci pt.
„Bo.n,go" prod. jugosł. (W). 17.3.?
,,Na pól·kach księgarskich" (W).
17.45 „Wielokropek" tygodnik
aktualności
(W). 18.00 „Mies?..anka fiirmowa" - teleturniej (W).
18.55 „Zbliżenia" magazyn mlo
clzieżowy (W). 19.30 Dziennik TV
.+<Wl. 19.50 „Dobranoc" (W), 20.00
Wiadomości
dnia (Łódź).
20.15
„Niebiańska miłość" film fab.
prod. CSRS (W). 20.45 „Ro,z.mowy o współczesności" IW). 21.10
Łódzki Teatr TV: „Matka" Ber
tolta Hrechta wg Maksyma Gor
kie.go (Łódź). Ok. 22.35 Dzienni.k
TV (W).
·

Wśród chłopców
ieła Szkoła Podst.

pkt„
II miejsce Szkoła Podst.
nr 14 - 99,25 pkt., a III miejsce
Szk. Podst. nr 152 - 97,00 pkt.
Indywjdualnie:
1)
Puchi11ka
SOFIA (PAP). Butga.rskl Zwią (Szk. Podst. nr 14) - 27,05 pkt„
zeik KoJa rski ustalił osta.tec„ny 2) 0€nys (Szk. Podst. nr 69) sklad rep-rezentacji Bułgarii na 26,55 pkt., 3) Nowicki (Szk. Podst.
tego.roczny Wyścig Pokoju. Zestą nr 153) - 26,3-0 pkt.
wiona ona została z następują
Ogółem startowało 87 zawodni
cych kolarzy: S. Nejczcw, L. czek ; zawodników z 18 Szkół.
Bobekow. D. Ko1ow, A. Kiryłow,
K. Czanlie'lll(, M. Iliew. Rezerwo
Wy.m Jest A. Petkow.
K(}lar.ze l;lułgQr.scy wyjadą do
Berlina 5 maja,
Start - Społem - Wirl'l:ew, to
uczestnicy
trójmeczu lekkoatle-

tern. 18.00 (Ł) Melodie Fr. Lehara. 18.2-0 (Ł) ,Melodia, rytm i pio
senka" - aud. 18.45 Klub En·t uz
jastów Nowoczesności. 19.00 Wia
dmności.
19.05
MuzY'ka i akt.
19.3-0 Transmisja kon.certu symf.
20.15 Szkice Jerzego Put:ramernta. 20.35 D. c. koncertu. 21.25 Z
kraju i ze świata. 21.52 Wiad.
sp0rt. 21.55 Gra o·rk. bostońska
„ Pops". 22.05 Montaź pt. „WQ~
ność
szla: tędy". 22.40 Muzyk<!
popularrna. 23.50 Wiad. 24.00 Mu·

16.40 17 lekcja

• * •

(Wrocław)

walczyć będzie

o puchar MON

I

tycznect,.,.

organiwwanego przez

Start.

Trójmecz odbędzie się w
niedzielę.
2 maja, na stadionie
Startu. Początel< o godz. 10.3-0.
dla zwycięzcy jest
ufurndowany przez przeNarodowej

Nagrodą

puchar

wodniczącego
Rady
Dzielnicy Bałuty.

Juz po ra7.. ósmy rozegrany zo
starnie
w najbliższą
niedz.ielę
wyścig kolarski o pucha.r ministra obro11y na·rodC>Wej, o•rganizowany przez WKS Legię. Wyś
c:ig odbędzie się na trasie dłu
,gości ok. 100 km (40 okrążeń po
2,5 km). Dotychczas o·rga-nizatorzy , o·trzymali zgłoszenia 51 zespołów polskich 0 raz dwóch dru
żyn
z.agranicz;nych: Dukla Praga l CDN A Sofia. (W sumie 235
za.w odników).

Siatkarki ŁKS przygotowujące
się do rozgrywek o a .w an.s do
I Jigi, dwukrotnie zmierzą się
z drużyną AZS łódzkiego,
Oba spotkania odbęda się w
sali przy ul. Zakątnej 82. W sobotę mecz rozpocznie slę o godzin 'n 16, a w nied7..ielę o godzinie 10.

-i:.r
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łaby ter2z zaryzykować tnryka? Wilhelmina
stworz.yla wtedy fakt dokonany, a Ulryka
była przecież jej rodzoną córką.
- To wykluczone! - zawołał voo SeydlitzGabler. - Tanz na pewno nie wchodz.i w rachubę.

- To, na co pOZWOliła sobie nasza córka,
nie może być dla n<Js obojga obojętne, ale
oboje jes:teśmy tu zbyt zaangażowani. Potrz.Ę'
bujemy kogoś neutralnego, na kogo moglibyś
my się zdać. Przyjmuję, że wiesiz, k-0go mam
na myśli.
Von Seydlitz-Gabler wie<lział.
I on też
o tym myślał. Tak. szczwany, kuty na cztery
nogi Kahlenberge nadaje się doskonale do
tej drażliwej sprawy.
Po jakimś czasie zjawil się Kahlenberge,
przyjacielski, na pozór oddany. Pani Wilhelmina postanowiła postępować dyplomatycznie.
Zajęła się n.a razie kawą i napojami. Potem
nastąpił monolog na temat trosk i obowiąz
ków matki. Wreszcie padło, jak strzała z łuku
pytanie:
- Czy to możliwe, żeby człowiekiem, którego ubiegłej nocy odwiedziła moja córka,
był generał Tanz?
· - Jak najbardziej - odparl K<Jhlenberge lakonicznie - ale mało prawdopodobne. Ostatecznie nie on jeden sp.al ubiegłej nocy w
tym hotelu.
- Panie Kahlenberl!e. widzę po panu, że
wie pan więcej niż rnj)wi.
:.... Wielce szanowna pani jeSlt bardzo bySltra.
- Proszę o całkowitą szczerość! - zażądał
von Seydlitz-Gabler.
- Zrobię to, ch<>ć niech~tna-e. Szczera odpowi.edź mogłaby doprowadzić do nieporozu-

•
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- Nie u mnie!
oświadczyła pa.ni Wilhelmina.
- Dlaczego. kiedy jakiejś młodej dziewczyny nie ma w pokoju przez cała noc. w gre
musi koniecznie wchodzić generał? Czy nie
móglby to być raczej młody frajter?
- Frajter!!! krzyknęła pani Wilhelmina
spontanicznie. jak gdyby ktoś najsizlachetniejszego burgunda rozcieńczy! parszywą wodą
z wodociągu.
- Czy wolno zapytać, co pana sikla.nia do
tego rodzaju przypuszczenia?
- Od czasu do czasu rozmawiam z moim
pisarzem, niejakim Otto-Olto.
- Czy zwykł pen z tym ooobnikiem mówić
równJeż o sprawach prywatnych?
Tylko o prywatnych. łaS1kawa pani. Nie
rozmawiać z moimi podwładnymi
sprawach służbowych.
-. Bardzo słusznie - wtrącił się von SeydliŁz-Gabler, który odczul potrzebę zaznaczenia, że jest obecny. Kie<ly jesteśmy na
służbie, zwykliśmy jedynie wyd;;wać rozkazy
i instrukcje.
- Jest mi to wiadome, drogi Herbercie powiedziała pani Wilhelmina nie spuszczajac
oczu z Kahlenberge. - Natomiast nie wiem,
o czym zwykło się rozmawiać ze swoim.i pisarzami.
- Laskawa pani, Otto-Otto jest dla mnie
tym, czym dla pewnych pań bywa długolet
nia zaufana gospodyni. To plotkarz jakich
mato. Opowia<la dokładnie o wszystkim, co
wie, słyszy lub przypuszcza.
- Równ.ież i o mojej córce?
-

zwykłem

o

mień.

(48)

Dalszy ciąg nastąpi

f<edaguJe 1<ot~g!um. Redakcja I administracja - t.ódż, P!otrk?wska 96.
Centrala 293~00 ł~czy z wszystkim! działami. Telefony bezpośrednie: Redaktor naczelny 325 _ • z-ca reda'<tora nac?elne64
go 307-26. Sekretarz redakcji 204-75. Dział społeczno-ekonom1czny 22~·05 I 341-10. Dział miejski 228·32, 337-47. Dział sportowy 208-95. Dział kulturalny 223-05. Dział Wojewódzki
_ •
Dzial listów
341 10
~43-80 „Panorama" 343-80. NTU 303-04 (godz. 13-12). Redakcja nocna 279-76. Biuro Ogłoszeń 311-50, 293-00, wewn. 30, czynne do godz. 15.30,
sobota do godz. 13.30.
Wszelkich
lnformac i
1
w sprowie warunków orenumeraty udzielają placówki „Ruchu" I ooczty.
Wydaje: Łódzl<ie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa", Łódź, Piotrk'>wska 96. Rękopisów nie zamówionych

redakcja nie zwraca.
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Druk. Zakl, Gra!, R.S,W, „Prasa•• -

l..ódź, ul. Zwirki 17, -

Papier: druk. mat. 50 ii.
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