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1-maj.owego odbyła się wre dz partyjnyioh. i państwo
Cyrankiew Belwederze uroczystość de- wych m. i!l"l.: J.
k•oracji 127
z.asłużonych
i wicz. St. Jędrychowski,
z.
przodujących
robotników . Kliszko,
R.
Strzeleclą.
i
wielu zakładów
produkcyj- oz.łonkcwie Pr€7.ydium CRZZ.
nycli, pracowników Mż.nych
W imiendu Komitetu Cendziedzin gospodarki, ośw.ia tralnego
PZPR.
Ogólnopolty i techndki
wysckimi skiego Komitetu Frontu JedodznaC?-e:iiami państwowymi,
nośc•
Nar.o-du,
Rady
Pań
DJ2danymi im
stwa i rządu zebranych serprzez
Radę
Państwa.
decmie powit.ał członek Biuprzybyli ra Peli-tycznego KC PZPR,
Na
uroezysbość
przeW10dniczący
Rady
Pań
stwa E. Ochab.
Cały nasz na-ród a szGregól
nie jego pr"Zlodująca siła
klasa robotnicza·, pow"ied"Zliał
E. Ochab,
może
poszczycić
się
wielikimi osd·ągnięciami.
Zarazem zdajemy sobie spra
wę z tego, że wiele jesz.cze
mamy do zrcbiend12, aby wykonać zadialllia._
jakie
stają
pr2led nami w
dals1ym budownictwie
socjalistycznym.
Pr7ewcdniczący
Rady PańikltćiTe osiąga nasz krad. w FJN s.twa złożył obemym. ca1ej
jesit miejsce d!J.a wszystkich
klasie robotnic1ej
i wszyludz.i dobrej woli.
:pai:-t.yjstkim ludzicm pracy w Polnych i bezpa•rtyjnych, ui"'za·
soe
serdeczne pozdrowienia
leżnie od przekonań religij
z okazji 1 Maja.
nych i daiwmej orientacji po·
Następuje
akt
deko1racji,
btycz.nej, którzy prag.ną słu
której dokonują: przewodniżyć s-wemu krajowi. Wyraczący Rady Pańs•lwa
E.
zem naszego zespolenia w
Ocha,b i preizes Rady Minii-mię
realizacji
wspólnego
strów J. Cyrankiewicz.
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Belwederze

Program wyborczy
Frontu Jedności Narodu
(0 mówienie)

PZPR, ZSL, SD i wszystkie
skupione We Froncie
Jedmości Nal'odu organizacje
,p<J'liityom1e i społeczne
w
obUcz>U
wyznaczonych na
dcz.ień 30 maja wyborów do
Sejmu i ra·d
narodowych
przedstawiają wspólny progr~m wyborczy program
działa•naa na najbliższe la-

ta.

""' am
.
Probprzypomina,
że
1a t ach I I. WOJn_Y
·
kl. edy w
światoiwef
decydowały s1ę
losy naszego narodu. dalekowzroczna
peli tyka·
parti'
klasy . robobn.iczej
wbrew
wszeJil~1m
wyprowadziła

przeciwnościom
Polskę
z za-
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diziejowej.
Łącząc
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Konferencja prasowa A. Gro myk i
Minister spra.w zagranicznych
ZSRR, A. Gromyko zwołał w
piątek przed 01llotem do Mo·
skWY

re

e

a

konferencję

prasową.

aspetkitów problemu niemieckie
go. stwi.erdlZamy . mian_owicle z
zadowoleniem zb 1eznosć co do
dwóch aspek-tów ;tego pa:obJ.emu:
1) nienaruszal:n.o6ć g-ran.lc N.ie
miec, które powstał:,: ~ wytn.lku dni.giej wojny sw1a~oweJ.
2) Z'llka-z uzbrajania nuklead"n.ego Niemieckiej Republiki Federalned.

- Jednym z problemów mię
d.Zynarodowycb oświadC2:ył
m. in. min. GrOIIllyko - do kt.'>
rych rz.ąd radziecki przywią·
zu~
wyjątkowo
wielkie :lllla•
czenie, jest sp~awa beapieczeń
stwa europejskiego. Rząd ra•
dziecki uważał i uważa, iż centralnym problemem bezpieczeń
stwa europejskiego jest I>Oko- . - - - - - - - - - - - - - - jowe uregulowanie sprawy Nie
miec. w Paryżu p~cds_ta.wilem ,!!lmm11111n1111111mm111111111nn111111mm11!!.
. ~g~~~!'.w~ądu radZJ.ecku•go na §
w t<>ku wymianY )Mlglądów E:
- kontynuował
Gromyko - E:
E:
omówiono szereg innych spraw, E: JUTRO, W NIEDZIELĘ S
związanych z całością sytuacji E:
„DZIENNIK LóDZKI"
;:
międ.zyna.rodowe-j problem 5
:;
rozbrojenia ;
łąC2ące się z 5
UKAŻE SIĘ
::
nim różne kwestie szc.zegóło· E:
EJ
::
we, a także problem działał· E
W ZWIĘKSZON
::
ności ONZ.
§ OBJĘTOSOI - 8 STRON ~
11
Przedyskutowano także wiele nn11111111111111111111111u111111111111111111111111n
spraw dotyczących francuskoradzieekich stosunków
gospo·
darczych i politycznych, kon·
· taktów handlowych ora:z wza' jemnych srosunkóW kultura!·
nych.
z· zadowoleniem stwierd?Aliś·
Samoloty amerykańskie domy, że ostal>nio zaryso"li'.a~ się
k<J.nały ~ piątek ponownego
zwrot w kierunku dalszeJ JKl
ba·r~a.rzynskiego
bombardapra.Wy stosunków franeusko-ra
w~n~a D~mokro•tycznej Repudzieckich. Cieszymy się z tego
blik• Wietnamu ·
zwrotu
i rząd radziecki bę·
Agen.?ja· AFP ·dcmosi z Saj·
dzie czynił wszystko, ro od nie
gion;.i, ze .w piątek dokonano
go zaleiży, aby stosunki te :ro.z
rjały się i aby pr.zekształci·
dwocli row:'1oczesnych na•loY się w stosunki napra.wdę
tów na. W1e1mam półncc: 11y.
Przyjacielskie.
U czestmczylio w nich 79 saNa~e A. G!romyJ<io odlPO
molo·tóW
ma·rynarki
USA
Wiadał
na pyitarua dzienru•kaktóre 71MU.ciły 59 ton bomb
rzy.
V! OICLP&Wliedzi na ,pyil:ainlie, na Phu Qui (160 km na południe
od
Ha.noi) i
na
~Y istm~je zbliżenie poglądów
rancuskrnb 1 d"adzieck.ich
Tien Linh Dong {115 km na
w
~rawie- prol>lemu Niemiec, mi
południe od Hanoi).
W~a; Grotnyko - cytuje s:pra
Stany Zjednoczone
zamiese
w~ .A:gen.cjl Firan.ce Pires
rmją wysłać w
na•jbliższym
- OISWladczył;
=sie do połudmiowego Włet
„Nas.ze stanowis·ka są bliskie,
a tla!We1; Zbie?Jne oo do szeregu inaimu 1'7
kutrów
patrolo-

Jutro 8 stron =§

ć

e

zwycięstwem

.

soc;.ializmu, z
prrzyiazn.ią
l
soiuszem
z
ZSRR, paT'tia. oraz . s1przym1erWil1y z mą
radykalny
ruch
ludowy
i
lewicowa
inteligencja odbudowały Pol·skę jako pań.sitwo ludu pracująceg.o w nowym historycz
.nym
k!sz:talcie i
wytyazyły
przed krajem nową drogę
oocjalistyC2.oogo rozwoj.u.
,Dźwignęliśmy

slilada
e
o

ze

ojczyznę

z

. w1ekowego zacofania i ru,i111
stwie.r dza program :- uczyniliśmy
z Polski
kra.J
dynamicznego postępu. W opareiu <> sojusz z ZSRR uz~s:kaliśmy sprawiedliwe gra
nice odlrodz.onej Po·lski. Zdobyliśmy nowe miejsce· w Eu
ropie i ugruntowaliśmy nieP?dle:głość.
Nasze
prastare
ziemie nad OdJrą, Nysą i
Bałtykiem
s:taniowią
integra-lną część PRL, zamiesz- ,
kainą przez !l mln Polaków,
na zawsze złączoną z macierzą. Sojusz pC!'lsłm - radziecki
pot.wier•dz.ony
w
now,o
zaiwartym
ukła,dz1e
r~z na zawsze zamknął pn<..'<i
niemieckim
imperia-lizmem
drogę n-a wschód PRL ma
?-zisiaj we wszystkich s•woJ.eh. sąsiadach
przyjaciół i
~oiusz.n,ików.

Głos

Pol~ki

liczy się na areniie ni1ęd·zy
n_arodowej, a pokojowa polityka oraz inicjatywy naszego r.ządu podni-osły aut~~yt7t naszego kraju. PokoJ i socj.aH·zm, dobro naszeg? narodu i państwa ro
wspol-ny cel, któremu S'łuży
od lat 20 polityka PRL.

Sojusz trzech
pa<rli1
stwierdcZa p•rogram - to koś·
ciec Frontu JednośCi Narodu. Ten so·jusz., w którym
partia klasy robotniczej spi:>ł
nia przewodnią rolę, stanowi wielki dorobek politycz111y Polski Lu.dowei·. J"oot ~..r1.l"'"'4
stawowym źródłem SU1kcesów,

PokóJ to

so jali m

postęp

hasła wyraża;ące

najgłębszą treść 1-~majowycb

manifestacji

Przemówienie I. Logi-Sowińskiego
Wie:hl'tysdęwmy tłum łodzian wyopel!ll!ił wmm-.a.j BZ.melnie wielki\ halę Pa.łaou Sportowego, by na uro&ysteJ
akademii m•inau.gurowa.ć teg01'oazne obchody Swięta
Pracy.
Przy dźwiękach hymnu nwrodmvege w prcz;ydlium
a.ka.dem.ii zajęli miejsca azJ:OOlkowie Komitetu Ooohodu
I Maja, odonkowie kierownictwa
KL PZPR i bratnich
stronnictw poJ.itycz,nycb, !lla.Prosruni goście - Jrandyd;wi
na posłów do Sejmu PRL, a wśród nich se.rdeamie wita.ni p~ zebranych: cz.łonck Biura Politycznego KC
PZPR, prnewodnieiząey CRZZ,
Igna,cy Loga-Sow:iński,
c-z.łonek KC PZPR, kiler. Wydz. Org. Komitetu CentralJreg'O, Mieez;ysła;w Manec i wiooprz.ewodniC!Zl\CY CK SD
Leon Cha.jn, przedstawiciele wojska, organłmeji społecznych i młodzieżowych.
Gości

i

otwierając

przedstawicieli spolecizeństJW>a. Lodz.I powitał.
aka.demię,
J sekreta.n: KL PZPR, Józef

Spychalski.
Mówca

pr·zYJPoimnia.ł

w swy~
bohaterska kartę,
jaką
w
historii obchodów
l-maJCYWeig 0 świ~ zapisała lódz
ka klasa robotniC7.a i pod Jncś
lił
szczególną
wagę
tego;:oczwystąpieni•u

wyboreze,j - powied~
m. .in. .J. Spychalski - stano•
ważny bod:oiec naszego dal
szego · rozwoju społec~go i
jest jednym z ch.arakterystyczny<:h rysów ludowej demokra•
c,ii. gwarantującej udział S'Zero
kich ri1esz społecznych w kie·
rowaniu i zanądzanht naszą
pa.nM

Wi

gospodarką

narodową".

I sek:retait'Z
w.i tal rówrri e!Ż

KŁ

PZPR poco zebr ani
przyjęl~ gO'rącymi brawGmi zaproszonych
do prezydium
akademii prudsta.wicie-Ii
studentów Republiki Wietnamu, Kuby, Mali i Iraku.
Po otwardu alk.ademii głoo
zahral:
cz;łOITTek Bi.iUJr"a Poli-

(·Dalszy · oią.g na str. 5)
nych obchodów święta
które
przypadają
w

Pracy,
trakcie ·

ka1mparn.iii W)"borczej,
„Wielka rozmowa działaczy
politycznych i państwowych 7Al
społeczeństwem w trakcie kam

Jubileusz WFF

Wie~'ki

dorobek pierwszego
Polsiki
Ludowej
ies:t fU!ll,damentem p.rogramu
:V;rbo!czego FJN, którego za
rozema wypraccwane zo:;taly
przez IV Zjazd
PZPR, IY
Kongres ZSL oraz VIII Kon
gres SD.
~O-lecia

Nowy barbarzyński nalot na DRW

c

uiz.brojonych w 20-m~
limel~owe d2liałka.
Na pokładz1.e ~yoh jednc·stek z111aj-

wych

się będzi,e ok•oło
żołnierzy. Jest ~ jeszcze
den
krok
zm1e1:"za,jący

dowac

200
jedo
zwiększenda
pomocy W10jskowe}
stanów Zjednc.cizonycb
dla reż.imu sia.jg•ońskiego.
Federacja ucZIO!nych amerykańskich, .zrzeazająca
ponad
2.590 ~zroonków opublikowała
oświadczenie, w
którym nawi·ązuóąc
do informacj1
o
możliwości użycia przez Sta-

ny Zj.ednoczone broni nuklear
nej w
Wietnamie,
wzywa
rząd.
by 210bowiązał
lliC?,
dż nie użyje bl'lom atoimow~

W dmu wcnoo-ajszyn1 odbyły się w Lodizi uroczystości 71W'ią.7..ain.e z 20-looiem Wytwórni Filmów Fabula.ruych. Sprawozdanie z 1ie.j urocu,ystości 7am.iCSŁC1Zamy na str. !l
Na. zdjęciu: ll'OŚcie WFF - I. Loga-Sowiński!, M. Mar.ziee, I:.. Motyka., J. Spychalski
or.aa: dyr. WFF - w„ Budzyński.
;

.

Z udziałem gości ze Smoleńska

ZSRR

U.roczysta akademia I-majowa
w Piotrkowie

Szef stałego
przedstawicielstwa NFW
złożył listy

akredytacyjne
Szef stałego pr.zedsitaw:icielstwa Narodoiwego Frorubu Wy
(NFWJ
Wietnamu
z;wolenia
połudnm 0wego w ZSRR, Da.ng
Quaing M:irnh, wręczył w pią
wioeprzewodin.k1zącemu
lfiek
Radziecki·ego K-O'llliJteibu Solidarności Krajów Azji I A1ryki, B. Gafurowowl, list akreOd p,rzewodmiczą
dytacyjny
cego PrezydLum NairoOOW'ego
Nguyen
Frontu Wy;zwolenia,
Hyu Tho.

*

>(..

*

B.
Sek.retaa:z KC KPZR,
Pooomariew, przyjął 30 kwiet
nia szefa stałego przedstawiN<0.r-0dowego Frontu
cielstwa
Wyzwolenia Wietnamu płd„
cztO'lllka KC tego
w ZSRR,
frollltu, Dang Quain.g Minha i
przedst:<Jwspółpracowników
wicielstwa

Z olrnzii 1 Maia

ROZKAZ
ministra obrany

narodowej

1111

realizaC'ję

głównych

programru
ok;resu.

wybocczego

W

Z okazji 1 Maja, minister
marszałek
obrony narodowej,
Polski, Marian Spychalski ·wyżołnierzy Wojdał rozkaz do
ska Polskiego.
W rozkazie m. in. czytamy:
„Dla uczczł!!llia międzynarodo
mas pracujących
wego dnia
rozkazuję: w dniu 1 maja 1965
r. oddać w stolicy Polski Lud<MYej 2ł salwy armatnie".

Radziecka de1e2acja
partvino-rzadollJa
odwiedzi CSRS
Na 'Zaproszenie KC KomuCz.echoshPart.ii
wa:ojd i nządu CSRS, z okazii
20 roaz.ruicy wyzw-elenła Ozez niewoli hitle~
chosłowacjii
trow.;kiej. 6 maja do Pragi
uda się redziecka delegacja
człon.
z
patrj;yjno-rządowa
kiem Prezydium KC KPZR,
Podgornym na crele.

IB.isity~d

W. Brytania

011raniczenia
kredylowe
zaskoczeniem dla bry.tyjskdch
gospodarczych było ogło
kół
szenie w CZ!Wairtek decyzji ban
ku Anglii, w myśl której zło
żone mają tam być prze-z inne
ba·niki depozyty o łącznej wymilionów fWJ.tów.
sokości 95
Decyzja ban.ku Am.glii, stanowy1Jrnna.nie
oczywiście
wiąca
dyrekltyiw rządu, ocznacza pew
ne ograniczenie kredy.tów dla
d handlu, i wskaprzemysłu
zuje, iż sytuacja ekon.omicz:na
w. Brytanii jest wciąż jesz.cze
niepewna.

zalożeń

zaotwierd:ronym

tego

prizez

FJN nowym programie wyborczym .przewiduje się p.rze2maczenie na dalsze u.piriz.emymiasta i powiaitu
słoowienie
1.400 mln zł, a na iruwestycje w rolnictwie Olk; 70 mln
złotych.

W imiein'iu zaprzyjaźnio111ej
z woj. łódzik:im SmoJ eńslZlczyz
serdeczme po2'ldir01Wiein.ia
ny,
przekiazal W'S!ZYStlkim m1eszka'.1
com zie!Il!i lódzik.iej ookretarz obwod. kom. KiPZ·R w
SmoleńSlkiu N. I. MosklwJ:n.
Na alkooemi:i wygtooiJ dilJuż
sze przen1ówlenie I sekretarz
WK PZPR st. Jędry\Slz~zak.
Podk"Teśłil on, że tra.dycyjne
święto so.liidairności l uidzi pracy, obchodwne jeSlt w br. pod
hasłami oibrony pdikoju i poparcia dila nairodów, w.a.lezą
cych o wuliność i nłepodle
glość. Mówca W1Skazał na duże ożywienie społeczne i polityrun0, któire charrakrt€1l"yzuok.res p;rizedwybo!I"cz;y w
.i e
Huta „Kaira"
woj. łódzlkim,
dla
jako pieI'Wsza poclJjęla
tego wydairz€111ia
uCZJCZenia
cenne 2J0bo<wiiązain.ioa.

ooozern:\ e
St. J ędiryS12lC21ak
omówiil: rewo.J.ucyjne tradyicj-<?
Przed
ziemi pJ-Oltrr'kowsikie'.i·
30 la1ty wlaśruie w Pi<J<trlkow1e
wobec groźby faszyzacji kiraju KPP z.ainicjowała powstanie jec1:noUtego frontu partii
robotm.iCZy>Ch. 8'7iel!'<Jlkiego rozli=ne wystą
głoou nabrały
pienia piotmkowsikiego pa:olebaJria.tu - s.trajkri. 1924 'r., 1928
r. oraz w 1932 r. Te jed.noprzeliitotirO!litowe tradyc,i e
trw.a ly w nowy'Cih waI'Ul!llkac1h
do d'zi•ś.
Na rzallrońcwnie St. Jęd.rys.z
przE!!kaza l w imieniu
ozak
sqmlecz:efrS1twa woj. i'ódzkiego
0

,

oświęcimskich

Proces oprawcow

Prowokacyjne
wystąpienia obrońców
W piątek w prOC<?Sie toazą•
cym się przed sądem we Fran•k
furcie nad Men.em doszto do
prowokacyjnych wystąpień ozibrodn.ia·r zy z obot1:u
brońców
s'SObrońcy
osw.ięcLmskiego.
owców, ad!wokad Laternser i
S<teln.acl<er zaatakowali proceprzez są
przesłuchlwanda
durę
dy polskie świadków tego pro
cesu w ostatnich dniach stwier
dz.ając m. in.. że wladze polici1 urznaskie nfiJitrowały"
nia.
oszczerstwu
Przeciw temu
pod adresem ina:sozych organów
zclewystą,pił
sprawiedliwości
cydowacnie oskarżyciel poslbkowy z NRD prof. Kaui, stwier

Kronika====
=wypadków

przesłuchiwania
że
dza,jąc,
w S\POświadków o<'łbyły Si<:
sób jak najbairdzde.J prawidło

wy,
W dnilll tym od ozy.ta.no przed
protoJ<óły zeznań, prze
sądem
języ1k niemiectłumaczone na
k·i, jaikie świadkowie polscy z.ło
żyli .przed po.Jskdmi władzami
sądowymi.

Ostrożnie

ze· skórkami

cytryn i

pomarańcz

W zwią:ziku z ost>rzeżeniem
przed spożywan.iem suTowych
skórek pomarańczowych Deipa1r
tamelJlJt San.iibaa:-1110-Epidemiologiczony podaje, że o&tr2e4:e..-iie to
odnQS•i się także do i>ImY'ch owoców cytrusowych.
Dla zabe·zpiieczenla pr.z ed po
psuciem się owoce o,pyla się
d'W'Ufenylem lu.b owija bLbubka
mi nasycony•mi tym środkiem.
Obmywanie owoców go:rącą
które znaczinie zmniejwodą,
sza zaiwa<rtość dwufenylu, koniecz:ne jest przy używaniu do
heirbaity cytrYll'l wraz ze skórSkórki owoców cytrusok~.
\Vych przeznac:ume na przetwo
ry nal~y ipo u.myciu doda·tko
wo wymo·cz yć w gorącej wod·z.ie, a następnie odsączyć.

Na ul. P11"yn°cy.palnej przy ży
wo:tinej na skwtek bir-a1kiu o,p.lekl
wybiegła raptownie na je<ldnlę
5-letnia Barbaa:a Czarnkowska
cwólczańska 167) wpadając pod
cięża
przejeżdżający samochód
rowy. Dziecko poni.osło śmierć
na miejscu.
... :;.. ,..
Roman Płoszaj, lait 9 (Złota
10) wbiegł n.a je:!Xinlię pod samoohód osobowy. Chłopca z
ogólnY'fll• obrażen,iaiml prze.wie
zio.ru:i do Szip.iitala im. Kor=(kl)
ka.
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Smooleńsizcz;yzmy.

FJN,
OK
Sesja plenarna
która w dniu 29 kwietnia br.
Wam:-szawie,
w
obradow~ła
jednomyślnrie uch walira rezoktórej m. in. czylucję, w
tamy:
OgóJ.n.opolskie~o
Ple1num
Jedn·ości
Komiretu Fl'Oil!tu

w Budapeszcie
W czasie pobytu w Ę,uda
29
28 i
peszcle, w dniach
kw'ie1mdia bT., kierowruik MiZagranior.nist·erstwa Spiraw
nych PRL, wiceminister M
Naszk<iwski przeprowadził roz
mowy z ministrem spraw 7.'1
WRL J. Pet.egranicźnych
rem.

Wl'ilZystkich

pozdrowienia
mieszkańców

•
Wietnamu
w sprawie

M. Naszkowskiego

się
Na mocrzysitej a:k'ademii 1-majowej spob'kali
wczaraj w odświętn.ie ud€<korowa111ej hali „Piotroovii"
miesiZJk.ańcy miasta PiotrkO'W'a oraz powiatu piotrkowskiego.

Na moczystość tę przybyli
m. iill. I &ekiretarz KW PZPR
Si. Ję<lryszc:za.k, prezes WK
ora.z przew.
ZSL T. Sitek
WK SD R. Kaczm®rek, Gorą
co wi1ta.no przybyłych na akadelegacji
człoon,ków
demię
zi€iffii. smoleńsikiej - sekreiteobw00. kom. KPZR w
rza
N. I. Moskwina
Smoleńsku
oraz sekretarrza Jrurcewskiego
KPZR Miejskiego
Kom.
A. A. Aleksiejewą.
oowarciu u.:roczy'Sltości
Po
KMiP
sekretarza
przez
PZPR w Piotr<k<J<wie, M. Aureferat okoli<:2gustyiniaik;a.,
przew.
wygłosił
nościowy
Prez. MRN w Pi{Jl1;f'k-O'Wie St.
Po omówieniu
Gol21110wslti.
rewolocyjnycll tradycji piotirkowskiej klasy robobniczej obszernie przedsit,a·wil on osiągziemi piotrkQWSlk.iej,
nięcia
pow<o:żiny
stanowiły
które
20-lecia
w dorobku
Wkład
woj. łódzkiego i k;raju. Omawiając ostatnią kadencję RN,
mówca wSlka'bał na pomyślną

Rezolucja plenum OK FJN

Komunikat
o wizycie

W czas.ie ;;kademii w Piotr4 osoby
kowie odznaczono
wysiolvim.i od:zruaczend<l>!lli pań
stwowymi.
OficerSlkie Orderu
Krzyże
które
rozmów,
W toku
arbmosferz..e
w
przebiegały
Od!rodzenia Polskii obrzymaii:
przyjaźni i pełn•ego z,rczumieM. Blacha oraz A. Brwwwnia. dokoniano an.alizy waż
ski.
problenych i aktualnych
Krzyżem Kawalerskim tego
Orderu u.dE!!korowano M. Ko- mów syotuacji mię<ttynarodo
a Srebrnym Krzyżem
we; i omówiono <:agadnienia
reptę,
związane z umo•cinieniem bez
W.
Orde-ru V:Lrtuti Mihtari
M. Kr. I pieczeństwa europej,skiego.
La~a.

I

Twórca pomnika

w lodzi

-------nie i:yje------Wczoraj z Londynu nadeszła
smutna wiadomość o zgonie
Mieczysława Lubelskiego, twór
cy pomnika Tadeusza Kościusz
ki. Mieczysław Lubelski urodzony w 1886 r„ twórca wielu
pomników w kraju i za gra(Anglia: pomnik m.aryna
nicą
rzy polskich i po.mnik polskich
lotników) zmarł na atak serca. (rud)

Norweski minister

o liontalitach zPolslią
Na posiedzeniu n.orweskieko komitet:u do spraw rozbrojoEniie, które odbyło się w

ZE@SWIATA
BONN. Rząd NRF poinfor
•
mowany został przez rząd fran
cuski o wszystkich fazach wizyty ministra spraw zagranic.z
nych ZSRR, A. Gromyki w Pa
w piątek
oświadmyl
ryżu
rzew.nik rządu bońskiego.
• w piątek na zaproszenie
h.t: Wietnamskiej Pariii Pracu
przybyla do Hanoi dejących
legacja Włoskiej Partii Komunistycznej, na czele której stoi
czlonek kierownictwa i sekreGianca.rlo Patariatu WłPK,
jetta.
PEKIN. Nowy a.mbasado;r
•
pełno.moony
nadzwyczajny i
Zwią?Jku Socjalistycznyeh Repu
blik Radzieck1ch w Chil1Skiej
Republice Ludowej, S. G. 'ł,a
pi111. wręczył w piątek w Pekinie s•we listy uwierzytelnia.jące
Chińskiej Re
prz0wodniczącemu
pu•bliiki Ludowej, Liu Szao--tsi.
Stialy sekretariat
... KAIR.
Organi7.acji Solidarności Narodów Azji i Afryki opublikoKairze pismo skie·rowa
wał w
ne do szefów państw i rzą
dów, w którym uważa agresywną politykę USA za głów
ną

i

bezpośred.n.ią

przyc:r.ynę

nie7mykle na.piętei sytuac,ji w
Wietnamie i w calej Azji połmlniowo-wschodniej.

Wokół śledztwa

dotvczace20

~mlercl

gen. Delgado

Oslo 29 kWlietnia pr.zemawial
zagranicznych
spraw
min.
H. Lange.
ponownie
Minister Lange
Norwegia bę
że
z;apew'Ildł,
kontakty
dzie utrzymywała
polskim i zam\€z rządem
rzia przepl'owadzić tiozmowy
w sprawie planu Gomułki.
kroPierwszym oficjalnym
kiem w tym kier'..lnku będzie
wizyta norweskiego wicemizagranicz.nych,
nistra spraw
Jensa.. Boyesena w WaOC"szaWi>?
który pTzybędzie do stolicy
Polski w ozerwcu.

Do s:lyn.nego miasta· ruin Palmiir w Syrii, udaiła się z
Ka1ill'u pod przewodnictwem
wybi1tine.e:o pQlSkiego ucz.oneK . Mich.alowgo, prof. dit"
skiego gil"UiPa polskich arohe<>ze st.acjd aircheol-0,gii
logów
śródziemnomorsikiej w Kzirze.
przeprowadzą
roru
Jak oo
oni w Pa1miir:re kiltklu tygodniową kampalilię wyikopaJ.ilSl!cową.

odbyło się poBez.pieczeń
Hiady
s.iedZElllllie
stwa .poświęoon,e sytuacji w
Rodezji południ<Jwej.
aforykańskich,

J.ak wiadomo, tzw. „Komi24" zwt'ćcił się do rządu
wniosk•i€m,
z
brytyjskdego
aby wyznaczone :r>a dzień 7
maja wybory plklame:ntarn:
zow Rodie.zji południowej
znieaby
odwołione,
stały
sione zostały ustawy represyj1ne i aby zwolnl<i·ruo ws·~y
polltyC"~
więźnrlów
stkich
nych.
24"
„K,omitetu
Wrui•ooki
tet

Bezpieczeństwa
mają być podstawą

do dyskusji w s.praw[e sytuacji w
Be,zpieRaldzie
Rodez.ji w
czeństwia.

O·twarciu
po
Na.tyohmiast
dyskusji d€l€~t W. Brytanii
że
ł•ord Carradon oświiadczył,
sprzeciwia
brytyjsiki
rząd
się dys.kusji . nad sytuaqją w
Rodezji południowej. .

Książe

się

poczęto

międzypaństwo 0we

spotkanie z cyiklu rozgrywek o
Pucha<r Davisa między reprezen
tacjami Polski i Szwecji. Po
pierwszym dniu -wyni·k jest remisowy 1 :1.
szwed~ki
Najlepszy ten.isista
Jan Erik Lundqulst, .pokonał No
wickiego 6 :1, 6:1, 6:0, a mistrz
Polski Wiesław Gąs·iorek wygiral
z Oelarulea:em (Szwecja) 6:3, 9:7,

Bul!'zl i we posi edrnende sipe.
cj ailnych przedista1wicieli sa;e- 6:3.
fów pańsbw arabSlkich wip!l"a'W
*
w mec?JU ligowY'm *ten.isa stopirzyniosilo jedlnomyś'Lne łowego AZS Łódż poikonał Staa:t
dzie
potwierdzenie dotyohczc:.s<owej (Włocławek) 6:2.
za1inii poHtyki airaibsikiej,
ZWYCIĘSTWO PIŁKARZY
na
iniicj-O'Wi<i,nej konferencji
BENFICY LIZBONA
sz.ozyoie d. odJrzUiCen.i·e terz.: preBUDAPESZT (PAP). w pierwna temat
zydernta Buil"giby
przysz:]'ylch sitosunlk.ów pańSlbw szym !))ołfona~owym me<:zu 0 Pu
. char Europy w ,piłce notnej
T- aelem
""-k'ch
z .=r · . .' ai1e n1e \ Benf.ica Lirz;bona p<J1k0111ała w s.'1
all'll'""'. 1
potę~erua. OSO'by dapeszcie mistrzowski zespół Wę
przymosł•O
gier Gyoer 1 :o (O:O).
prezydenba Tu1neizid.

*

KarmbodżY,
Szef państwa
Sihanouk przesłał
Norodom
apel do sekretarza generalne-

że

całość

ipięcloletmich

zadań
postępu

w ty1m wa?.nyim d:ziiale
technicznego wykonają chemicy z pewną nadwyżką. W ostatnich latach nastąpiło znacz
nc wizm<Y?.emie tempa wprowadzania na rynek chemicznych
„n0 walidek": w il.'. 1961 ur•ucho

miOl!lo produkcję
wyrobów, w !?oku
prawie 400.
Wśród

l!lOWQŚCi

rykański·e bombowce ookccn.at.e:OC"ytorium
na
na\1otu
ły

Samoloty przenik
prowincjd Kam
bombardując
Cha.m,
pong
wie-ski połctone W'zdłuż trasy rajdJu. WieQe osób cyZia bitych i
wnnych zost.o ło
rannych. Mieszkańcy bombar
ponie5li
wio>ek
dowa~ych
powazme stl'aty materialne.
nęły

głąb

Rada Handlu I Roziwoju po
na
w czwartE!!k
r.oz..wijają
krajów
wn'osek
utworzyć komitet
się
cych
handL01Wej żeglugi morsikiej.
sian.owiła

Po rozmowach
Tito-Naser

176 nowych
zaoferowa-

nych odbiorco•m
piięci<J1lecia

reg
cych
we d
woczesnych technologii. Do tej
grupy p.roduktów zaliczyć trz"
ba elanę i anilane. etylobenzen, b wtalllOl i <Jlki!Jano1,

w

SESJA
Rady Handlu
i Rozwoju

ubiegły1m

od począitku
wyróżnić wa•roo sze
nrodu1któw reprezentują
wysOlk:ie wa'1o;ry uży.tko
wytwairz.anych według no

n°-~clowych.

W przeddzień Swięta Pra
•
cy, w całym kraju - w mia•
st:ich wojewó<likich i powiatowych,

we

'vsiach,

w

zakla•

dach p.racy odbyły s~ę uroczy
ste akademie. Stały się one okazją do podsu·mowania dorol>
ku poszczególnych mia.st i okręgów. Na wielu akademiach
zasłut.eni

ciziałacze

ruchu rewo

lucyjnego i robotniczego - zowysokimi
udekorowani
stali

od1.nacze11i<łmi pa.ństwow~·mi. W
niektórych miejscowości:.ch w'~
dzież powitała 1-majowe świę•

to capstrzykami i
C]lflda.mi.

wesołymi

po

Na UJroczyS'bośoi 1-maiowe
w Palsce przybyly dele!lacje
Maz central zwiazkoSFZZ
wych t1:: ZSRR, ChRL, Czecho
JuBułgarii,
slowacji, NRD,
Kuby, Mmlol!oJii. RU•
goó:ła.wli.
m'lllllli, Węgier , Alg\erH. Cypru.
Ghacn.y. Marro1ka i Włoch.

go SEATO, Souphamongkona,
w którym domaga się. żeby
na obecnej sesji tego bloku ofi
cja Jl[lie oświa.dczo:no, iż Kamwchodzi w strefę
bodża nie
dzi:;!a:nia SEATO.
Ks:iąże Sihanoll'k podkr~la,
że Kambodża wyPitc;puje pirzeze strony
„opiece"
ciwko
SEATO. Agresja, której ofiairą
pada Kambodża, następuje wy
ła.cznie ze st.rony czł<)nków
SEATO i krajów ściśle w;pół
d7-iałających z tym blo.kii>m.

Kambodży.

„Nowalijki" przemysłu chemicznego
Lista produktów wyitwairzanych przez nasz prt1:emysł che
miczny powiększyła się w bie
żącym pi<:eioleciu o ok. półto
ra .tysiąca wyrobów. Ocenia się,

Warszawę,

zwiedzą

Kraków, Trójmiasto oraz Wro
cla·w, gdzie wezmą udział w
cen.tralnych uroczystościa:::h 2<l
rocznicy wy?JWolenia Ziem Pół
nocnych i Zachodnich.
30 kwietnia odbyło się
•
rozszeroo.ne posiedzenie Naczel
nej Rady Spóldzielczc'j, zwołane w .związku z nadchodzący
mi wyborami do Sejmu i rad

Sihanouk apelu·e

an1bod~ą

cfvWW':l
Polska- Szwecja 1:1

ł'e>isce

na

•

Amerykańskie bombowce

()jf

W

Goście

0

W piątek, 1'118 wnfosek delegacji 35 llliez.a.leżnych państw

nad H

posiedzenie

wyjechali
do Syrii

Posiedzenie Rady

przenywa z Teza1proszenie Departamentu Prasy i Informacjl
delegacja dziennikarzy
MSZ
szwecJzk,ich.
•

wizytą

Polscy archeolodzv

Wnioski
„Komitetu 24"

imforrmaojd koresWedlbug
agencji zacho::l.P-O<ndein.tów
policja fJI'a.nikistowska
nicil,
:zmalazla w jed1nyim z gal!'aży
armii kamboDow6dzitwo
w p-0ibliru graornicy portugald:iliiński·ej ogłosii.lo oświiadcze
sikiej s.amochód ze ś!adamtl nie, że w dniu 23 bm. a.meJww.i na wew111ętirznyich obici-ach. Samochód ten. mal!'k~
pooiadaJ falame·r~ańskie-j„
szywe znaikd rejesitiracyjl[le i
~-;t-,.,,,,„"o}
~
po<>p-ieSIZJ!lie JJ!l'Zemal<l'W::był
ny z koloni czierw<l'Oego na
zebrzcnych
Wed~iu,g
czarny.
inf.ormacji, zootal on porzucony ;paid k.oniec lute•go przez
niezinainego ooobn:ilka., mówią
(PAIP). W .pląitek
cego po hisz.pańSlk.u z silnym naSZTOKHOLM
kor.t ach .k.rólewskiego klJu.bu
akcentem pol'tugail.skdm.
teniso.wego w Szto•kholmie roz-

Burzliwe

Kościuszki

T.

Narodu z najgłębszym oburzeniem potępia int.erwencj~
imperializmu amezbroj,ną
Wietnamle
w
rykańskiego
niemal
trwające już
płd. i
trzy miesią.ce terrorystyczne
Demokratyczną
na
nal·o·ty
Wietnamu.
Republikę
Ogólaopolskiego
Plenum
Jedności
Frontu
Komitetu
przet'llię
Narodu domaP.a
terrorystycznych
wainia
D€mokr.atyczną
na1lotów na
Wietnamu, wycoRepublikę
amerykańskich
fa:ii1a wojsk
południowego,
Wietnamu
z
uz.na·n ia prawa ludncści podo
Wietnamu
łudniowego
swobodmego ciecydowania o
własnym losie :i pełnego zastosowania pos'anowień ko'1
z 1954
ferencjli. genew;ikiej
roku.

I

W piątek w wym.i1k1u oficjalnej wlizyty prezydel1Jta Jugosla
wii Tito w Zjednoczonej Republice ArabS>kiej ora~ rozmów
przeprowadzo<11ych z prezydentem Naserem, ogłosrono wspól
ny ko,munikat.
Prezyde•n.ci Tiito i Naser wyra
w · szczególności głęb01ki
ż.ają
niepo1kój w 2lWią.z.k,u z ro'l1Wo
jem sytuacji w poludniowowschodniej A.zji.
KO'lThUl!likait głosli że wszys.tk'ie sliły pokojowe pow>ncny
nad wrz.mocrue
wspó!,pracować
niem prestiżu Orga~acji Naro<lów Zjednoczo.nych i zapcw
nieniem jej możliJwo6ci skutec-zmeigo działania.
Prezvden.t Naser iprzyjął
proszenie marszałka Tiito zło
żenia <>!Yoj.alln\ej wizyity w Jl\1-

za-1

gosłaiwii.

Telewizia kolorowa

Porozum ien ie
ZSRR - Francia
Radzieckiego
2'JWią:z:1"U
Rządy
układ w
1 Francji zaiwa.rly
sprawie wspóŁpracy w dziedzd.
kolorowej.
nie telewizji
u.tworzeprzewiduje
Układ
nie mieszanej J<omlsli francuktórej zada&k.o...radziecldej,
niem będzie przeprowadzanie
wzajemnych koin.sultacji w spra
k<J111okretnych
wie rozwiązania
i
wypływających
prot>lemów
.za·w artego porozumienia, o;\<reślenie trybu i form współ.pra
cy ruł'ukowel, te•chnlcznej i gó
spodarozej między obu krajami.
A1rtY'k~1ł 4 grosi. że o·bie stro
ny zale<:ają przyjęcie przez
wszystkie kraje europejskie je-t
dnolitei(o systemu telewizJ.i ko
lOll'Owej w Q1Parciu 0 franeuski system „Secam".

taspólnv komunikat

radziecko-a feański

Rządy Związku Radzieckiego
i Aff,"1lnist:G.cn.u z głębokim zaże
stwiordziły,
dowolelll.iem
stosruniki między obu krajami
mają praiw<lzi wie przyjazny i
charakter.
dobrosąsied'Zki
Wspólny komunikat z rozmów
przep!'Owadzonych przez prem;era Afgani>tanu, M. Jusufa:
podczas jego wizyty w ZSRR.
podkreśla, że przyjaźń i w:spół
praca obu krajów są 111ajle-pszym przykładem pokojowego

współistn:enia. między pań~Wa

mi o ró:inych sy3tem2ch ekonomicmych, społecznych i P°"'

Htyczm.ych.

l

u-

e-

:e
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ną
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WIEMY, ŻE SIĘ ZMIENIŁ-A NIE DO P~ZNĄNIA,
WIEMY, ŻE ZROBIŁA BŁYS·KAWICZNĄ I NIE SPOTYKANĄ W DZIEJACH KARIERĘ ••. WIEMY, ŻE JEST
PODSTAWOWĄ
SIŁĄ .:WYTWÓRCZĄ I SPOŁECZNO
POLITYCZNĄ, A ST~ JE SIĘ RÓWNIEŻ SIŁĄ KULTURALNĄ SPOŁECZENSTW
SOCJALISTYCZNYCH.
ALE TAK W GRUNCIE RZECZY TO BARDZO MAŁO WIEMY O KLASIE ROBOTNICZEJ.
KTO NIĄ .TEST?
hw. praco.wmcy manipulacyj
o.i.

Już odpowiedź
na to podstawowe i z powru łatwe pytanie nastręcza ogrom trudności. Czy kawy kogo nazywa się poocow.n1idem fizycznym jest
częścią
tej klasy
a każdy formalnie uznany za
„umysłowego" nie jest? Czy
można
znaleźć się w klasie
ro]:)otilliczej z dnia na dzień:
d::.iś zostać fizycznym a już
jutro być „w klasie"? Do k<tó
rej z klas robotniczej czy
chopskiej. należy ktoś kito ra
ru:pracuje w fabryce a po
południu na polu w 'swym
własnym gospodarstwie? Jak
te wł~ciwie jest - jest czy
nie jest już kila~ robołlllieza

klasą,?

się

el

racy
ad

Jedni uczeni uważają, iż
zmiany społeczne jakie przy
niósł ze oobą socjalizm pozwa
lają już obecnie mówić o nas
jako o społeczeństwie he.zklasowym 1). Inni sądzą, iż spe>łeczeństwo
polskie znajduje
się w okresie
przejściowym,
w którym wytwa'rzaj·ą się no
we zróżnicowania społeczne głównie

według

wyksz.tałce

nia 2). Natomiast wielu jesz-

:we
je

koho

u-

cze twierdzi, że ter-m,iin „klasa społeczna'', „klasa robotni
cza" m·a sens. Straci swe zna
czenie
dopiero wtedy. gdy
zUikwiciQwane
zostaną -OG~a:
teczru.e wszelkie nierównooc1
społeczne. I tak np Stanisław
Wi<loeriszpil 3 ) miainem klasy
robotiniczej określa: zbiór P~
cow111ików o jakimś stopruu
solidarności i poczucia wspól
nych interesów. nie posiadających środków pracy mi. wła11
ność, zatrudniDtlycb w sferze
produkcji i wymiany, wyko-

POl!liewaiż zasięg klasy robo:-niczej i jej okład budzi
ostre sp0ry, jej wielkość moż
na okr11ślić jedynie szacunko
w·o. I określa się na 4-5 milionów z rodzinam• około 13
mil'onÓw.

JAlK SIĘ ZMIENIŁA?

Dzisiejsza klasa .robotnicza,
klaSa rządząca w n:czym prawie nie przypomina tej rząd-.io
ne:-sprzed wojny. Pod wzglę
dem składu jest w olbrzymiej
większości nO<Wą klasą.

Cziterokrotnie zwiększyła się
liczba robotników zatrudnionych w pi;zemyśle i budownictwie Zniknęła w zasadzie
milionÓwa grupa bezrobotnych
i służby domowej.. Najbardziej
aktywne i rzutk'e 3ednootk1
przeszły do różnych
ogniw
wl.edzy. Tak np. spośród 200
ty~: stanowisk kieroowniczych
w przemyśle ' i budownictwie
67 proc.
ob>adzcmych
jest
przez byłych robotników lub
d7.ieci robotników.
Przedwojenni robotnicy stan<l'wią dz;!ś
zaledwie 17 proc. obecnej kl~
sv robobniczej. Wsp6łczeŚ'lli z~<S
w większości rekrutują si.ę
spośród ludności wiejskiej 213 to byli chłopi lub aktualni chłopa-robotnicy. 55 proc.
pracowników przemysłu i . 63
proc. budownictwa
spędz~ł?
dzieciństwo na wsi. Równaez
i teraz przeszło 1/1 zaitrudinio:nych w przemyśle i około 28
proc. w budown.icbwie za.miesz
kuje na wsi.

JAK ZYJE?
pracę :;JOdporządko
nie kiero-wniczą w
ramach systemu przedsiębi<>r
Prof. Kalecki - autorytet w
st:wa, utrzymujących się i:-łów , dziedzilllie
nauk ekO<T1<>micznie z płacy roboczej. Do tak
nych określa szacunkowo "l .. że
zddini<>Wanej
klasy należą:
jeśli realny dochód robotnika
pracow·nicy fizyczni wszystw r. 1937 przyjąć za 100. to w
kich działów go.spodarki, a
r. 1960 wynosił on 230. Docbo
takze jako jej speeyficz.hv ele
dy
zbiorowo.foi
robotniczej
ment - podstawowa częlie per
wzrosły bo.wiem obok do·
sonelu inżynieryjno-technicz
chodów chłopskich - najbarnego nie pełniąca hmkc,ij kiedzil\.i dynamicznie od przedrowniczych, sprfedawcy i eks
wojny. W pe>równaniu z inny
pedienci. ni7.szy personel admi grupami. zawodowymi roministracyjno-biurowy
czyli
be>tnicy wykwalifikowani zara
nujących
waną, tj.

·~-------------------

U zdobywców Reichstagu

Goście

Melitona Kantarii
(Korespondencja własna z ZSRR)
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rzedsita1wmy najlpie•r>w .gos.pod<1,rza: Me,lit'o1n Wairlamowicz Kamta1-ia, Gmz~n. z za,wo.dJu cieśla, Z'!!,m.ieiszlvaly w mieście Oczymczyre. Człowiek, k:tó.ry nieomal w przedeidJwiu zaiwńcze·nia wojny razerm z Micooiktm Jegorowem zan.viesil ra.d.zioolci sz:tainda;r 2'Wycię
stwa nad Reichsta.gierm. Opa;nowamy w ruchach, l'J'Sy, w
dobrze sktrojonym jaismym garni,tu.rze. Z oz-a.sów tv"Ojny
młodszy s>ietr.żonvt. M{llleńk,ą zl.ot.ą gwiazdę oo>.si w kilapi,e

P

mar lfTU1!1'loi.

A teraa: goścriie. (P01PM'U7ia: go5c<iJe - przyjaciel.e). f'iierwszy przyjechał Wais1i;i<i Meiwfimo<wicz Sza.tU-Ow. Stairs,zy,
zażywny, siwy pain. Obeicwie emerrywwany geineiral-pulkownilk, mie<&?lkaniec MoS'kn.vy. Abiso/Jwe>m Ak:aOOnvi.i im.

a srttPa aJ<tyWistów partyjnych
cowników . umysłowych
jest i zwilt-Zkowych stanowi 2 proc.
tylko o 18 proc. wyższa, mimo ogółu.
że na tę śred.nią
wpływają
Aktywność
spole~_n~poUwysokie zarobki wysoko kwa
tyczna
będzie
rozwiiac się
lifikowanych specjalistów.
wraz ze wzrostem wyks.ztałce
Obecnie wielk<l!IIltiejski ro- nb. i stażu zawodowego, bo ta
b()1l!liiik: wykwa.Jifikowany róż ka je9t właśnie konsekwencja
ni się nieznacznie od pracow- awan3u tej klasy. Awansu, na
który składają się setki tysię
nike. umys1oweg·o zarówino w cy awansów rodzinnych typu:
stylu życia, k-OnSumpcji ja,k i dziadek-chłop. ojciec-robortlll.ik,
pod względem świadomości. syn-inteligent. 90 proc. inżY'nie
rów i techników ukończyło
Wedłui wyników GUS na żyw
studia już w PRL. Przeszło po
nosc robotnicy wydają 46,2 łowa z nich to synowie robot
Co drugi
proc. dochodów, umysłowi 39,5 ników i chłopów.
proc.. na lmlturę 1 oświa.tę r-0 pracownik inżyn:eryjno-tech
niczny i biurowy był uprzedbe>tnacy 6,4 proc., umysłowi nio przynajmniej przez.. parE!
7 5 proc na obuwie i odzież lat robe>tni,k iem. Większosc maJ
~ralki. ~kurzacze i telewizo- sit.rów to robot.nicy ze stażem.
ry nieomal tyle samo. Pode>b- Te przemie3zczeriia uświada
miają mniej może na co dzień
na identyczność występuje i w widoczne zasadnicze zmiany w
dziedzinie konsumpcji kultu- łonie klasy robotn:czej. KlaSY,
ry - różnice w czytaniu ga- której istnienie jako klasy bu
dzi dziś najwięcej polem1k
zet, czy uczęszczaniu do kina
i dyskusji będących... jeszcze
są milnima·lne. Oka:i;uje lilię, że jedną konsekwencja
awansu.
styl życia robotnilta wykwali- Socjalizm zaciera bowiem bafikowaner;o zbliża lilię do sty- riery klasowe i w pojęciu wie
lu już zatarł.
lu życia urzędnika czy techni
mENA DRYLL
ka i mniej różni od nier;o, niż
biają dużo. Srednia płaca pra

od stylu robotnika niewykwali
fikowanego. Stąd też przejście
do pracy umysłowej nie jest
już w pojęciu 80 pr.oc. roOOtni
ków - awamem.

OO Z

PRZYSZŁOSCIĄ?

Przy.szle oblicze klasy rooobniczej zależy od wielu czyn
ników. Oto najważniejsze:
StabUizacja załóg jed:
ną
z konsekw-cji oe•r&mnego
napływu
przybyszów ze wsi
jest plaga fluktuacji u.tóg. Q•
koło soo tys. robotników przejawia ataly nawyk zmieniania
pracy kilka razy w roku. W
przyszłej,
prawdziwie
zintegrowanej klas;e robotniczej to
zjawisko
prawdopodobnie zaniknie.
•

l) J. Wiatr sy re>bo1miczej
2)

Prof. Jan

Socjologia kla
S-zczep.ańsk!

'J „Skład polskie.I
klasy robe>tniczej
tendencje zmian
w o•k resie ind1.istria>li-zacji socja
lis1tycznej „

'>'

Portret klasy
ka" 13. VI. 64.

-

„Poló.ty-

NOWOŚCI
PROMIENIE

przemysłu

na własności
wych.

WŁOKNO

I

wl6kienn iczego

GAMMA

W Instytucie
Włókiennictwa
wyko·nane zostały dwie prace
badawcze nad tzw. modyfika·
c.Ją radiacyjną surowców wló·
kienniczych. Jedna z nich obej
mowala wpływ promieniowania
gamma na whsności
włókien
poliamidowych, druga zaś
wpływ
promieniowania gamma

włókien

z ...

WŁOKNO

„POLlNOSIC"

poliestro·

ZASTĄPI

ALKOHOLU

Wśród ~owych włókien syn·
tetycznych, których produkcję
podejmiemy
w
najbliższych
latach, znajdzie się całkowicie
oprac ·ane w kraju wełnopo
dobne włókno „Alproo.a". Jest
ono
wytwarzane z alkoholu
poliwinY.loweto· i kazeiny.

ZAMIAST „TEXTRY" „TEXTRANOWA"

•

wzrost kwalifikacji i wy
- polowa ojców i
ponad· polowa
matek wsp61·
czesnych robotników nie ukoń
czyła
szkoły
podstawowej. obecnie 1/3 robotników ma już
wykształcenie wyższe niż podstawowe, niemm.cJ jeszcze 21
proc.
nie ukończyło 7 klas.
Wzrost wiedzy
jest udziałem
. większości
klasy
robotniczej,
ale ·nie całości. Najbliższa przy
szlość .wyeliminuje jednak nie· I
wykwalHik<>wanych,
gdy:i: Jl·ie
będzie dla nich miejsca w no
woczesnym przeniyśle. Już obecnie upowszechnia się nowy
typ p<roducenta dóbr materiał·
nych: robotnika-intelir;ent.a.

.W Jeleniogórskich Zakladacb
Celulozy i Włókien
Sztucz·
nych prowadzone są prace ba•
dawc:r;e nad
odmianą włókna
ciętego
celulozowego
typu
„Textra". Będzie to włókno
zv.tane „Textranowa", o znacz•
nie wyższych
właściwościach

kształcenia

Aktywny udział )'Ve współ
- obecnie 1-12 proe.
r<>bo·tnik6w warsztatowych peł
ni różne funkcje w organiza·
e;iach s.połecznych w fabryce,

*

*

Pocht00;/.ony czŁowieik w trzaskaij<łC1fCh bU:zchia.IC'h ~ł
Mężczyzna i. kolneta pod ~ galę21fi1t: ne0<111U
Poch,rwa;/,on.y chlopi,ec cze1k<i;jqcy w p111rkm

z
I dziewczy.ria

IJ.i.egrvąca

buki~ki.erm

do ohlopoa j(J)k

użytkowych.

„TEltMONINA"

rnJiepok;oj'lj

zakłady

ćma

Poch'Wlbione uinęC1ro11e plecy cichych ludzi
warwf;ań;y i Zil/IJMO w gnui.2'ie i losizta;Ztwjqcy &i;ę Ot1!CC
A nade ws-zySfffko pocllltva;lo,ne ręce P1W!I z,i.eirni
Ręce w s.zipVt<vlnych sa·'Uwh pla!c,w

na

węglu

Ręce

na

przfid,zy -

/Je

Przemysłu

ODiPADOW
W<?łniane

LAMINOWANE KOCE
I OBRUSY

=e st;Q;rych wM1crviJairek

•

Laminaty
z,najdują
eorn
szersze zastos1>wanie.
Ostatnio
na zachodzie ukazały się la•
minowane obrusy oraz specjał•
ne pledy turystyczne laminowane pianką poliuretanową.

rządzeniu

MlECZVSLAW MICH.AL SZARGAN

F'rtllnZego;
Tvt&rą
kończył raizem z
gen. Popli/1Jw5*A.m.
W czasie wojny - gem.e·ral-maijO<r. Dowódca 150 dywizji
&trzeleckiej, której oddziialy W(J)lczyly w śró&mie>ścW. Berlima.. Wśród wi.elu odznaczeń ?osiada i pól.sicie. M. Vn.
Krzyż Gruwwa.T.dlu i killoa mev.iali. W a.l.czył o W a.rszawę;
W!ftZwaLal z nierwoli fa.szyis1txxwslcie1 niiejed!Tlo '17Uia.sto na
szl.a.k.u od TW!S.Zej sitoli cy do Odtry.
Na•S>tę<Pnie przybył z Ulora:imy puUrownmk Fiodm' Zimczenko, mie1wloomii.ec 11lli.a;s·t a Z.owronos1.a. T(J)kże Sli.wy, a.le
r~ze,j >drobnej budzywy, stale uśmiechnięty, o,beicmJie równiez na errnerrytwr:ze. Pod 1ron:iec wojny mi~ny pi.e>rws-zyi'.71' ko,mendamlf:em ReWhsitagiu. Bra.l ud!zial w wyzwala?l'm ~ naszych Uem Zaich~h, odJ:maczowy orderrem
Vitrt:UJ1;i ·MiMarri i. wi.ei/.oma medai/;aJ'mii..
.Potem z d!aJ;e.ki.ej A~ma-Aty zjawił się ·Hj>a Jdlrow'leiwicz
S3a.now, z zanvodru buchaite:r, liiczący p01l.(IJd 60-k.ę, a~
bwrdzo sUm.y. KievJ;y zobaczył Zinczen•k.ę po"'!Va>l go
na ręce, Podinwsl do góry i kręca nim jak dziecloiem.
Stcurszy sierżamt re,zierrwy. Podicza.s sZ!turmu. Reicnsrtagu;
Tciedy zgitną.l dowódJoa lrornpMliii, Toi.edy pol,eigl jego zast~1pca i d.Olwó&cy piu.ixJiJWw - on, Sjanbe>W, objql d?wo~tnno komipamii.
FiizyU..etT"zy
Sj(J)Tl;OUJa
ubezpieczali
ogrvumn Kam.t=ię i Jefllorowa, kt&rZ1f... Ale o tym za
chwiJlę, bo ot-0 =wlllT'ty gość Ka.ntiari'i.
Michafi.l Alek:s,i.e•jeiwiJcz JegorO<U.J. Mieiwloa pod Smoień
sld<e1m, w 1niieiście Rudn:ia. Pracuje ja;lw dyspoziyrf;-Orr boczni:cy Trolejorwej
tiiieUcwh zaikl.adów mleczarskich.
(To
kombi11at pofPT'aw.ia. Przer(J)IJ.ia.my 270 ton . ml.eka na
dobę. NieifWwm.> byhl u na.s de1l.egiacja po'/Jslkiich sipecjalistów, f)Odoba'io im się).
Jeg<>row u.r~u &ifi w rakm 1925. Al.e w diottooda'ie
osolnstym wy.pbsmno wyrraźnie: 1923. 111.e.ścvsrość ~otWO<'J;o
wal sami Jegorrow. Na począ~km wojny chciał i.iść do
pa.rU!;Zlllrv~ki i dtiaibego ;,.pos!f:{lll'Zail się" o diwa kuta; bal
s.ię, że go · ni:e przyjmą... ChlwiJ,li &i,fi 11C1f:omi:aist dbrraistajqcą c&r/vq.; która. Wńczy 'W&l$1Vie jedeiTl>IIl5'tą kl111s~ •••
••• No milfic taJk <boistzw do SQXJifflOl1l't'llia w Oczyrrnczyre.
A pot'eł111 zc.cz-ęly s<tę c>&w~y 1V o1wMcy. w 71TOWQJTCZe-

Z

go im. Łukasińskiego ro:r;poczną
jeszcze w tym roku produkcję włókien tzw. termonin,
przeznaczonych
dla przemysłu
obuwniczego. Podstawą produk
cji będą odpady włókien syntetyc:r.nych Pe-ce.

I

Ręce

BAWEŁNĘ

W roku
bieiącym przemysł
lekki przerobi
około 600 ton
włókna
celulozoweto
typu
„Po lino sic". Włókno to nadaje
się
do przerobu w mieszance
z bawełną i doskonale zastę•
puje importowaną bawełnę.

li f,ann;U!JJ1si górniicy miJamQw(J)ii ich ~i g6Miikami. W ma?-ej osadzie l..ycnwy, gd1zie mie-"5zikaj4 najl.e.pst he!rbaciar.ze, przyjmowano ich cza;jem-cu4. Byli też
na lnlOOwie i'11{Jursikiej el.ekt>rowni wodnej i w wi-elu. innych m"iejscowościiach. Wszędzie wino (Jego-row pciprawia: dużo wima), dobre zailvq.s-lei (Kamtiaria popratW!ia: blU'dzo dobre), wzrwsizeirvia, wspoTnJ7lie'711i<x, podarunk.t .••
•.. Ja spotkalemi i:ch w Soczi, gdzie cala pi,ątloa (od lewej: · M. Jegorrorw, F. Zlilnczeniloo, l. Sjam.ow, W. SZ>QJtiMYw
i M. Ka.n'tariia) przebyivaW na wy.poczyrvku. Ale tu teź
szybko i.eh roz:poz:nano. W wieilloiim c::zarnomorsloi,m uzd,rowi1>7ou bohaJte;rowiJe zd>0bycia Rei<:hsta.gu s<Vali się bohateramvt dma. Właściwie dm4.
Codziennie spo<flkamia
z mlod.ztieżą (.wlaśni.e wróciliśmy ze ~:zmi - opowiaSzat~low, a po poł1.ld'IVVu manny je<s:xze audycję w

i/'1l

'f;e>!eiwi;zji).
-

Powie&.."Cie

jak to by/.Q?

-

'POfPTOsiwm.

Jegorowa

i

K~

- Po proS>tu - mótvi. Kainfulri4. - W ez.wal 1liCllS Zinczenko; znaczy sii.<? dowódca publcu i pru.viedria-ł, że ojczy;ma;
parbia i dowództwo porwUJ.rziają nam honor zaibk.nitęcia
sztamxlaru

nait Reik-hsta•gitem.
i

z(IJ(;knęłi:śmy.

Więc poszbiśmy raz.em z Je-

·
Hitlerrowcy - c'Loda1je J e'(lorO<U.J - bron:vli się j11Jk natanty. Na;sii, chł<Jfpc::y walczy:U j>QJk lwy. L-awhna ognW. ortworzy'ła naS'Z1J'111. dJrogę do gmachu Reiichstagu. A potem nasii zdobyrwailii kory.tan za /wryta.trzem, sclwdy za, schodami; S'ailę zia sail,ą. To by&l najfJwa'Td!siza W11Jl:ka wręcz
ja/vq. wid2'iale>m, bezpairdomowa. Na pi.stolety, autonui.ty,
finki... Mnie i KantwrH udało się równi-eiż w WiJJlce
wedrzeć na kopulę. Nie jeisitem w stallJiJe odxiiać U?go,
oo crulem, 1eiedy już byli.ś-my na /Wpwl.e, a 11JOgi śbizga
ly się po jej szkLa1nym dachu.. I wówczas, kiedy wsadzi1,elm sa'tan&.ir w j(llkq,ś da>i~urę na sannym &ziczyicie, a Kamtariia prz'l/Wiązal dtrze<wce rzeimietnW?im. I szt.am.da;r rozwiln4l 6'i.ę na Wiialrze •••
BÓGUSl..AW REICHHART
Q'Orowe:11t

-
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ZADANIA SEJMU I RAD
NARODOWYCH
stwierdza, że w
ciągu ubiegłej kadencji Sejm
roz;wi:Jał się i doskonarn swoje run.keje ustawodawcze oraz1
metc<ly konstyusprawniał
tu.cyjnej kontro1i ~d rzą
dem.
program

Nowy Sejm, który wybierzemy w dniu 30 t:naja, powiruen · wzobogacać nagromadoświadczenia.
jµż
dzone
Zadaniem posłów jest umac
niać więź z wyborcami, zaw
opiJil.ii spolec=ej
sięgać
tok:u

przygot.owywć1rua

W dniu 29. IV. 1965 r. odbyła się w Wa.r91AllWie plenarna. sesja. ()gółnopo-lskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Na sesjił uchwalony ze>sta.l program wyboroey Frootu Jedności N.a.rodu. Na zdjęciu: prezydium.
CAF - fot. Szyper'k.o
(iDokońC'Ul!rle

ze sflr.

1)

ka.11dydatów FJN
narododo Sejmu i rad
wych.
wyborcze

Ok,res od po<przed!llłch wy
borów program ocenia jako
kolejny etap wielkich postępów i trwałych osiągnl~ć
we wszystkich dziedz·nach
życia. Pokonaliśmy na naszej
trlldność,
dlrodze niejedną
podstawo?:e
:zirealizcwaliśmy
wytycz.n.e programu wyborczego z roku 1961.
Centralną

spraiWą

obecne~

go programu FJN je.st
NOWY

PLAN

5-LE:tNI

którego realizację roz.poayprzys;i!.ym.
namy w roku
Jego myślą przew<Jdn1ą bęwyższ.e~o
dzie osiągnięcie
narodu na
poziomu życia
drodze nieus,tannego rozwoju
postępu
i usrug,
iProdukcj~
te<:hniozn.ego i podnoszenia
pracy, korzystwyd~jnQŚCi
nej współpracy gospoduczej
z illl.nymi krajami, na drocelowego
dze najbardziej
w:elkicil
wykorzystywania
środków inwestycyjnych oraz
rozwijania ilwórczej inicjaty
wy .społeczeństwa.
będzie to
W gospoda·rce
wszys·tkim 5-latka
przede
jakości i nowoczesności proprzem.\r<;iu
dukcji, 5-latka
maszynowego i chemi.cznego,
rolnictwa i
intensyfikacji
oferusywy eksportowej, Bę
dzie to pierwsza 5-1.avkla mtodego ,pokolenia Polski Ludowej.
gło
W przy.szlej 5-latce musimy dasi program lej zmn;ejszać dystans dzielący je>zcze Polskę od kra
jów, k.tóre nas wyprzedziły
w minion.ych stuleciach. D<>.t
sze uprzemysłowienie kraiu
to podstawa rozw<Jju I un.ogospocałej
wocześniE!!llia
darki narodowej.

Program przypomina, że w
poprzednim 4-leciu prc:>:lukcja przemysłowa. zwiękst.y
iła się o 39 proc„ ruszyło 100
wielkich z.aikladów i roz.budo
wano setki istniejących, rozwinęła się nasza gospodarka morska. Podjęliśmy u
wielką ska,Ję rozbudowę kra
jowej bazy surowcowej i pa
JiwoW() - energetycznej, ro.zbo·
wija się eksploatacja
gactw na.turalnyqh ltr'ij1.l.
przyszłym planie
głosi program
kontynuować
1;.ędziemy

W

nim -

tychczasowe s:z;ybkie
r.61lWoju. W&ZySJl:rkich

:Het·

dotempo
gałęzi

PRZEMYSŁU

którego produkcja :DWlękS!ZY
o 45-47 proc. Szczególny

się

~acisk

będzie

położony

na

lliaJsz.ego
unowocześnienie
pr:zemysru i wydat.ne zwię
kszenie jego zdolności eks·
portowej. Program wskazurazwoj:i.
je na macze.n ie
maszy:noweg.o i
przemyisłu
chemici.nego dla całej iospo<ipodaa:ki, a następnie
na,uką i
k,reśla, że przed
techniką stoją ambitne zadania podiniesien.ia przemypolskiego do poziomu
słu
najw,yżej roz'Miniętyoh krajów.
zada.niem
przemysfa,
transportu
bud.ownictwa i
jest - jak slbwierdlza prngiram
stałe unowocześndanie i
oszJ)d'od<u:kc}i,
;polepsi;anie
cz~za'l'!qa paliw i surowców,
Generafoym

wsz.y~ich

ł

gałęzi

podooszen.ie wydajności pra
kos.ztów
obniża.nie
i
cy
własaiych produkcji. Jednym
wa·run.z najważn-iejszych
gospodarczeków rozwoju
wzmożen.ie
go Polski jest
obrotów
HANDLU

i

ZAGRANICZNEGO

7'Iniana
dals7..a k<JTzysitn·a
na
eksport.u
struktury

rzecz

wysiokiojakościowyoh

nowoczesnych wyrobów prze
myslowych. Program .stwier
dza, że rozwijając wymia'lę
ze wszystkimi
gospodairczą
krajami będziemy pogłębiać
współpracę z krajami socjaktóra stanCl'Wi
listycznymi,
ważny czynnik rozwoju eko
Un-0wocze.śnia·
nomiczn.ego.
nie bazy technicz.nej

PODNIESIENIE

ŻYCIA

POZIOMU

milionów ludz:i pracy w rrue~
głów;i.ą
Cie i na wsi jest
troską władzy ludowej, podstawowym za.łożeniem progra
mu FJN. Nie.zbędnym wairtmkiem pop.rawy pozi.om.u ży
szerokie buciowego jest
d<JW•ndctwo mieszkaniowe. W
ubieglyc-h 4 lataoh ZJbuidowaliśmy z.naczlllie wiQcej m~e~z
kail niż w latach poprzednich: w miastach przybyło
1. 400 tys. Uib, 464 tys. rodzin otrzymało nowe mieszwsiach i PGR
kania. We
zbudowano prawic pół miliona iZJb. Mimo wz.r ostu z
budownictwa
roku na rok
mieszkaniowego nie zaspokojono w pełni potrzeb lud,ności.

ROLNICTWA
intensyfi'kacja
i
chłopskich
podmies;ieruie
tpaństwowyoh,
produkcji do pełnego
ich
potrzeb kraiu
ż'Bspokajania
projak podikreśla
to jedno z naszych
gram Wysiłek
kluczowych zadań.
rolniików i państwa powiskonce111.t.rowany
111;.en być
prze-de wszysitlkim na rozwią
zaniu problemu paiSlrowe;go.
oraz dalsza
gospodarstw

Wska.zując,

że

nakłady

!11a inwestycje rolne oraz na
gałęzie

przemysłu

pracują

rolndciwa
cego d'1a potrzeb
w latach ,najbliż
wzrastają
szych szybciej, mz w ja:lai,nym diziale
kimkolwiek
proc.
gc•s.po:larki, bo o 60
(prawie 1/4 wszystkich linwestycji produkcyjnych bę
dzie prteznaczon.a na rolnictwo) program zapowiarla że
i-olnJi.ctwo otrzyma 140 tys.
trak!t.orów Ol'az wiele i~nych
ma,s zyn rolniiozych. Elek;t.ryfikacja obejmie 86 proc: zaD01Sitawy
gród chłop.skich.
,n·awozów s2'Jtucmych wzToWielką pomosną 2,5 ra.u.
cą d:la Wisi będ'Zie rozbudowa usług dfa rolnictwa.
Pol~tyka rolna 1 pomoc pa'fi
!Sitwa llJITlfieruć będą do stworzenia 3PII"ZYjaj~ WalI'lmków w i111tensyfilkiacji Z!lll'ówno dla ~tw ~miCih
(przez pomoc
i więksi?Jych
pańsrtwa i lepsze zaoparbrzenie
w śtiod'ki prodruikcj i), jaik l
(l!)ll'ZeZ wykorzymniejsieycll
stanie ich mo2Jliwośai hodowlanych OII'a z 1'07lWll,j amie pracochłO!lil1ych

kieruinków

piro-

duikcji.
Przyipom.ima.j ąc, :1le w na.cloho
dzącym 5-leoiu ponad 3 mln
roz.chłopców i dziewcząt
samodzie-lne życie,
pocz.ną
Sltwierdza, ze ta
program
wielka rzesza
Mł..ODZIEŻY
rtliall't>du.
to bezcenny Slk:arb
około 11.5
Przybędzie nam
tys. specjalistów z wyższym
tys.
620
wyikls.zrtałcen:iem,
techruilków i po'nad 800 tys.
za,sadnaczych
abso-J.wen,tów
zawodowych i szkół
szikół
rolniczego.
przys,posobienia
Dalsze zas,tępy specjalistów
przygotowane zo>ta,ną .spoś
r6 d ludizi już pracujących:
bldsiko 340 ty;;. tech nlków
i ok. 40 tys. sipecjal.lstów z
wyk:rztałceniem.
wyższym
za,pewnoiac
Państwo Ludowe
masie
będzde t.e.l wielkiej
młodych ludzi warsz.ta,ty pra-

cy i coraz lepsze

życia.

DZIENNIK ł.ODZKI m lOs„(5721)-

wa.ru!\k'

Program zapowiada szeroki WZIWÓj
SPOŁDZIELCZOSCI

MIESZKANIOWEJ
jako głóW1I1ej formy p<J•pramieszkanj.owy warunków
wych l'udności. Państwo zw·ię
kszy >kredyty dla spółdziel
ni i okaże wydatną pomoc
najmniej zarabiającym. Jedprogram podkreś
nocześnie
la, że oszeizędzanie na cele
mieszkaniiowe powinno stać
się powszechną praktykfl.
poz.iomu ży
Podniesienie
ciowego na.rodu znajdz.ie wy
raz we WZJroście .sipożycia indyiwirliuaiLn€!go o ok. 25 proc.
,i w pr:zeliozeniru. na jednego
18 p,roc.
o
mies1zikańca
Oprócz stopniowego wzrostu. pła.c rea,Jnych, istotnym
ip.oWlięk&z.a,jących
źródłem
stlę dochodów 1udiności b~drzie
rosnące

ustaw,

WSP0ł..RZĄDZE~A

nowe z.a<Stępy dz.iałaczy. Bę
dziemy popierać twórczą ini
krytyrzetelną
cjatywę i
zwalczać biu;;
kę spolecmą.
na
rokratyzm i obojętność
lu.dzkie trosk.i. Z całą :rurowością tępić będziemy nadużycia.

Kamieruiem
szej

węgielnym

na-

POLITYKI
ZAGRANICZNEJ
podik.reśla

program
i wspól,praca z
ZSRR i iinnymi br.abn~mi kirajami !IOCjali&tyczmymi.
wc1ąz
za.graża
Pokojowi
sojuszil'iika
polityka NRF ,n.r 1 Stanów Zjednoczonych
A.by za- glooi. prog.ram.
agresywn:f'm
drogę
grodzić
zaohodrui0tn:iemiecdą*eni.iom
miilitarystów i odwekich
porzJ,Lcić
trzeba
towców
Ul2lbrojenia
plany
wsze!Jkie
zawrzeć
NRF,
jądrowego
traktat pokojowy z NiemUZJ!lać za ostateczne
cami,
Niemiec
granice
iis.tniejące
sprawę
poizostawić
orari:
jedności tego
przywrócenia
kraju dwóm istniejącym pań
NRD
stwom ·llliemieck.im i NRF.
a,gresj~ w
Brutafoe a1k:t;r
Az.ji, Afryce i Ameryce Lacińs'klej stawiają narody w
.niszczycielobhl.czu groźby
skiej pożogi wojennej. Już
miesiięcy trwa
od szeregu
haniebna i 'ZJbrodn,icza agreZjednocz<Jnych
Stanów
sja
socjalistycznemu
przeciwko
k:ra.jowi DRW i woj1na i:nrterwencyj1na przec.iiw ruchowi na
rod.oWD-<W)"2JWoleńczemu w po
rudniawym Wietnamie.
Imperial1iz.m 'nie zidKlła <>pod
s:iągnąć swych celów Pol:slka. Lukir·e.śła progriam.
soHda,ryz.uje się w
dowa
jest

Program zaipowfada, że w
5-leciu licz.ba
nadchodzącym
ncwych mieszkań . zwięk~zy
się co najmn.iej o 30 proc.
3
ok.
ZbUJclujemy ogółem,
mln izb, z ~zego 2 mln w
Aby t.en promiastacb.
gram wykonać. mus,imy buprojektować
taniej,
dować
bardziej ekonomkmie <J•:·az
pon!eustan:1ie
podnosić
ziom wykonawis,t wa.

waż

sill niej
działalność z
związać swoją
pracami rad narodowych i
umiejętnie kojarzyć interesy
lokalne z dobrem c>gólnopan·
narodowe
stwowym. Rady
w ramach swej samorząd
powinny
działalności
n.e)
na
skupić
wysiłek
głowny
problemach intensyfilk.acji rolprzemyr-01ZWoju
nioLwa,
rzemiot.e:renowego i
slu
zatrudnienia, zaopatrze.s~a.
budownictwa
n,1a ludności,
i
oświaty
mieszka.niowego,
kultury oraz ochrony zdTOwia.
gł<Jsl program
Chcemy przyciągnąć do

niejszych

całej

soj1USZ

pełni

rz

bohaterską

zaitrudinie<nie
narodu wietnamskiewaI:ką
Prorcczników.
żądania
go i popiera jego
gram zapowiada też wyda·tw spr.a.wie przerwan:i,a bornne zwiększenie się zaopa.tirze- baroowań,
wycofa1nia wojs:k
w aa:tykuły
h1dnośof.
nfa
przyznania
amerykańskich i
spoży~ze i przemysłowe.
prawa swobodnego diecydowaRoz.wój usług orari: ulllpraw nla o wtasnym loslie.
·
nienie ha.ndJ.u i gasit.ronomH
Wspólnie z wszysitikiml siświecrle
na
pr·zedmiotem
łami pokoju
powinrny być
szczegól:nej troski rad ,nairo~
zwalprogram głosi
czać będrz:iemy imperialdsrtycz
dowyoh, spó~dz:ielczośof. i odną poutykę wojny i popie;powiedimch mlnhsrterstw,
szczery wysiłek,
rać każdy
trwałe
ma
Rze-miosło
miejsce w gosipodatte socja- · który zmderza do rozwiązy
wania konfliktów międzyna
lis,tyczn'ej i może liczyć na
rodowych w drodze rokowań,
bardziej skut.ecziną niż dozgodinrie z zasadami pokotychczM opiekę ze skony
siię
Przewiduje
władtz.
aowego współistnienia,
W 11t.ońcowej części ipTogra
utworzenie specjalnegg run1-1,5
mu OK FJN WlZY'Wa do
du.szru. w wysokości
mld złotych na pOlptieramie
wytwórrozwoju drobnej
WSZYSTKICH
SKUPIENIA
w małych mlasfaoh.
czości
Sił.. MORALNYCH I MA~an
na
dalej
TERIALNYCH NARODU
Ws1kaz.ując
rozwój
~onujący
do zgodnego działania całe
OSWIATY
go S1połeczeństV1•a d.Ja Wl9pólwszys,t-ki•m ce111ych n111im
lów.
przed
otwa<rło
{ipa,nSlt'WlO
Dobrobytu kiraju d. siły pań
wszy&tkimł bez.płatne możli
~r
str\va nd1k1t nam nie podaruje
wości kształcenia s·ię zbudowa1n·o
lat
4
ciąg.u ub.
sami
program gtosi
wysli.logółem
musimy je zdobyć
-0k. 2.500 szkół uczy się więcej ndż 1/4 sipokiem wrnys·łów i pracą oo.szych rąlk.
na·uk~ l
łeczeńsrtwa) rozwó;
oo!ągn.ięcia sa:tuki,
Wyborcy!
kultury,
stwierdza, ~e p.ań·
Masowy udział w wybopro~am
stwo nada.I przeznaczać bę
;rach, zgodne popall"oie list
dz·ie roon·ące Silimy na rozjedwyiraz:em
będą
FJN,
wój <l.Św.iaty, nauki i kulPolanośo!. I pa·trł·otyz.mu
tury, na ochronę z<'lrowia,
ków. 30 maja ~szyscy do
urn wy:barczych,I
wychowanie fi~, wczasy
szybk;o

młodych

na uroczystościach

twórczej pracy i
WC'2l0l"ajsze uroczystości, jakie z oka.zlji 20-lecia łódz
kiej WFF odbY'lY si~ przy ul.
wielkim ·wybyły
Lą.kowej,
da.rzeniem w środowisku kultu['y poilsik.iej i naszego miasta. Pt'Zyby!i nań kaindydaci
na posilów: czlo:nek BiuTa Poprize··
litycznego KC PZPR,
wod'n iozą.cy CRZZ - I. LogaKL
I sedcretara
Sowiński,
PZPR. członek KC - J. Spykierownii1k Wydziału
chalskJ,
Organizacyjnego KC PZPR,
M. Maa?AlC
członek KC
oraz przewo<lm. ZG Z.ZPPWOiS
- I. Sr~ńska. Obok nich
za stolem preeydialnym alm··
demii za.sied!Ii: mi1nis1ter kultury i stzlbuk~ - L. Mo.tyka i
wicemLnister T. Z&OI"Ski, rekJ. Toeplitz,
tor PWSTiF S. Hrabec,
UL
reklł:or
przewoon. Prez. RN m. Lodzi E. Kaźmierczak, wybi-tni
praed.st.awiciele pol.Skdej twórW. Jakuczości fiJmowej bowsk.a. i A. Ford, przed.Sita,..
wloiele ZG l ZO ZZPKiS,
członkowie Komiiootru. H-O'llOrOwego Obchodu Ju1btleuszoweprzedstawiciele łód21kich
gio,
partyj-nych, miejskich
władz
organ\mcji
li dzlelnioowych,
politycznych i spo1€lC2lllycli.
Refera1t okolicznościowy obra7JU.jący 20-lebn,ią dirogę

ł:ódtz

WFF wy1g"l100H dyreklt<l'T
W. Btocl,zyńsk.i.
· wytwórrui Poczyinając od momentu, kiedy to przed 20 laty wiosną
gdzie
1945 r. na terenach,
wzinosz.ą się d:rliś nowoczesne
łódzJk.iej WFF,
zabud<l'W11lilllia
kiej

węgielny
kamień
poroiżono
pod budowę pCJIJ.saciego prze-

r071Wój
fiilmowego i
&tukli filmowej cały okiries 20-lecia znami<>ruiwafy la1ba trudnej, ofiaimej
pracy tu1tejszego :resipolu pracowników f·illmu r6żinych specj a1Lności i r.aing. Im to wyffiY'Sllu

polsikiej

twórnda zaw&ięoza s1tały roz-

wój swych mooliiwości prod!ukcyj<nycll, to że ooiś swoje

osiągnięć

20-lecle zamyka 141 filmam~
:zxl.obyly
fabularnymi, kltóre
dla twórców i polskiej kinematografi.i 71 nagród i wymiędzynarodowych.

różnień

Mówca zlożyl gorące pOO.zię
kowanie pod adresem wl~dz
partii i rządu;
centralny<Clh,
lódz.kich
kru.ltuxy,
resortu
pal!"tyjnych, miejskich
władz
i
opiekę
za
i związ.kowych
zadań
pomoc w reslizacji
z przebudową i
21Wią.unych
rozJbudową wytwórni, na które to cele pańsbwo wyasygnowalo w oot.a.tnioh lat.ach 74
·
miliony 2ll.
Na zakończenie uroczystoś
i
ci mdmister L. Motyka
przewodm. E. Kaźmie'I'czak uz.as•lu.żonych
40
d€ikorowaJ.i
pracowników WFF od.znaczerniami państwowymi oraz Odznak.ami Honorowymi m. Losildadając na ich ręce
dzi.,
serdeczne gra.tu<lacje oraz pows:zySltl>im p.radziękCJ1Wai111ia
cownik-O!Il WFF za ich wkla.d
w roZ!Wój klu~tuiralny kraj'.:I i
miast.a. WyiróżnienJ. otrzymali
irównie'J: Odziniaki Tysiąclecia
odznaczonych
Wśród
PRL.
wieilolctni zaslu:zm;iłaizlł się
żony dyireikto.r lód.Zkiej WFF
- W. Budzyńslk:i oraz rezyserny: W. Jaikru.bQIWSlka i S. RóGocącym.i. 01klas:kami
żewicz.
wysit.ąipien~e
przyjęli zebrana
kt&ry w
Alelksaindra Forda,
serdeozn~h

sło1wacli

n~H\.;a>:at

do pi€'1'1Wszyc.'1 lat bu<lo·.\·nictwa polS!kiej kinemalogrofii w
Lodzi. A. FOlDdowi i W. JalruOOwlSlkliej wręc.ziono Uil"OC'zyooie listy ~ce wyrazem u:zmainia i podziękowań za Ich
wybi1Lne osiągnięcia i zashigi
polski ej s-zituki
d!la rozwoju.
filmowe.i oraz k11:zeiwienia w
pracy twórczej idei pokoju i
braiters1twa, między na,rodarni.'
Akademię

poprzedziło

UTO-

wysila wy
20-leci.a WFF, którego dok~
:oiM minister 1.. M<J•tyika.
· oilwa!rcie

czy.st.e

K.W~

Przyznanie lenino i 11 n gród
za utrraalanle pokoJo mledzv narodami
j·apońskliemru. dzi:aitaoz.owi sąio
oraiz
Kaoa:u Ota
łecZ1!1etnU
przewodnliozącemu brytyjsil~e

Agenoja TASS p<lidaje, :!e
n.agir-Ody le„Za. wtrwa.iJ,amle
lnli1nowski,e
!iJoJroju. m:iędey !lli8l!'Oldaimi" V->iindyjsk.iej
stały pr:zyz.i!1Jaine:
A.runlie
dział81C2JCe społecfllnej
Asiaf .Mi, poeci,e hiS121Jl13.ńSlk.ie
AJibeirlti'eimt\i
Ra,J:aeliOlwi
mu

międ!zy;narodowe

Tunezja

go Komiltebu Obrony Pokoju
i czlonikowli "'Swiarowej Rady
Pollroju Goir&:m01wi Shaf.ferowi.

odwołuje

ambasadora z Kairu
w

st.olicy Tunezji ogło~cmy
komun.i.kart: za,powlada.ją
ZOBtał
cy zniml~nięcie a'mbasady tune-

zyjskliej w Kalrze i wyco!fanie całego personelu tej amba
sady ct.o Tunisu. Rów01ocześnne
komunilkat ZBfPOIWiada za.mkin1ię
cie konsuJ.a,w tunezyOsk·tego w
przyczyny
J"alko
AJeksa1ndrii.
tej decy11jl „rząd t\llllezyjski wy
mfein1a W?..glęcly be~ieczeństwa
osób d dóbl1' ambasady i lkon.suJa:tu.
KO!mundkait ten uata~ się za
Jed,wie iw 1pairę god.2liln po pirzy
tunezyj-:
aimbasadora
jeźd0le

Francuski
minister obrony
złoży wizytą

wBonn

FrancuSlk::I minister obro,ny
w
p. Messmer p·rzybędzd1e
z
Bo'l'!ll
do
po1niedZliałek
dwudniową w!1Zytą. PrzEpro-l
wadzii an rmz.rn<Jw'v ze swoim
klOllezach<ldnioniemiook.lm
-co
von Hasselem. Jegt
gą
wizyta w ramach k,ontaktów
układem
iprzewidz'anych
francusko • zachodni<J·niemlec
kim.

skiego z Kadnl t'lo Tunisu.;
Ambasadoir, Mohrum:ned Ba dra.
oświadczył, że życie jego znaj
w niebezpie<:zeń
dowało się
stwie, że podcżas osta tnlch d?"
mo.n.s'1Jracji w Ka·i·rze, jakie mia
ły miejsce przed ambasadą tu
:zamordoIUISiłO<Wa,no
nezyj,ską,
wać

go.

• * •

Plrzerz ~ dlllli olbradowała w
pirzewodnictwem
pod
Kadt"ze
Lll(i
generalnego se1~retana
Ara,bskiej, HaSUIIlY. kon!eren<:ja
przedsta·wicieli szef6w pań stw.
W obradach tych
a.rabskich.
nie uczestniozył µrzedstawiciel
Tunez;!l. KOlllferencja omówiła
dotyczącycll
szereg zagadnień
sytuacji iii.a Półwyspie Arabskim. ~djęła o.na decyzję o
!l>Wołandu iii.a dzień Z4 maja do
Kadll"U konferencji ~remie.rów
krajów airabskltch.

Burgiba

uda

się

,óo Maroka.

Rabaoie pod<Bno w pi-!!•
tek ofioja'1llllie do wiadamri5•
ci, że :na za.prosw:iie króla
Ha·!ll!na II prezydent TuneBurgiba przybędzie w
zji
ozerwcu z <Jficjalną wizy~
do MiaToka.
W

SytuacJa w Iraku
zaostrza

r2l lirakn.t !111aiplywa.ją wiadoo wzinowieniu operacji
w-0j&kowyoh w północnej ~
ści tego kiraju. Jurt od m!esiąca w iirMkilin KUII'dystanie
toczy się nie wypoiwiedziana
wojna, która w uibieg.łych lawiele ofia;r
tach ip=y111ioola
ze sitrony kUJrtlyjzarÓWl!llO
skiej jak i airaibsQtiej. Groź
ba wojny bra1tobójcz.ej :zmów
awti<5ila niad Iiraik:lem,
mości

płn.

się

Agencja Rewtera don<l'!lliła z
Nowego Jookru., że w ootatmch
tygodlnfa<lh ok. 60 tys. żołnie
rzy ka.ok.ich pos1t1.wa10 się na
Agencja Associete<l
ipó~oc.
od·
Press infOI"IIlo;valia., że
iracikich
5 dywi~ji
d'l:iały
przez samoloty
wsipieranych
odTZUJtowe rozpoczęły ofensyaby 2idlulsić 'k.1.lll'dyjskie
wę,
plemiona pórnoonego Iraklu.

Iii

protestu przeciw interwencji USA
[§) Walki na ulicach stolicy

•

c

~

~

y

stolicy
Re•pubHki
DC!lminlkańskiej nadal utrzy•
mują główne dzielnice mia·
st&. JllZ 6
dzień
odpierają
oni ustawiC!2llle ataki
wojsk
gen. Wa$51in Y. W~ kltórym udziela poonocy amery-

e-

oh.

Walki w re.ionie

Kuczu

i

uch

R-zeC2111.i.k i!rtdyijskiegO Miniflter
stwa
Obrony
oświadczył
w
czwartek wieczOII'em, że oddzia
ły
paikistańSkie
poruiwnie zaattad<owa•ly pozycje wojsk indyjskich vr S11X>TnY1m rejonie
Kuczu. Doda.t an, że żołnierze
pakistańscy ostraela!Ji w ubiegłym
eyigod•ninl Wojska indyjskie z 83 mm ll'aikiet dostarczo
nych ian przez stany Zjedru>czone.
w srollicy Lndil, zebrał się na
i;iactz:wy~zaj111e posiedzenie rząd
Omdyjsk1 aby ;poncywnle przed:yskutować IPI'<>blem spo.ru gTa
nic:imego z Pakistanem.

A. Gromyko
powrócił

do Moskwy
zył

:na

oJliojalliną włizyttę
zarządu ft"an·C'llskiego.

IP!:IOOiZenie

U THAN1T
w Genewie
Sekretarz
generalny ONZ
Thant, prrzybyl w pi.ąltek w
godz.inach p-0ipOll!Udiniowych z
Wi€dln1a do Genewy.
U Tlhanrt: pa:ooprowadrzli. rozmowy z wł.a.d7;arnd szwajorurskim~ w sprawie
problemu
:z;a.fn-9talowalllia w tym kiraju
Sekretadaitu. Swiaito<wej Konferencji Haindilu i ROOJWQju.
4 maija sekireta!t'Z generalny
ONZ zabierze po raz pierwmy głos
prned aiudiylt.or.iJum

b

szwej~

R. Bumedien
u A. KoavQina
PNIIlllier ZSRR, A. Kosygin
w piątek szefa delegacji algierskiej HuB!l'i Bumecliena„ ozlooka. Biuira Politycznego Pa.rui Front Wyrzwol·e.111ia Narodowego, wic~
prem1 era f. mi,n5stra obrony
narodowej Algier;;kiej Repu
bliki
Ludo.w.o-Demokratycz·
przyjął

ne.i..

Wypowiedź

Fulbrighta

w
m
igi

ja

w

w

w

nootę
prote&~yjną
z Ingerencją Sta,nów

ldziły &ię
llla

w C71Wart·ek w ONZ

umieszcrenłe

w rezolucji
odid'Zlie!Jnego

.Kaimtetu
33
punl!'Jtu
stwJerdz.a.jąoego.
że
1111ie ipowdnno
się
podnosić
sprawy sbosowalnośei artyku
łu XIX Karty NZ, aby U111ik111ąć starcia w ZgłlOmadizeniu
Ogólnym NZ.

ty

yie

u Carstensa
na. wlaS1!1ą p;roś~ pMez Karla. Oaa:-s.tensa
p.o. minisitra
siprasw

zagramiczmych

NRF.
agencji
pT1Bsowych, McGhee chcóał uzySlkać apillllię rządu federaanego na temat rozimów pr<>waid:oom.yoh przez przed!Sltaiwicielli 3 mooa1rstw zacllodln.ioh
w Waisizy.nigtonie
w SIJ)il'awie
delkla.ra~.ii dotyczącej problemu niemieckiego.
Wedlluig

wiadomości

swe

siły

Dztś rz.aichlnrurr~e

wa:ne, Olkireoo.mJ: du-że

u.mlarko-

·2· możli

wością
przelotn)Tch qpadów,
zwłaszcza
gO'dzllllach
poipołudn!owych. Tempera.tura m.ini

w

st. C., maksymalna
około 13 st. C. Wla try Umiar·
kowal!l.e, p6blllocne. Jutro przelotne opady, nJ.eoo chł.odnieJ.
malina

5

,,D:ie Weil'' o slosunkach
Parqż

Komentator dziennika „Die
Welt" zastamawia się nad wn.Lo
skami Vl'Y•pływającymi z prz!'"
mówtienia prezydenta Fra:n.ci1
de Gaulle'a
dla
poJ:iityk1 w
kwestid niemieckiej. Pisze on,
że wizja de Gaulle'a nie pozo
stawia dl.a Ameryki żadnego
miejsca w Eurc:>ple. Rząd zachodnioniemieckli
n.ie
ponosi
winy za to. że ze względu na
brak podipisu F'raill.Cji zawllsła
w powieitrzu propozycja ogło·
szenia
wspólnej
dekl.a.racJI
państrw
zachodnich w kwest!!
niemie,ckiej, ac21ko.1wiek - ja·k
pisze komentaot>OI!' rząd zachodniomńemleckl n.ie powinie-n
był nalegać na poojęcie przez
nie tego teatralnego
krok>u.
Jednakże za to, co s.!ę stało,
pOIIlOSi <>ll1 winy. Padł on
amerykańsko-f.rancus

Komitet
33
a~imuje
się
sprawą <lperacji poko•j<Jwych
ONZ oraiz sposobami rozwią
zania trudności finarnso·wych
organd1zacjt1. Punkt odrzuoony
przerz
delegata
USA,
Yosta, ma,_j.duje się w kom:p:-0misow€j
pr-0pozycji k!."'aJow afro-azjatyckich
z
30
grudnia 1964 roku.

przekładowei
śwfatCJlweJ XX wi€llw. - .eza~
rodziejSk.iej góry"
T~asea
Man•na.
Głośny pisairz emery~ańSlkd
Ja.ma<J Ba~dwtil!l,
bęodiz.ie
w
tym
roklll
repir~towany
dwiema po.zyicjama:
ksia,7Jką
Dziś rano, dziś wieczór ta•k
Prędil©", kitórą w Sle<r.lii. :,Jednorożca" wyda PIW oraz pozycją „Następnym razem
:żar", ikitó.ra Ulka;że sdę na·kaa.-.
-dem-~ ·ił~~.

po-1

W jutrzejszym
,,Dziennikuu

łecmą".
Następnie

czteromo~

NATO

w Atenach
W cz.warbek w stolicy Grecji roiz.poozęła się dwudniowa konferencja sbałej kom!sji NATO, w
której
bioo:-ą
ud.zi~ł
pairlamentarzyści
13
krajćw należących do bloku
ait!lantyckiEgo. Obra:dy 'komisj~

są

taii111e.

Waleczne dziewczę
W ,paTku mie-Jski.m w Toron
t.o pewien Chuligan zaaitakował
dziewczynę
! chciał
jej to:rebkę. Reakcja

mówca

przypom-

z

wodaciągów

wzrosła

o 467 tys. osób, z instalacji ga
zowych o 314 tys., instalacji
sanita=ych o 224 tys.
Wiele miejsca poświęcił też
mówca. ro2'wojowi ci:ynów spo
łecznyeh, które tylko w la·
tach 1961-64 przyniosły w na·
szym mieście efekty gospodar
cze w wysokości 128 mlłl zł.
A „im bliżej wybor6w - łYm
bardziej powszechne stają się
nowe zobow~ązania produkcyjne i czyny społeczne podejmo
wa;ne w imię poparcia programu FJN". Tego ,itrogra.nm, któ
ry otiwiera przed naszym kra·
jem nowe perspektywy p:yb·
kiego i wszechstronnego wzro.
stu gospodarczego, podniesieni!'poziomu
życiowego
ludności,
awansu kulturalnego naszego
społeczeństwa, umocnienia. po·
zycji Polski w świecie.
.. .
Następnie
I. Loga-so:wmski

omówił sytuację mi~dzynarodo
wą, stwierdzając m. in„ że „o

pokój

stwowej za Nó.emcy, czego pra
gnie prezydent Fra1I1oCji, sotanoW'i sugestię;
nad którą Waszyngton w ogóle nie może
dysk'l!tować.
J<!St ona nie dQ
dys•kusji równiet dla re:publlki federa.1nej.

Parlamentarzyści
obraduiq

najgłębszą treść

nej - przygotowania wyborów
do Sejmu i ra.d narodowych w
oparciu o program wyborczy
przyjęty ostatnio na ogólnOjpol
skiej sesji FJN.
Mówiąc
o
dotychczaso·WYlll
dol"obku rad narodowych ostatniej kadencji oraz o osiąg·
nięciach 20-lecia PRL, czlonek
Biura Politycznego KC PZPR
podkreślił m. i.n., iż również
„dorobek Łodzi stanowi
po·
twjerdzenie dużego postępu uzyskanego w całym 20-leciu i
w ostatnich 4 latach".
Wymowną ilustracją prze·
mian dokonanych w naszym
mieście
jest m. in. ogólna po
Jll'aWa standardu
mieszkaniewego; liczba ludności
korzy-

stającej

odebll'ać

byla in.atychllllla.stowa i raczej nleoc:zeki
wana: dzlewozyna mocnym cio
sem w s~ękę
oloezwład111ila
napastnllka, przerzuciła go Sć·
ble niieiprzyitom.n.eigo na
plecy i zaniosła do komisa•ria
i>u .POillcji poJ;ożoneigo w odległosc1 3 kim od miej•s ca wypad'k·u. Gdy podZ!iJwiano tam
jej . dzdetl'Il-Ość,, . gorą·co prosiła
poohcję, aby !11.ie ujaW1I1iać jeci
naz:wiska, dlnaczej bowiem jak móWfiła - trudno jeQ bę
d.:le znaJ.eźć s>Q.bie męta.

re

przychodzi na.ro

reprezentują

ten, niosący dalsre podniesienie poziomu warunków życia.
oałego
społear.eństwa.
urze-

postęP;

_nadal

walczyć, walczyć z siłantt któ-

Europeizacja kwestii nienniec
klej li równoczeSn.e wyelim.inowa.nie Allnaryki z Eu.-o,py i z
Odpowiedzialności

wyrażające

r,Ludzie pracy l..odrlJI - glo$1 m. in. rezolucj.a. - nie bę
dą ~ędmć sił, aby proogram

to ha-

niał,
że tegoroczne
obchody
Swięta. Pracy mają szczególny
charakter. Przebiegają ane w
atmosferze ro,.,wijającej 5ię w
całym kraju kampanii politycz

Geooge McGhee, ambasa.dbr
USA w Bocnn przyjęty wstal

jednoczą

Ciekawe zapowiedzi
z literatury

Ambasador USA

Powstańcy kongijscy

Z obrad Komitetu 33
stamy Zjedn<ooz;001e nie zgo

wstępie

Bonn

ZjednOC'l:o
nych
w wewnętrzne spr.a.WY
Dominikany.
Decyzja prezydenta Johnso•
na wysłania piechoty morskiej
do Dominikany wywołała gło
sy krytyki r6wlllież w Stanach
Zjednoczonych.

Bonn

sła

i

pie:rwszomajowyeh manifestacji,
treść dążeń
i pragnień setek
milionów ludzi pra.ey na całym świecie".
·
Obeene śwłęto, to już iLwud.:ieste pierwflze święto pierwszo
majowe w wolnej Polsce. So·
cjallzm s-tworzył naszemu narodo·wi historyczną szansę, ja•
kiej nie mieliśmy nigdy dotąd.
To zaś, że :zowiązaliśn;y nasz
byt i naszą przyszłość z socjalizmem., jest trwałą historyczną zasługą partii klasy robotniczej, która wyrosła z ofiarnej walki całych pokoleil polskich rewolucjonistów.
„Klasa robotnicza czerwonej
Łodzi powiedział I. Loga·So·
wiński miasta o najstarszych
w Polsce tradycjach re.wolucyj
nych, obchodząc dziś s~oje ro·
botnicze święto, oddaJe ~ześć
bohaterskim bojownikom, któ·
rzy jako
jedni z pierws_zych
podnieśli
CZMWony l·tnaJOWY
sztandar walki o prawa robotnicze, o sa:>rawiedliwość spo-

swego przemlJwie
nia. Ignacy Loga-Sowiński ser•
decznie pozdrowdł zebranych w
imieniu KC PZPR, . Ogólnopol•
skiego Komitetu FJN oraz Cen•
tralnej Rady Zwłązk6w Zawo•
dowych.
„Przyjmijcie też - stwierdził
mówca
podziękowania
za
wasz codmif!'llny, ofianiy trud,
za cenny wkład, jaki włóknla.r
ska stolica - Ł6dź wnosi w
dzieło
budowy socjalizmu w
Polsce".
Mówiąc o bistoa:il 75•lecia obchodów 1-majowych, członek
Btura.
Politycznego KC PZPR

związku

Niicollas OJ.enga„ jeden. z prfy
wódców kongijs•kiieg0 ru,chu ,po
WlS'l>!lńczego, oświadozyi w Kailrze,
;iż
dowód'1JIJWa forOl!l.tów
wschodni\ego i zachodniego os!ą~111ęły poroz,u.mienie w
sip:ra
wie „zespolenia s11:ereg6w". ;,W
Komg•u - oz,naJmił Olenga powsitam.1e zjednoCZ'Olll.e dow6dz
tw.a Kongd,ji;kie,1 ..At.~ _'!łł:Y.Z&.,O
lelflczef',
W Kailrze
ob~ad-O'Wll!lii
niedaJW110 :przy d.rZWiach zamknJę
tych przywódcy kongijskiego
ruchu powstańczego. Utworzyli
ond Najwyższą Radę )'tewo.lucJi
i podj~li sze<reg środków, aby I

wolność

&>wlńs.Id.

*

klch iroribież.n.ościi. 1 to nie po
raiz pierwszy".

cll
·b-

o

*

ze str. U
tycmego KC PZPR, tp1rzewod~
niczący ORZZ, Ignacy LocaNa

*e „pokój,
socjalizm -

podkreśla,

fDokiończenie

Minister spraw zagran.fomych
Wenezueli wręczył w czwartek
ambasadorowi. USA w Caracas

ofiarą

iła

do

pie<:hoita morska. Uii
ce San.to Domingo poprzegradzane są barykadami. Na.
sk-rzyżowania.ch ulic oraz na
dachach
d-0mów
znajdują
się gniazda
karabit1ów maszynowyoh. W toku cźwart
k·owych W'alk z odd11:iałami
bezprawnie utw•oor.ronej j.unty
wojsko·wej oboońcy Sa.•i.to !Jo
mingo zdobyli 4 czołgi, a 2
inne znis,zczyli.
Według doniesień
Agencji
Pł"ensa
Lati111a.,
minist.er
spraw -zagranicznych Domini
kainy PJttaluga oskażył USA
o udzielenie wszechstronnej
pomoc;y oddziałom jun.ty woj
sk·owej.
Na ot;e['yfurium
Dominika·
:ny prz.ebywa już 4.200 , żoł
nierzy amerY'kańskich.
W nocy z · czwartku na
piąbek odbyro się drugie pgsiedze111d.e Ble.dy OPA, zwt>ła
ne na wmi-0se1k USA.
Jak podawały a.genoje 7lach00nie w piątek wieczorem
z Sainrtx> Dom1ngo, w toczą
cych się tam w.al'k.ach 2!g:inę
ło ~aswd-oipodobnie ok:ofo 4-00
osób. NajbM"d!z;iej zaciekłe bo
je trswaly w cerutrum stolicy
Dom inikanY, gdi7Ji,e wiaJ.crono
o~ dom.

;;.;e

cli
el

z okazji 1 Maja

kańskia

*

W dniu 30 kw'ietnia minimer
spraw
zagraniczinych
ZSRR A. Gromyk.o wrócił d:>
Moskwy z Paryża, gdzie zło

sociahzm

Uroczysta akademia w lodzi

Wydarzenia w Dominikanie
Obrońcy

p·osłęp -

Pokói -

Głosy

w

5

te c z n ą

przeszłość, walczyć o zwyclę•
Po st ęPow eJ
PNY·

stwo

W
dla

jednym z rel.eturl!l.iedów
uslyszai!l.o ostatnio na
dfalog między prowadzącym a.udycj~
a pewną
pań

st~pujący

uozestnicz.ką.

- Pyta.nie: proszę wyimienlć
:n.aj.lepszy w pani żyoiu zaJ<,up.
Odlpowiedź: to mój mąż. Pirzed
'l laty sprawiłam go sobie :it.U·
pełnie daxmo i do(tychczas do
brze funlkcjonuje.
Pomystowa odpowdedź została
ooq,naczona najiwyźszą ll'Lll·
gr odą.

W diniJaoh od 30 Jtowiebnia do
maja
Ra.da Terenowego
Dzialania ZMS 111a Bai:tuil.ach
organi1Zl1j.e 711-0tt m!odz.ieży z
bah.oc-kk:h kół terenawych. W
programie rz:Io!Ju ~ew.id.zlano
przeprowadzenie quizru., zwiedzenie Nieboirowa. i Arikadii,
przegląd zespołów
airtysitycz~ a... so!l.i;.sitów.. -rtn.wn:iie.1 .piłki

uMói list z widownr

papieża Pawła VI
na rzecz pokoju

Apel

30 kwiebnia Watykan

opu-

blikował
Pawła
modłów

encY'kli-kę
papieża•
VI
naW!Ołująclł
do
z powodu ;,Zl!ł•21"'0Żenia pokoju na świecie".
Podkreśbając
niebezpieczeń
stwa gr-0żące pok<lj<l'Wi, encyklika daje wyraz ~ niepo-

k-ojeruu i obawie wobec zaosbr.zenia się rOG!lbieżności mię
dzynarodowych do tego stop
nia, że pr:r..ekszbałca.ją się w
krwawe
ko·nflikty.
Paweł
VI ubolewa. że powba't".za się
W' niektórych częściach św:!a

ta

odwoływanie

się

w

U/l"e-

gulQWIS1!1!i.1U · ~ów do siły
zbro.jlllej, a nie do l'IO-ko-ń.
Encyklika zawiera apel do
„wszystkich
czyinrn.ików od·

PRZED
Ili Fe111·walem
Prace

przygotMmtwcze

Delegacja Wll:OSlk:iej
Partifi.
KomUinisfylczlllej,
zaiprosa:ona
przez WietnaanSiką P~ Pr.a.
oującycli., w dirodize do Wietnamu zartirz;yma ła Sti.ę w Pekinie.
SekTet.a.rz generałny
KomU111i·styczinej
Pa!r'lli Chin
Teng Siao-ping sipo1Jk.ał ~ z
1P3:"oe<W>odnic.zącym
delegatrji
WłPK
Gia111ca11l.o
P.ajeJ!Jtą,
człon.kliEm kierowlllictwa i &!k;retarjatu WfPK oirai: z po.zootal:ymi
czł-Oiillk.ami. delega..
strony

p.~lądy
wJetn.amSlką.

m

SADU

Delegacja WIPK
w Pekinie

$Woje

Krajowego Festiwatu Piosenki
w 01>0Iu są ju:I: w pełnym
toku. Na czele komitetu orga•
nizacyjnego stanął Włoc1zl.mierz
Sokoll'Ski, przewodn:!czący Ko·
ntltetu do spraw Rad.!a i Tele•
wiz.ii. U&talono ta.ld:e termin
fe&tiwalu, Odbędzie się on w
dniach 17.....io czerwca. b.r.
Dokładny
program. im,prezy
jest
opraco·w ywany w tej
chwili, wiadom.o już, że odbę•
dą się dwa koncerty tranami·
towane przez rad.Io ł telewi·
zję. Będzie zorganizowany te:I:
plebiscyt
publiczności,
kt6ta
wyłoni ,,laureat6w widOIWllł".
Solistom tt)Wa.rzyszyć
będą
orkiestry: Fn. pod dyr s. Ra•
chonia, A. Kurylewic~,
Big
Band pod dyr. 1. 'bogdanowi·
cza i M. S.więoi.ckiego, kon!eran1!jerkę
poprCYWa.dzi, .fak w
ub. roku: J. Fedorowicz, P.
Skrzynecki, L. Kydryński, a
także I. Dziedzic i „starsi panowie" J. Przybora i .J. Wa·
sowski.
Swój udział w feat!.walu zgło
siły jut: Anna German. Ha.li·
K I k
B b
R•"'•ka J
u~~.
a.ra ; z okazji festiwalu Tel~ja
warszawa ma zamiar z.reali·
zowaf film 0 Opo.lu ~112 film
dz.iennlkarzacb - sprawo0
z.dawcach
festiwalowych
(to
chyba dla. ton l mfjżów).

ar

powiedrz:illlnyoh
za sprawy
publiczne, aby nie pozostały
głuche na w<Jłaniia całej lu.d2J
kości
spragn.Wne.i pokoju",
---------------

cji.
Obie

o polu

w

Od 3 maja br
Wypłaty'

za Dbli2DCJe ftPRSP
M:i1J1isterstwo Fi'no&llSÓw ~
formuje, że ukaz.ała się JUZ
tabela urzędowa z wyą:i.i·kami
2'1 1osow1B.nia obligacji 'Ń.ar-0„
dowej
Pożyczki
R.ozwoj~
Sił Polski,
przeprowadzo.ne.;
go w kwieibndu br. w War.y
sza wie.
Od d:niiia 3 miaiJa 1965 roik~
wszystkie o.ddziiały PKO
:t
N®rodowego Ba.nku Polskie~
go r.o.zpoczną . wypłlaty za
obligacj,e . wyl<Jsowane
w:
tym ciągnieniu.

Trzęsienie

ziemi

w USA
w

01:W.all°ltek

pól:nocn.o-zaclwcf

in1e lt'ejony Stan.ów Zjednoczo•
nych,
połotOl!le
nad Pacyfikiem nawiedZiło silne trzęs[~

I

nie

ziemi.

Według

osób

poniosło

jesz.cze

pięć

wi~e

danych,

dozm.ało

niepełnych:

co najmniej
llmlerć, a

obrażeń.

maite~la.Lne s11 bMdzo
Wstrząsy odczuto w

StratYi

poważne,

pasie dłU:
gośct 960 k!lomet-r6w i szer-okośO! 640 kilometr6w. W Vancouver CKa111B.dą) ludność w po
płoch.u wybiegła na ulice.

,,Zloly uan11'' zezna1· e

~~

Sądem

Woj~ćdllltim

d[a m, Lodzi toczy

&ię

roz-

p002lęty

27 klw.!·e.tnia proce9
uozestniik.ów ,,zrotego gangu", osikarlonycli o pl."'Zemyca
nie wa.i.wt za girain.icę i p:rze-

5

syłamie

Na.1'olrn1ast T~ JagieJ!sik'al
(Kraików, Wao:-yńSlk.iego 8) i
~olil:na Glajch (l...ódź, K.iliń~
5ik1ego 44) do iw~ in.ie ~

mały

sie.

r·----u----.. . . .
(jp)

z?ota. ~owanego - - - - i rzrrniesizanego z k.aikeo, by po
[przeitopieni.lu

~.zeda;w.ać

zysilciem w kir&jlll.

je z

OSikiairźeni:

Wal'lda ! J~
P&si:h""<1WISlcy ( Amdirzej a Striu.ga

31) i Stamisilaiw Pac.anow(Wólczańska 20) P<NYillnali
si-ę cz~ściO"Wo do popelinienia
zer:rucanyoh :im czynów, obnlżaijac ma02lllie :l!lości :i;:iirzemycainego złota, zmieniając il. odwohuj ąc rz;ez!lal11ia. :zJO'io111e w
ś'ledzlbWiie. M. in. Wanda Paszkorw.Soka twieM:z:iła., liż rue Wiedziała że ma;ż pir.zeohOIW!U.le do
lary pod 1PO<lilogą.

W dJlliu 6 kwietnia. 19&5 roku
w Ulm, w wieku 74 łat,
ukochany Ojciec i Dziadek

zmarł

il"l'I'

S. t P.

siki

Z Bałul do Nieborowa
2

konkurs pn.

arenie roiędzynarodorwej i utrwaleni·a socjalizmu W naszej ojczyźnie".

f{~tlkę :zą~~Silaz d~p~ej~

teleturnleJ

W
jul=ejszym numerze
Pa.nOil"a.my ,,Dzienm""ka 1.6dzkiego" nasi na,jmlodSli ei;ytelnicy znajdą, interesujący

jak naijpomyślniej,
się w t.en sposób do W21rOStu ekcmomicr.miego kra.,ju, jego zna.czem.a na

z

PouczaJący

mlodzleżg

I

przyczynia.jąc

hena

cie dla pcr.-ogiram111 WJ"bOlrczego
przyjętego przez Plenum Ogólnopolskiego K·om-!.tew Firon
tu Jedności Narodu".

dla dzieci

czywistnić

szłoścl" •
W imię właśnie tych spra.iw,
w imię socjalizmu i pokoju,
dobrobytu i bezpiećzeństwa na
szego narodu, dając odpór wro
gom czyhającym na nasze gra•
nice i Ziemie Zachodnie, pójdziemy wszyscy 30 maja do
urn wyborczych, oddamy &We
glosy na kandydatów FJN,
głÓsując za władzą ludową, za
(tw)
socjalizmem, za
p-rogramem - - - - - - - - - - - - - - Frou.tu Jedności Na.rodu.
Na
zakońcl'JE!ini-e aikaidemdi
zebTani
gorącymi oklaskami
'1
IJ)rz.yjęli ogłoszony przez kan-

Obrońców PokojlU,
Hem;rykę
Go·lańską
ipTojelci
rezolucji
„wyrażającej glęboltioe popar-

Wielki Konkurs

&ia'1lkowej, biegi prze:tajowe,
wycieeik:i i ognislk&. Praewiduje siię, źe w zlocie we:l!rme
ud'Z.i~ ok. 300 os~. BY'foy to
więc pienwsey ZMS..()IWsJti r~
lrones.ang w terenie,
przed
le<lm:im sezxmem llll.ot.ówv wyciecze!k: i

Olbo.zów.,

ALFONS
JalSS
o cz;vm powiadamiajlł Xrewnycb i Znajomych
SYN, SYNOWA I WNUKI
Dtda 30.. IV. br.

długich

niach,

żona,

zmarła, po

1
ciężkich
cierpienasza najukoc:hań.sza
matka i babcj.a

S. t P.

IREHA SAPIŃSKA
z d. STAWilll'SKA
Pocrzeb odbędzie się dnia
2 maja na cmentarzu kato·
lłcklm w Tomaszowie Maz.
RODZINA

D.ZI.ENNilK

ŁODZKI

nr llIB (5721.) a
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i Odznaczenia państwowe
i i Odznaki Honorowe m. Lodzi

LÓDŻ

ł

szacie

świątecznej
sm

TO rot .JA.KM SKI.ADA, żE ZWVKLE SWIĘ
TAK
TO 1 MAJA WITA WIOSNA PIĘKNĄ, SLON E CZNĄ POGODĄ. WCZORAJ AURA DOPISALA NADZWYCZAJNIE I NA
TLE BLĘKITNEGO NIEBA PEL NIĄ WALORU „PRZEMOWILA" CZERWIEŃ SZTANDARÓW, SZTURMOWEK I TRANSPARENTÓW.
Lódź, jak oo roku, oblekła
Na
się w odświętną szatę.

skwerach
mówiące

w-y-

bara.eh, protestujące przeciwWietnamie.
w
agresji
ko
Wejścia do za.kładów pracy i
instytucji. frontony gmachów
publicznych i szkół. witryny
sklepowe pomysł-O<Wo prz;yst.ro
jone. Tu i ówdzie spotkaJ.iś
my prac-O<Wników U2iUJPełruają
cych ostatnie szczegóły. Na
plocie okalającym teren Spół
dzielni Inwalidów im. Byłych
przy
Więźniów Radogoszcza
ul. Sienkiewicza 76178. wkła
dano biało-czerwone, czerwone
i błękitne chorągiewki.

dziś

wszyfiitko

i

lśnili>

począd:k.iem.

Krzyż Kawalerski. Orderu
Odrodzenia Polski otrz;ymali: W. Biliński - red. naczel

I

się

Y'

się
zaopatryWa.ły
gwałt
chorąi;iewki. by dziś wit<?ć ro-

mi uczestników pierwSiWlffiai-O<Wego pochodn.l. Na u:l. Siengrupę
spotkaliśmy
kiewicza
przeds-zkola
z
maluchów
.. Olunpil" maszernją~ych dziar
sko pod oi>ieką pan wychowawczyń

kimi

i

właśnie

machających

ta-

chorągiewkami.

a
dnic.przędnej,
prządki myślały

i
de
korac.ię swego gmachu przyg0>towal „Motozbyt" przy _Pl.
długich
Z
Ni epodległości .
sztuk czerwonego płótna roz~
wYook.ośc
na całą
piętycll

ścian

nowego budynkl\l - ozy-li

3 kondygnacji. skomponowano
napi<s „1 Maja". WliCl~ć go ze

placu.
wszysbkich zakątków
Oto prawdziwie nowoczesna,
dekoiracja!
ekspres.i.i
pel:Ila

a.

Fabryka na Widzewie była
pierwsza na liście wielkiej
m<:dernizacjli. przedsięb iorstw
przemysłu lekkieg-0. Zaczynan.J po pioniersku. systemem
królika d-0świadcz.alnego, nie
wiebatdz.o j-eszcze wtedy
rewolu~ji
z owej
dząc oo
technicznej w zakłEdzie wyj
dnia
pewnego
Kiedy
d~e.
za.kładu pierwz;echały do
dalekieg-0
z
maS1Zyny
sze
Taszkientu wielu, nie tylko
robotników. oglą
zwyklych
dało je z dużą dozą sce'J)tycyz
przywykłe do
mu. Prządki
uciążliwych, ale dobrze z.na·
stairu&reK,
nych ma3zyn
nietypowe
na
spoglącl.<>ły
agregatów
nowych
kształty
z. nieufn<Jścią i podejrzliwie.
Kaktus mi na dłoni wyrosrue . j<aJk takie coś będzie
nasze
lepiej niż
pracować
Maw<:łała
wrzeci.en:nice ri<: Krauze z przędzalnd śre

ocenę

cisżej,

załogi.

pozostałe

więk
się na

się

I

TECHNIKA
Nie sposób oczywiście, choć
by tylko wymie<n.ić ws.zysitkich
i przyciągają•
bteres1Ujących
cych wzrok dekoracji, przygotowamych. by mia.stu robotników. w dniu ich święta nadać specjalnie u.roczys.ty ohar<:kter. I chyba nie te dekozewnętrany· atrybut
racje obchod&w - byly • najwa.żruiej
S'Ze. 2ma.cznie baroziej istO'bna
jakaś inna od codzlenbyła
nej, poważna, a jednocześnie
panująca
:radosna atmosfera
wczoraj w mieście. Atmosfer"!.
dobrze spelnionego obowiąz
ku i pamyślmyoh ]!>E!!!"SlPEikty'W.
A dziś, w dniu święta.? . Wszyscy

ją

przecież

warny.
Foto:

t..

~-

(jp)
Olejin.1.cz,ak ·

Anegdota .
w ,~Balatonie•~
Teatru
Miłośn.i.ków
Klub
swych
zaprasza
przy TPŁ
człc>!lJków do karwi.arni ~ „Bała·
ton" n.a „Wieczór anegdoty

po!!!dedziałek,
w
tea.iralne:i"
3 maja o ~odz. 18.30. Impreze
prO'Wadzi aktoo- Teatru hm •. Jaracza Antom Lewek,

Teatr „Arlekin"
zaproszony
do· Jugosławii
Nieda.wno odbyły . się w Pne
lil Sp<>tka.nia. Tea.tirów
Lalek Polski Wschodniej, za7da'Zlllem
walnym
końll'ZO!le
POLUNIMA (Polski Ośrodek
Międzynarodowej
Lalk.&rsk!i
Unii LaJka.rskiej).
Wzliął w nich udział rówmez teatr ,;Arlekin", ·przy
czym akt~ łódzcy odnieśli

myślu

poważny

sukces.

Ja;k lnfonnują, nas, Teatr
zaipl'OS'T..ollly został
p;Arlekin"
na festiwa.l tea.trów la.Iek do
on ze
Wystą.pi
.Jugosławii.
szłlµką

,,Maski

tasllli".

0~

~a.ny

mistrza. Fan-

tego pNewijest rówmeż pokaz in-

dywid'ualnych numerów cstI"adowych.
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(A)

ły

przy pracy wśród 1."obotni-l
ków trenspoTbowych.
ŻNIWA

Orobiste zaangażowanie lu
dzi tego zakładu. w poleuszenie warunk "'w o!"2cy załogi sprawiło, że dziś WZPB
im. 1 Maja należą do grupy
najlepiej
przedsiębiorstw
w urziłdzen!:i
wyposażonych
kraju.
w
zabezpieczające
Nie było t~:i: dla nikogo zaskoczeniem, że właśnie wikomis.ja
fabryce
dzewskiej
przyzwiązlfowo-resortowa
miejsce we współw
znała I
wodnictwie o najlepsze warunki -bhp.
Ludziom też w pierwszym
rzędzie (nie negując roli n.owoczesnych maszyn) zawdzię
cza zakład swą rosnącą sfarocznyc.'1
wyk<Jnywanie
wę:
zadań, wprowiadzanie uspraw
nień. a :11>awet badań n'<!uku·
wych.
Terniz 'lllOWa zmodernimw!lna „Wi-Ma" to wielki nowoczesny k·ombinait ·produkują
cy 1.1 tys. ton przędzy romnrie tylko dla fabryk
nie,
Łodzi. ale
włókienniczych w
dba

całego

dziewiarsl"-'a

ciec-h<J1WS1ki..

W.

Wyroz;ębski .

ski, s. Załega, T.
K. Zięba.

w

kraju. dla prz·emy> łu kablowego, nici.a.mi w Nowej SoH i innych. Po latach trud~iś
zbiera
fabryka
dów
swoje solidinie wypracowane
pI0111y.
K. WJTJ:YKOWSKA

uznall'liliu

A. WojewOOa, W. WróblewZieliński,

Wśród odzn a czon y ch
lazł się również :red. W.

zna-

,_
__________
l
Ka.lrowski - kier<J1Wnik działu
„Dzienmiejskiego red<:<koji
nika Loozfidego".
(jkr)

spotykamy?

te 21 okazji Swięta Pracy bawimy
na festynach w parka.eh i na placach. W tym roku proGdzie się
gram imprez 1-majowyoh jest niezwykle boga.ty.
Stało się jut tradycją;

dziś

bawimy?

IX t.o

.. PLAC ZWYCIĘSTW A

w

LUDZIE

Dziś,

zaw-0dow~.

S'ZICl'regÓlnycli
dlla rocz;woju miasta
Od7lD:adcą Honocową m. 1:.oS. '
d-zi zoot<lłi wyir&'.=ieni:
Adamialt, H. Bednairek., M.
Bilewicz, A.
Bi.es=, Zb.
Bern.aciik, J. Br.wrowsJd, A.
A. Buikowieck.i,
BaJoerzyk,
K. Basia!k, S. OLernik., J,
Ozeka!Slka, S. Chojnacki, Z.
Chrzan<J1Wski, T. C7Jec:howi.cz,
W. Dembow51ki, A. Du:zewow
ska, J . Dooiński, R. Fr<JQ'l.tcrzak, H. F<Jrlun.iak, T. Gry.i<iel, W. Grzaneoki, B. Gał
ka., L. Jagielski. S. Ja•Worowski, Cz. Królikowski, L.
Kuyd-O<Wicz, M. K>0lińsdti, K.
J. Kucharska,
KraSISIOWSJ~i,
R. Kolasa, W. Kuczame r , R.
T. Lubczyński,
Kucha.rS1ki,
W. LewkOW'Slk.i, E. Lawicki,
-L. l'..as=ewsdti, J. Lukasik,
J. LU:komS1ki., S. Matuszko,
Z . Mróz, T. Ma.]t()IW'Sjk.i, T.
N<J1Wacki, S. Nowicka, S . Nowak, H. Pm;ybylski, R. Poros, OL. Pietrzak, W. Rokicka, M. S7JUbert, Z. Szleruker,
B. SZJredel, K. Sroazyńsrki,
A. Sumera, t.. Sido!renko,
R. SosińSlki, W. Skirzypiński ,
H. UrbaniaJk:, J. Urba,n, F.
Urba1I1iaik, J. W!rąhel , Z . Woj

się

produkcji.

Wymiana parku maszynoto był dopiero powego · czątek techniczmej rewolu.~ji
w 'Z.2kładzie. Szybko połat>a
no się, że dawne umiejętno~
ci zaw<Jd<l·we nie wys·ta<rczą,
że trzeba je uzupełnić wiedzą z dziedziny ' elektrooubmatyki a przeszkol~mie przy
warrszta·tawe prządE>k - świa
dectwem włókienniczej sz~o

W

zasług

Bogaty program imprez zokazji Swięta Pracy

Pracowały

proces pro?automatyzowany).
pierwszego
Doświadczeni'<!
['Oku mcdernimcji były d<Jbrym startem do trzech ,następnych lat, w których nawzrooły
kłady inwestycyjne
z 2 mln do 60 mln zł. Całość
zamodernizacyjnych
prac
1963
roku
w
kończonych
ZJamknęła się kwota 210 mln
złotych oo już w rok później
zrek<Jmpensowzło

ją

wyciągi

się dziś

Gdzie

(Cały

peh1i przyrostem

7lainstalować

było

sprawniej, mniej rwa-

nidl lżej.
dukcj[

znaleźli

nad elementami za.silającymi
jak również nad
agregaty
miejscami wydawania surow
Cą; J.ak· Wy~arzały petem badania Stacj,i Sa,n.-Epid. zapylenie ńa sa•lach diię'ki temu
10zmalało
usprawn.ie!lliu
krotńie i obecnie Jest p<>n\żej
norm. RozobOwiązującycb
pomyślni·e prowiązano też
blem zamykania i otwierania
pl'ZeZ
przę'dzalni
di2lWi na
zasboSO'Wanie f~bokomórek do
mecheni-ztu
działających
dobrodzje,j Wielkim
mów.
stwem okaz.ały !rię również
zakład7.ie
skonstruowa·ne w
prasy do odpadków. Ułatwi
w
ły <line pr?;E!WÓZ przędzy
fabryce i wpłynęły na zT,OOiej
szenie się iJlo•ści · wypadków

talk sam<>.

osiągały
przędzę,
ły
szą wydajność, robiło

i na to rada,

za!d<>dowi wynalazcy i racjo
·nali.ze·borzy. Własnymi siłami
wyk-0nano dodatkowe urzą
d.zienia wyciągowe · do zainwas<talowanyoh uprzednio
dliwie w ramach modernizauzupełniajq
epaaiatów
cji
cycb. K-0rzy>'tając z herm"manow.ocz.esnych
tyzacji
szyn radzieckich można też

Nie mniej trudny był okres
wymiany starego parku ma·
Aby
szynowego na nowy.
fabryki.
za•trzymywać
nie
wymic.nę prowadzo·no na saktórych odbywała
lach. w
się ' produktj'a. Doszła jeszc~e
strowymiany
konieczność
pów w celu ich umocni en~a
pod nowe agregaty . Wreszcie
wszystko byŁo go·towe. Taszkienckie ma:s.zyny z każdym
dni.e m zjednywały S'Obie lepszą

się
Znalazł.a
właściwie to

łuity.

I

.

KRAUZE . Z
PROSZĘ O WYBACZENIE . MARIO
WZJ>B IM. 1 .MAJA w LODZI ZA PRZYPOMNIENm
LA'.I SZESCIU HISTORU ••• JEST
SPRZED
TAMTEJ
SPRAWY, O
DLA
ONA JEDNAK TAK TYPOWA
KTOREJ MA'!\J PISAC, IŻ NIC W TYM DZIWN'EC..0,
W FAMl
żE TO WLASNIE JĄ OPOWIEDZIANO
BRYCE.

czystoś

rozmiaramł
Imponującą
zwracającą l.1.Wagę pToototą

wyrósł„.,

A kaktus nie

Zbliżające

święto 1 Maja sstal:o się
d!la mi€5Zkańców naszego miasta jeszcze jedną okazją dla
posesji.
swojej
upiększ.enia
ulicy, dzielll!:icy... Dobry przy
kł2d dali w ~artek praoow
nicy Prezydium DR.N Lódź
którzy z przeSródmi·eście.
Jackiem
mgr
wodniczącym
Surmackim. w liczbie ok. 30
osób urym-ząćkowali teren wir
w
kół U$C - Sródrrlieście,
Alei ZHP.
To dorośli. Zaś dziooi oo.

i

______________..,

malowano
Gdzieniegdzie
jeszcze elewacje i bramy. by
cią

ny „Od!glosów", T. Laskowski - b. dyirektolr Państlw'<).
wej Op.ery Lód21k:iej, J. Ma-b. kornen.dram.t KD '
cią,g
MO L6dź - Ballu.ty, B. Michorek - dziaiłacz KPP, E:
działacz KPP,
Sobociński działaczka
(. Wachowicz PPS i RPPS. J. Zawadzki - '
działacz KPP.
Złoty Krzyi Zasrugi otrzyma:Ji: B. Liberski - mystasep<laó?łtyk., M. Kwa.pisz k!retar:z KD P.ZPR Lódź-Ba

w pracy zawospolecZJ!lej Rada
Państwa nadała odzm<:cum:ie:
Orderu
Oficerski
Krzyż
Odrodzenia Polski - · lilteratowi M. PieehaJowi.
z~ugj

Za

o 75 roczrucy świę

ta Klasy Robotniczej. o

zian

Wczoraj w Pr~. RN m. ~odzl odbyła ~ę ~
dekoraaji zasłużonych łodzi an odzna.e0endami państwo
wymi i Ocmrul.ką Honorowa, m. Lodzi. Aktu dekoracji
dokonał w ob~ośai crzł&n ków PrerŁydium RN - Pi;rewodllii.czący Prezydium RN m. Lod7li mgir E. Kaźnller
mak.

dowej

hasl...a

uSltawiOII'lo

zasłużonych

dla

-

I

n~e

się nlk<Jgo bez
szkolnych i dyświadectw
plomów. zaś po•trzeby kadrowe w grupie robotników wy
pokrywa
kwalJifikowanych
w pełpi wła6na szkoła przy-

przyjmuje

GOOz. 16: program rzyz;cywkowy w wykonanil\l aktorów
Operetki. N astę.pnde wysit.ąpią
tu m. in. dziecięcy chór radiowy, ba~et Domu Kultw:y
im. Zno]k.a, Chór Chłopięcy
„ Włókniarskie· Slowilki", zestudenckie „PSltrąg";
społy
„Cytryna" . 5-ka z ul. Gdań
zespól ilnskiej", „Quant".
A. Rokickiego.
sitrumeintalny
Obej:rzymy takżę harcerski zespól wokailln<>-ml.l!Lyc.:zmy ,;Cyk-a.dy''. Tu też odbęd:z~e się
z
spotkan;ie
„EXJ)'ress<OWe"
piosenką. WY'$tąi~ą trukże soliści Domu Kcltucy przy ZPB

im. M<:!I'chle:wsdtiego.

PARK MICKIEWICZA
(JULIANÓW)

!"ARK . LUDOWY (ZJ)ROWIE)
15.30

chór .,.Hairmonia"•
fra.gmenty JJ['<>graNastę.pnie
mu „Piosenka )J!Tawdę Ci p<r
wie" w wykonaniru ah."torów
Teartn.t Powszechnego, progTam
mu:zyC2'll1<>-Wok.aJ:ny I::.iceum Mu
zycmego im. H. Wieniawskiego. Z0Slpól estradowy ;,Cy
linde:r II", Międzyzak:l:ad-O<Wej
Swietlicy przy ul: Buczka
oraz orkiestra roocywllrowa Z.
Ha.ndzelew.icza.
PARK

PONIATOWSKIEGO

Godz. 15.30: występy orkieFHh2rmonii
stry i oolis.tów
Lód'.llkiej, po oz;ym wystąpią
aktorzy Teabru Noiwego. Obej
rzymy również program estra
Domu KuJtocy przy
dQWy
oraiz: zespoły
muzyozno-wokal•ne 'Zlw. ZaJW.
Poli-grafik.ów i ZPO im. Fornru,skiej.
ElektrociepłO'Wn.i

Godz. 15: program esitradQzespołów
wy w wY'kona.niu
DDK na Ballutach. Następnie
wystąpią: artyści Opery Lód.zk.iej; Teatru im. Ja.r2cza, zeZwią2lku
Lód2lkiego
SIP-0'1Y
?racy oraz
Spóld<Zi('llO'Zośc:i
„Kanon-Rytm".

GoW:.

i

orkle&tra

PARK 1 MAJA (RUDA)

16: prograro rozrywk<J<Wy w wykonaniu aktoirów
po OZY1ffi wyTeatru „7.15",
stąpią: zespól big-beatowy i
rol!ści Domu Kultury im. 'Y".a,
rynsikiego, zespól maruio11rustów ZPB im. Armii LudoGodiz.

oraz
wej
Lódlzkiej.

l!Btndy

PARK 19 STYCZNIA
(HELENÓW)

Godz. 16: występy zespołu
Teclmik'l.IJill Piekarn.i~o. pói
niej obej!rzymy zespoły DDK
„Elty", XXX bO j
Ba~uty.
zeSlj)ól taneczny im. Ha.mama.

w Klubie Dziennik ma
Dziś-

otwarcie

,,zielonego

karnawałll"
W poniedziałek

,,No more H1roshima"
Dziś (sobota) w Klubie Dzfen
nikarza o godz. 21
otwarcie
zielonego karnawału.
Gra „Swingt~ Club-96''·
posiadaczy kar&
Bilety dla
barze klubu.
wstępu w
o godz. :n
W poniedziałek
klubie ze sztuką
wystąpią w
T. Malaka „No more HiroshiNowego
ma" akte>rzy Teatru
- Ja.n Machulski i Jan ZdroDla posiadaczy lial!ł
jewsdd.
klubowych wstęp wolny.

l11iiiiiiiiiiiiiiimiiii:=c~11111••••&•••11111••••111111mJ111PP."'9"1J111mmrmnm

~ł>ald-0~

~~~~1f~~:a :~:~ DZIŚ PO POŁUDNIU SPRAWDZAMY LISTY WYBORCZE
usprawnienia.
jesz,c:z.e
było

Na saili

wyt duszno,
za.py>leme

cz;ąstecrzkemi

2l9.

było

duże

ch'obnymi

bawełny,

zimą

zaś · C:iaffiął l!ią.b · ~ d!'zwi.

Prley'llOJllina.my naszym C-zytelni kom, źe dziś, 1 !'la.ja mogą również sprawdzać listy wyborwybOrców w . godmnac~ H-19. W związku z tym, że dz.isiejsze
cze. Obwody oczekiwać będą
chwila cusu. na wtizytę w obwodzie
popołudnie przeznaczone je6t na wyPoczynek 1 roMywki wy>be>rCZY'.111

na.

pewno

się

znajdzie.

WAŻNE

TELEFO~

Pogoi. Ratunkowe
Pogot. Milicyjne

Straż Pożarna
Kom. MO m. ł.odzl

ot
M

08
292-22

Inform. kolejowa
581•11
Inform. telefoniczna 03
TEATR

TEATRY

JARACZA (Ja~acza 27) nieczynny
TEATR NOWY (W1ęckow
skiego
15)
g,
19.15
„Osiem kobiet"
MAł.A SALA (Zachodnia
;Ą-•
93). g. 20 " D rewn~
rmska"
TEATR
POWSZECHNY
(Obr.
Stalingradu lll
g, 19.15 „Piosenka praw
dę cf powie"
TEA TR 7.15 (Traugułtll ll
nieczynny
OPERETKA (Pótnocna 51)
nieczyn:na
TFA'.l'R ARLEKIN rwól·
czańsk.;l 5) nieczynny
TEATR
PINOKIO (Kopernika 16) nieczynny
TEATR
ROZMAJTOSCJ

Pałacu

Młodz.ie2:y

niec·qnny

8•-~0N

FOTOGRAli'IKJ
(A. Struga 2). Wystawa
fotografii Jana Styczyń
skiego pt. „Psy" czyn
na w godz. od · 13 do 18
~RoDEK PROPAGA*
DY SZTUKJ (Park Slen
kiewicza). Wystawa 1majowa ZPAP od g.
10-13 I 15-18.
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH CPiotrkow
ska 102). Wystawa prac
malarskich
H.
Lori!
Landecklej, Czynna od
10 do 18.
MUZEA
MUZEUM HISTORII RU·
CHU REWOLUCYJNEGO
(Gdańska 13 , tel. 364 _421
Czynne godz. 10-15.
lMUZEUM wt.OKIENNICTWA (Piotrkowska 282)
Wystawy: „Tkanina pol
ska w zbiorach
muzeutn", ;.Z dziejów wló
klennictwa
łódzkiego"
niec:zynrne
MUZEUM SZTUKI (Więc
kowskiego 36)
czynne
gooz. 9-15.
MUZEUM ARCHEOLOGI
CZNE l ETNOGRAFI·
CZNE (Pl. Wolności lłl
Wystawa „Rzetba !udo
wa
woJ.
łódzkiego".
n!eczynne

M:~z~i?u'~b~1~:uR~a~

sklej 37 - przy,mule ro
dzące
l cho·re ginekologicznle z 11 Rejonowej
Porad.n.i „K" z dzielnicy
Wldzew1 ul. SZJ>ltalna 6.
Szpital
im.
B.
Wolf,
ul. ł.aglewnicka H/38 zoo (ul. Konstantynow- 16 (poi.) godz. 10, 12 , z dzielnicy Bałuty oraz
ska 6/10). Czynne od 14, 16 18 20
·
z 10 Rejonowej Poradni
g. 9-18 (kasa do 17), Ml•ZA ' (Pabian.leka 173 ) .,K" z dzielnicy Widzew,
„Banda"
od ~t
~.u.
Zbocze 18,
Szpital
16 1m
g l N
H Jordana nl Przy
A
(pol.) g, 14• 16 • 18 • 26 rodnie;.. 7•9 -· z dziel„ OKA rruwtma ~~ 34 l n.lcy Sr6dmleścle, I KIIPOLONIA „Pingwin
„Dwaj w stepie
od nlka AM Im. curle-Skło·
16
od Lat
(po.I.) godz. lat 14 (1'adz,) godz. 16 • dowsklej ut curle-SkłoIO, 12.30, · 15, 17.30, 20,
18,
20
d-' I
WJSł.A _
Osiem 1. pól" PIONIER (Franciszikańska d owskl eJ·' 15 ' z
... ,e ( ł)
"
nicy Górna oraz z 14
31
16
w·
od lat
• godz.
) „Mysz, która ryk· Rejonowej Poradni
K"
12
15
· • 15 • 17 ·45 • 20 •30 „
nęła" od lat l2 (ang.) z dzielnicy Widzew," ul.
WOLNOSC „Gejsza
godz. lO, 12• 14, l6, szoitalna 6,
~panorama) od lat 16 18 • 2
Chirurgia Południe
'USA) godz. 12.30, 15 • POK OJ
(Kazimierza Bl Sz.pital im.
Barlickiego,
17.30, 20
Program składany g. 11 ul. Kopcińskiego 2.2.
WLOKNIARZ
„The „H.erbaclamla
„Pod Chirurgia Północ - Szpi
12 Księżycem" (panorama) tal
Beatles"
od
lat
im
Biegańskiego
(ang.) godz. 10, 12• 14 • od lat 16 CUSA) godz. ul. Kniaziewicza 1/5.
'
15 45 18 20 15
16
18
•
• 20
· ·
•
•
Laryn,gologia· Szp tm
„Ptaki" (USA) g. 2'
POLESIE <F'?rn!lsklel 37) Ba"lickiego,
K~pciń:
ZACHĘTA
„wasian" ~~a~a KałoJan
(bułg.) skiego 22.
19
(panorama) od i.at 16 POPUL~ii;.,Eg(~ ~·
OkulistYka: SZJPital tm.
(ang,) godz. 10, 12.30, 18)
Krzyżac " ·r (o~~
Jonschera,
uL Miliona·
0
15• 17· 30•
od
12 g~
if is wa 14.
1\DRJA (Piotrkowska 150) ROM A · rR'z owszk:a ' 841
Cbi~urgia I laryngolo~la
„Nieziemskle
historie" „Nleznany"g od lat 12 ~z1ec1ęc!':
Szpital
tm.
od lat 11 (czeski) godz. (pol) g 10 12 14 16 «:rmoomcklej, ul. SporIO, 12.30, 15, 17.30. 20 18 'w ·
' ' • ' na 36/50.
CZAJKA (Pionowa nr 4) sojusz fP!atowcowa G) Chirurgia
1zczek~wo„Prawo i pięść" (pol.)
„Mysi~ figle" _
pro- twarzowa: Szp. !miń Tr14
od la<t 16, g. 15, 17, l~ gram składany godz,
~c-k\ego, ul. . Ko-po Sk eDKM
(Nawrot
nr. 2;; „30
lat
śmiechu" od ,:> 22 •
~ powdu1ab b IBtY
iat 9 ws~ ~dL ~
Tub~~ 0 ~: 1 nsK~~
(franc.) od
t 16 • g. 17 19
Medycy.ny Pracy,
n1a16, 18, 20
STOKI
(Zbocze)
Tom- zi€wicza l/5.
DWORCOWE - nieczyn- cio Palucłt" od "iat 8 Nocna pomoc lekarska
ne
<meksykański)
godz. 13 "rzyjmu,l<! zgłoszenia teENERGETYK (AL Poli„Tudor"
(panorama) leton·lczne
W
godz. 19
techniki
17)
„Biały od lat 18 (rum.) godz. do 5 na l1·r tel. łłł-U.
Kieł" (radz.) od. lat 14
15, 17.30. 20
_Nocna
pomoe ple!ęggodz. 17, „~omec na- STYLOWY - STUDY.JNE marska dla m. Łodzi szego iwlata (pol.) od
(Kil!ńskletto 123 ) ,.wio- Al.
Koścluszk! 48,
tel.
lat 16, godz •. 19
senna miłość. jes.ienna 324·09 od lltodz. 19-ł.
GDYNIA (Tuwima nr 2) miłość" od lat 18 (hlsz- Swląteczna. pemoe le„Perły iw. E.uc,l!" od
pański) god,z,
lf,
16, karska udz,.!la
pomocy
lat 16
(meksykański'
w godz. 10-1'?· Swlatiecz•
18 , 20
godz. 10,
12.30,
15, STUDIO (Lumumby 779) '" pomoc pielęgniarska
17.30, 20
„cyrk jedzie•' od lat wykonuje ~ablegl w ~odz;
lłALKA (Krawiecka 3·51 g (USA)
godzina 15 S-17 • .Nalezy zglaS'lać 9 \ę.
„Chytrv
lis"
pro- „życie prywatne''
od Sródm1ełcle ul. Piotr
gram składany godz. 12 lat 16 (fralllC.)
godz. lee.wska 102, tel. '71-80.
7
Ludwiku dn rondla" 17 15 19.30
Widzew - ut. S .pl~lna 8 ·
lat
(jug.) godz. TATRY rsienklewlC?..a 40) tel. 271-70; Górna ul.
16. 18, 20
„Utracko!!3
M~oron~:· ~~~~~~ ~l ~e1Ma~!7-~~·
ł.ĄCZNOSC (Józefćtw 43) •. Zame uiotyi'ett" ~rÓt tel. 305 _83 Biłuty _
„Cichy :::>on" Il cześć c~ęgv~ 1
Król ·, "kr6- moc l~ka~ska ui z. Pa
1
od lat 16 (.radz.) godz.
:..: ;,Al~rm w 7.00" canowsklej S,
~łl-96,
19
16
4
l4.30,
· 5,
14·
15 16 17 otelęgnlarska, ul. Z. Pa
18) godz
t.DPKó' <Traugutłtadn!le·~.
od
„Milezące'
śi~dy"' od canowsklej s. tel. Ml-96.
"
„ne popo li 1
l
12 1~1 ) " " "
lat 18 (poi.) godz. 16,
at
I>"'"·
.,.,..z. 18,
z MIASTA
IS, 2n
20
v
Roo!yjsk·le Stowa;ra:ysze1141
'lllFWA <Rzgowska ;:or
DftURY APTEK
nie Kultmatne i Ukra•lń
„Dziecko
wojny
od Gagarina 8, Plotrkow- skle
Towarzystwo SpoJa.t 12 (radz.) godz. 14 • ska 165, Tuwima 59, Zie- łeczn.o-Kulturalne
urzą-

Tydzień

-t:O?!Idzie?KifDY?

;:et

16

~A;~ l~łllńskleii;o

178l

drużyn

po.:

teL

dowej.
Duży nacisk kladtLie
PCK na podnoszenie kwaliflkacji ratownika wsród swoi.eh
ezłonków. Stąd coraz większa
liczba drużyn sanitarnych. W
szkołach jest ich 300, na wyźszych uczelniach 65 i 102 w zał
k adach pracy,
Ostatnio odbyły s.ię elimlnacje drużyn studenckich, Palmę

pierwszeństwa zdobyła drużyna z Wydziału Budownictwa
Lądoweg„ Politechniki
Lódzklej, a dwa następne miejsca

@ODGłOSOW
'Oli/Cf
'J'Uln1

zdobyły

Medycznej.

o godz. 19 uroczy<Stą aka
ciemię z okazji
Swlęta
1 Maja. Referat wygłosi
lit. w. KOCZ?l()W. Po re
fe<racle cześć a.rtystyC21na.
Wstęp wol'lly,

drużyny

Akademii
Naturalnie, więk-

szość c:złonków drużyn to dzlew
czę-ta. Walka o pierwszeństwo

wśród drużyn zakładowych odbędzie SI~ 20 I :Ili maja, a d ,r użyn szkolnych 24-29 maja.
w dniach od 8 do 18 maja
odbędzde się Tydzień · PCK, w
tym roku pod
hasłem „Młodz\~ - siła i przyszłość nModu". z okazji Tygodnia 8 maja w Teaitrze Jaracza odbędzde
0 gólnołódzka
się
akademia.,
Podobne akademie organizują
zarządy dzielnlcowe PCK,

Ilia Erenburg o Polakach
Kartki z przeszłości
~rc~~~~!~ów n~eji~~pekcji _
i co z tego wynikło
_
Kto, co, kiedY1 - relacje niedyskrecje
_ Dlaczego Greta Garbo un&·
ka ludzi~
Recenzje· felietony opo-wia•
<4nia fa~tastyczne'

łll••············

(k)

chowania moralnego PZWS
1965, str. 248, zł 15.
T. w„óbel - Reforma szaro.1„
na W Szwecji - PZWS 1966,
str. 195, zł 25,
Ignacy Sc>la.1'% 1 jego uniwersytet
ludowy
1924-1939,
LSW 1965, str. 269, zł M.
KSIĄŻKI

MŁODZIEZT

DLA

st.

Weó:n.feld Jutro
na'
Ma!l'sa - Biblioteka Błękitnych
Tarcz, PZWS 1965, &W. 47, zł 3.
Z. Paiwłowski - Rajd reporterów Biblioteka Błękitnych
Tarcz, PZWS 1965, stir. 45. zł 3.
POWIESCI

HISTORYCZNE

Bieńkowska
szc:zęślJi.wy sebastlana

D.

żyw.X

Klonowica WLub,
1904!, str. 259,
Z>l 16.
Sot.
Strumph-Wo jtkiewicz
Sierakowski MON 196S, str.
800, 2lł 38, op1'. pl,
PODROŻ~CZI!:

K. Barwnowski -

Hobo, Iskry
1965, Seria „Naokoło Sw!ata",
str. 184, zł 12.

moonmooumoouoonoooooo~uooumoooomnmoom•oon~oo~u~umooumoooou~ummoo~umoom

R d
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(Z
SOBOTA, 1 MAJA
PROGRAM I

a.oo Wiad. a.u; Koncert popularny,
9.00
. Dom wielki jak
świat" wiersze. 9.40 Marsze l
pll!oSni. 9.55 Transmisja uroczystości I-majowych.
13.00 Grają
ork. i zespoły PR. 14.00 Nowości
I przeboje „Studio M-2". 14.30
„za.g acka literacka". 15.00 !Concert życ:zeń. 16.00 Wiad. 18.0ll Tnń
ce ludowe, 16.20 Słuch. pt. „I
było święto". 17.20 Koncert dnin.

~~~e„'.'P°f;'ioecz;a~~rtft.rz~h~~\~

20.00 Dziennik. 20.56 Wiadomości
sportowe. 21.00 Rewia piosenka·
rzy. :n.40 „Kilo na kilo" - humoreska. 22.00 Tysiąc t.11l<tów mu
<kl llJ oo Wlad llJ 15 K
t
"Y •
•
•
•
oncer .
PftOGRAM II
B.30 Wlad. 8.:JS
nie z akademii

l

U/ • •
' Z ,'· a
SpraW'OWanle z uroczystości t-1 sprawozdanie
z
majowych. 15.00 Dla dzieci słuch, pierwszomajowych

•

'

O

•

'

.J.

I;

'2

'2

uroczystości
w kraju i za
„Żółta koszulka".
15.45 K. granicą (z Warszawy, Moskwy,
Krat.zer: „Czuła struna" wo- Prago!, .Berlina oraa: Innych S<to•
dewil.
16.41 w tanecznym ryt- uc kraJów socjalistyczny ch) (W).
mie. 17•00 Wiad. 17 .0.'I Regionalne 13.13 „Majowe wspomnienia" zespoły pieśni. 17 , 30 (Ł) specjal- film prod. c:zeskiej (W). 13.30 „Ti
ne
wyda:nle
aktualności łódz- mur I jego drużyna" - film fab.
kich, 17.50 (Ł) Chwila muzyki. prod.
radz.
(Kaitowlce).
!4.45
18.00 Muzyka taneczna. 19.30 „Ma „Zabawa w Opocznie"
protvslakowie". 20.00 Koncert estra- gram
reg i0a1a!ny 'Lódź).
15.15
dowy. :11.00 „1 maja w kraju \ „Prze<!yjmy to jeszcze raz"
na świe<>ie".
21.42 Wiadomości film
dokumentalny (W).
16.10
><oort.
21.45 Kwadrans melodii •. Pionierskim szlakiem" mon22.00 Wiadomości spo.rtowe. 22.10 taż literacki (Poznań). 16.~0 „Bie
K"ncert. 23.10 Wielka rewia ryt- szczady" - film prod. pol. (W).
mów. 23.50 Wł.ad. 24.00 O. c.I wdlel 17.05 „i?elikateS(;/)" 17 55 ~a~;~n
55
kiej rewii rytmów. 1.
W a '
~:J: s~:to<we .(Ka~w!c'ef. 19.50
„Dobranoc" (W). 20.00 Dziennik
Ni'edzi·ełne
TV cwi. 20.20 Film z serii „Pod
•
ziemny fronit" prod. pol. (W).
2Q.50 Wiadomości sportowe (W).
2l OO
S 1' ed
lęt
E;' ·au
em P
szcz(~c~
program rr:n:ryw owY
a oUL. PRZYBYSZEWSKIEGO I~ wi~). zi. 45 FlLm fal:>ulal'l!l.y (W),
pt.

(Ł) Sprawoada1-majowej. 9.00

~~~~1.28wo1~~n~w~~~~ ?:i'.ją ~.i~~~~'fr!;~n~~ ~~~~.;'i~~~si!k1 ś;[~~; ;-~f~

Sienkiewicza). Wystawa „Dwa złot.e colty" Ina 'ka 147.
pt.
„Niektóre probienorama CUSM g. 13.45,
my ewolucji", Czyn.na 15.30, 17.45, 2iO
DY2URY SZPITALI
godz. 10-ltl,
MŁODA GWARDIA (ZiePALMlARNJA ezyn.na lona 2) „Zakochani są Szpital Im. M. Madn•
godz. 10-18.
międ'llY' nami„ od la't- rowh:za, ul. M. Fornal-

~~:~~::;:~ :=T~-

sanitarnych

i-

hit

u

1

470

•••••••••••••••

ui.

'°

1§1

organ·i z.acja
czerwonokrzyska
Uczy w LodZll. 12'7 tys. cz.łonków. w tym roku wzrosła o
przesizło 11 tys. osób, ponieważ
cala
załoga
Zakładów im.
Obrońców Pokoju za.pisała się
do PCK.
Podobn.ie postąpiło
k' h
kł dó
już wiele
łódz 1c
za, a w
pracy, ja•k np. im. 1 Maja, A.
struga, Harnama, Armii Lu-

0

°

Iii

PCK
11tl, ~
127 tys. armia c~lonków PCK t<si-Ę~A~st(ica+

PogofOWI'e
Telew1·zy1·ne
Sp•nl ,,Sp&S"

'i"

· "

CZVNNET~. C:~';,2i, 11-tł

cyjne, 9.55 Transmisja uroczystoś
ci l-maj<>W)'ch. Ok. 11.00 (Ł) Mi
•
gawki
z uroczystości
l-rnajo-1
TELEWIZJA
wych. 11.05 D. c. traillsmlsji UTO
•
czysto<ici !-majowych. 13.00 Gra'(.46
Za1powiedz spitkera
(W).
li\ ork. i zeepoly PR. 14.00 (Ł) 7,45 W dniu Swięta Pracy" -

*

*

•'

S~.ialne pogotowie telewizyj.
ne ZURiT.
Zgłoszenia napraw
odpłatnych w dniu 1 maja p:tzyjmuje SOT, Ul. Narutowjcza 99,
&el 700-10, w codt.. · 11-111.

I
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INżYNIEROW

mechaników względnie techników PLAC - og·ród waTzyw- SAMOCHOD
1,Trabant llUUDMIRlllUUUUllWllUWlllUlllUWlllllUlllUHllUUlll!lll IJll
na stanowiskach konstruktorów i no-01Wooowy
(3.000
m 6()1" ku.pię. Tel. 390-2&
tokarzy, frezerów I brakarzy me- kw.)
z
zatWierdzo.ną SAMOCHÓD osobowy INŻYNIERA technologa przemysłu &po:l:ywczego
lolta.Jiizacją budowy, bli- „Gaz" 67 ora:< dwie do.iL
lub technika
(·po:l:ądana praktyka w przemysle) talowych oraz fl'ezerów I tokarzy do przyuczenia sko Łodzi - tanio sprze czepki
dwukołowe /'Il
poszukuje E.ódzka Wytwórnia Srodków Odtyw- - zatrudni
Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabni· dnm.
Wilanowska 15-3 sorzedam. Łódt, Koo.a... OKRES 1965/68 r. ro:t ROZPOCZĘTO.
czych „Majed" Łódź, ul. żeromskiego 96, warun- (Widzew)
5596 g rówa 4 (oo u.!. Sowińczych w Łodzi, ul. Wólczańska 45/47.
Warunki
sklEl!(o, Radogoszct) staZainteresowanych prosimy o niezwłoczne E5
pracy i płacy do omówienia na miejscu,
5768 g
2456 ki pracy I płacy do omówienia na mle,scu, Zgło- ŻAKOWICE - plac I.OOO n.\kowskd
zgłaszanie się do
1
Ei
szenia przyjmu'e dział kadr, w godz. 7-18.
m kw. tamo sprzedam. SAMOCHÓD „DKW" _
OGRODNICZEGO ZAKŁADU
Gł.OWNEGO KSIĘGOWEGO pożądana znajoW.iadomość:
Żakowice (blaszain.ka) "" ka,n\talStare 29 lub Nowotki 2.2
HANDLOWEGO w ŁODZI,
.-"
mość branży dziewiarsko-pończoszniczej - zatru- TECHNIKA mechanika w dziale gł. mechanika e;odz. ~ Józef. out- nym
remoncie
ptlnie
2532/k
UL, PIOTRKOWSKA 79,
dni natychmiast
Sp(iłdzielnia Pracy „Swit" w zatrudnią Miejskie Zakł, Wytwórcze Mat. Budo· kiewlcz
5677 g ><orze<lam. Tel. 292 - 85
Lodzi, ul. Zakątna 40, tel. 334-98, 362-79, Zglosze- wlanych w Łodzi, ul, Nowotkl ZS8. Warunki do
WILLF. 4-poko,ową, wsze!
LEKARSKIE
nia na piśmie przyjmuje zarząd spółdzielni.
omówienia na miejscu.
2528/k kie wygodv z cieplarniaDWA pokoje z kuchnią RADIOMECHANIK przyj
wygody J>ErL c.o., kwa.te rnle pracę. Oferty „5693"
mi ogrzewarnymi o pow.
zamienię
na Biuro Ogtoozeń,
P iotr•
PSYCHOLOGA do zakładowej pracowni psycho- OPERATOROW do obsługi sprzętu średniego za- 200 m kw. dtzleLnlca wil- DP ZIOMKOWSKI spec'a runkowe
!U.ta chorób
5693 g
wenerycz· pokój z kuchnią I po- kowska 96
logii pracy, inżyniera mechanika na stanowisku trudni
Łódzkie Przedslęblorr "'wo Budownictwa lowa, centrum Lodzi skórny<?h. 18-19. kój oddzielnie,
sprzeda.ro pilnie. Ofertv nych,
kwate- POMOC domowa potrzeb
kierownika oddziału remontu taboru tramwajo- Uprzemysłowionego w Łodzi, Al. Urzędnicza łS, „11643"
!!143 a: rt«nkowe. Limanowskiego na. Rzgowska 39 (Pracow
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska S9
wego, i ekonomistów z wyższym wykształceniem pokó' nr 107. Praca na terenie m. Łodzi.
5643 g
2~9
2366 Piotrkowska 96
5737 g nla kaą>eluszy)
5681 g
na stanowiskach kierowniczych w wydziale saL O K A [, F.
SAMODZIELNEGO po•ko- POMOC dom0;;,.--dochoPLAC ~rodzony ooo m
%
MISTRZOW
na
roboty
budowlane
I
Instalacyjmochodowym i drogowym, technika technologii
Ju sublokatorskiego po- dząca potrzebna. Piotrkw, z maiteriała.mł
buuukuje samobna praou- kawska 177-2
5~76 g
drewna, technika drogowego na stanowisku maj- ne zatrudni natychmiast Robotnicza Spółdzielnia dOIW'lanymi (budowa za- DWA pokoje z kuchnią, ląca
Ołerty
5731" Biu- -mały
metraż,
kwaterun
ro 'Ogło..~zeń " PiotrkOIW- POM~C
z referencjami
Pa•b .
stra oraz technika mechanika - zatrudni Miej· Mieszkaniowa „Bawełna" w t.odzl, ul. Kasprza· twierdrzona Ruda
wygo- ska 96
'
131 g do dueck:a, bezwzględnie
Marysin)
sprzedam. ko·we, częśCl!owe
5
akie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi. ka 4. Warunki pracy I płacy do omówienia na dy1
cenvrum
zamienię
t:czClwa 1 lub 1 ąca r.:zymiejscu.
Zgłoszenia pr:ęyjmuje dział remontów Tel. 21MHl1 do godz. 9 na dwa pokoje, kuchnię
Zatrudnimy równle:t
stnść potrzebna'. Wiek
20 kierowców aamocbodorano I od 17
5755 g
nowe
budoW\!l.ictwo
kwai
konserwacji,
pokój
nr
14,
w
godz.
8-12.
2365
sred.n.i.
Zgłaszać
Sill do
wych z I I II kat, prawa łazdy, monterów sat<"'rlinkowe.
Oferty - - - - - - - - - - - - - l s l • l e p u z konfekcja mochodowych do pracy w !(!Jezdniach w Hele„~507"
Biu!l'o Ogłoszeń, SZCZERBIEC
Jerzy, Główna 27 (drzwi zielo- - - - - - - - - - - - ! P i o t r k o w s k a 98
5507 . g TJniwersytecka 8 zgubił nE')
n6wku i na Kraszewskiego oraz 6lusarzy, robot54~9 g
JAPO~SKJ
kleswn.kowy
świadectwo
ukończen.ia
ników transportowych i zajezdnlowych z terenu
radioaipairat 6 traillz. 1-za POKOJU sublokators-kJe- szkÓły podstawowej
Łodzi i powiatu łódzkiego, Zgłoszenia przyjmuje
k,r ceowy
oraa: kamerę go poszukuje
student
R 0 Z NE
tlimową 2X8 „Sport 3" C'bcokra,owlec.
Oferty DNIA 22.IV. br. zgubiodział zatrudnienia, Płac I kadr Łódź, ul. Tramktóry
dnia
15
- nowe sprzedam. Tel. „5672"
Biuro
Ogłoszeń. no przy uil. Uniwersyte- PAN,
wajowa 11, w godz. 8-14.
2453/k
?.16-34
2561 k Pioitrkowska 96
5672 g ckiej koło od samocho- kwietnia pomiędzy godz.
du
„Star".
znalaz.ca
pro
16
a
17
był
świadkiem
UBRANKA
do pierwszej 2
POKOJE,
kuchnia. szony o zwrot za wyTECHNIKA budowy na stanowisku kler. budo11: dniem 12 kwietnia 1H5 r. przeni6Sł
komunii śwletel poleca wszełkle wygody. I pię nagrod,zeniem.
Zdzisław zajścia na cmentarzu na
wy, kalkulatora rozliczeniowca na kosztorysy buswoje biura 11: ul. Piotrkow11dej lOZ
proszony jest
oucownla
Piotrkowska tro (blok{) blisko śr6d7O oZarzewie
Walc.zak,
Towarowa
skontaktowanie się z
8ł
(sklep
w
podwórzu)
mleścla
(lcwaterun.koy.>el.
dowlane,
zaopatrzeniowca
mat, budowlanych,
na UL, BRUKOWĄ Zł.
ZEGARECZEK złoty - ZOflą
Balcerak,
zam.
4097
g
telefon
zamienię
na
brygadzistę-ogrodnika, cieślę, 2 murarzy, 3 ro- I
3 pokoje
lub 2 pokoje „Omega" prostoką.bny :i;: Łódź, Czechosłowacka 18
TELEFONY:
botnlków niewykwalifikowanych - zatrudni za- •
data m. 5
5730 g
wieksze z wszelkimi wy- v;ygrawerowaną
SAMOCHO.OY
godami,
kwaiterunkowe, 1!108-1933
kład
zgubiłam 26 FALBANKI ~ plis franUsług Remontowych
Polskiego Związku
t
578-91
DYREKTOR
c>bo1etna. Ofer- kwle<tnla o godz. 14 W cuski karbowane do
Głuchych w ł.odzi, ul. Biegańskiego 1. warunki
~
MOTOCYKLE d7.le1nlca
ty
„11651"
Biuro
Ogło b~amiwaju n.r
6 na od- s ukieneczek białych. suCENTRALA
556·17, 11412·971 11416•03, Mll•H
pracy i płacy do omówienia na miejscu w godz.
szeń, Piotrkowska 96
cmku Zielona Zamen kie:n ślubnych wyk0tnu1
„WARTBURG"
tl()WY
8-18. Pożądani Inwalidzi.
Nr TELEX
812-02,
241 4/k
5651 g hofa, Znalazcę wynagro ie Piotrkows·ka 15 (bra
1
1
kupię.
Tel, 2'77-114 itodz.
dzę, Tel, 253-29
5976 g m~)
5725 g
PT
KLIENCI
przyjmowani
eodzlennle
INŻYNIERA dziewiarza (pożądany staż 1 ewentu- I
9-18
4005~4~~g POKOJU sublokatorskie110 z niek;ręt>uJącym wej
ZA.Kl.AD ślusarsko-wul
alna praktyka w produkcji) - zatrudni Spółdzlel- I
w godz. 9-13, a w soboty -IZ. Godziny
SAMOCHOD „Chevrolet" 8ciem dla lnżynilera-sta
P R I\ (' A
kanizacyjny Ja:n Nowak,
Canada 3/4 tony sprze- ;.~·sty (kobieta) poszuku- - - - - - - - - - - - - Zduń"ka Wola, Sieradznia Pracy Dziewiarskiej w Płocku, Kwiatka 7, 1 pracy maga:zynlerów nie nlegają 11mlanle
dam.
Ozorków,
Zgierje
przedsiębiorstwo.
- PO!\'IOC domowa docho ka 38 zawiadamia PT
tel. 23-25. Dla kandydata zamie,scowego istnieje 1 l jak dotychczas magazynierzy obsłuclwati
ska 18 (oglądać w nle- Zgłoszenia tel. 376-45
dząca do dziecl!;a cztero Klientów, że orzedmioty
I
możliwość przyznania mieszkania.
2417/k
d zJelę)
5538 g
2465
g letnl~o potrzebna, Ro- oddane do naprawy nabędą KLIENTOW od godz, IO, z wyjątkiem
I
!'!<>Zińskiego
13 a, m. 24 Jeży
odebrać
do dnia
OPON~
350Xl6
pilnie POKOJU sublokators•k ie- (Nowe
INZYNIEROW mechaników na stanowiskach star- 1' poniedziałków, natomiast w poniedziałki
Rokicie)
tel. 15 maja br. z powodu
kuplę,
Tel, 1132-70
!Cl poozukuje
samotna 4'18-48
szych konstruktorów t technologów oraz techni- 1•
6044
g
likwidacjt
za.kładu
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _s_s_os~g pracująca. Oferty ;,5729"
przyjmowane są do magazynu towary 11
ków na stanowiskach technologów, konstrukto- 11
SKUTER
„Osa"
175, Biuro Ogłoszeń, Piotr2479/k
5729 g
rów 1 kontrolerów do kontroli technicznej oraz 1• upłynnienia remanentów.
PODZIAŁ
ZAKŁADOWEGO
stan dobry - spr7.edam. ko.w ska 96
ekonomistów z wyższym wykształceniem I kiePrzebieg &.OOO km. Tel. MAł.ŻE~STWO
studen384-37
pe
2iO
5696
g
ckie
bezdzietne
poszurowników magazynów :_ zatrudnią natychmiast
Samorząd Robotniczy ZPW Im. N. Barlickiego w
kuje pokoju sublokarorZakłady Mechniczne im. ;s, Strzelczyka. Zgłosze
ciężarowy
"'·IOSCJ D.OMEK
3 pok~e, kuch SAMOCHOD
Lodzi, ul. żwirki 19
podaje do wiadomości, Iż
1Y
nia, plac NIERUCHO
pól morgo ,.Rena•uit" 2,5 tony sprze ~l<.iego z nlek.rępujac:vm
nia Przyjmuje dział kadr, ul. Wólczańska 178 w -----------1<świa~o,. Woda)
sprze- dom. żuba„dzka 6, tel. wE>jściem. Ołerty „5794" wszelkie reklamacje dotyczące wypłat z funduOitłoszeń,
Piotr- szu zakładowego za rok 1964, będą przyjmowane
godz. 7,30-15, tel, 462-67.
2337/k PLACE,
dom:k.i, wille, da.~. Wmcen.ty Szlakow- :;60-18
5653 g B!uro
kowska !Ml
5794 g do dnia 15. V. 1965 r.
gospocJarstwa
najlepiej ski, Ro&al!IÓW,
Dojazd
Po tym terminie żadne
INŻYNIERA budownictwa ogólnego lub technika kupić i sprzedać mot.n.a tra·m wajem „46"
150 Li PRZYJMĘ
na mieszka5533 g „LAMBRETTĘ"
odwołania
nie będą rozpatrywane.
2512/!c
('ll-OWY
model)
o'kazy_Jn.ie
nie
kobietę,
J<.tóra
zajmie
„Czy- 1 HA ziemi z za.l:>udona stanowisku starszego inżyniera ze szczególną w Sp-n! Pracy
Wó!czanska !się domem I chora osoznajomością dokumentacji oraz rozliczeń robót stość" w Łodzi uJ. Piotr wa.ndami i ogrodem a- sorzedam.
5666 g ba. Teol. 264-37
5024 g
kowska 22, tel. 290-80 wocowym, dom 2 poJto- 234 A-9
UNIEWAŻNIENIE
budowlano-monta:towych zatrudni Zarząd In· (dawnilej ul. Główna 11) Je z kuchnią
(wolny) „TRlUMPH Herald" 1200 POMIESZCZENIA na P1'a
westycjl Szkół Wyższych w Lodzi; ni. Brasław DZIAł.KI zalesiOllle oraz k. Lodzi sprzedam. Wla pra"Mie n.<YWy sprzedam c,ywnoię rzemieślnicią po UNIEWAŻNIA się zagubioną tablicę rejestracyjMaria Majer, z.
Grabowski,
Lódź,
szukuję
(wydziek>ne(G ną z nr 10·42-3', własncńć ŁPBU ł.ódź, Urzędni
ska H. Warunki pracy I płacy do oml>wienia w ziemię orną i:-r:zy auto- dom.ość:
ul, DrENllJ'lowsb. Bedtnii!l'ska 24. m. 9
&ocxl kwaterunku). Tel.
bi ur ze zarząd u w i;:od z. 8-11.
2340Lk s·tradzie w Ko.Jt1mnie - Lódź,
cz, f5.
2461/k
s,pr~am. Tel. 88
55411 g lł, m. I
197 g
0931 g :ill2-)l w go<!lz. · 17-20
'
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Niemail we wsz;ysrtkich więk-,cyjlile odbędzie się 3 maja o
""""Ch
m1·-.....
a-'- P-'""·'
'""""'~tały g·-„""'~'e
17 w ..............„~ Pala~~J
"'"'" "'-''
"'"'""" ,,,-„.~
vu~„~
<>w""'"""""
już dalWalo KllUJby 01.impij<:ZJT- ou Sportowego.
ków.
Istm.ieJ·e
koncepcja.,
nasrz:ym
W Lodzi zebrame inaugiuo:a- zdaJni.em cad:kiem sbus'mla, żeby

NIEDZIELA
MAJA
9.35 - Prog.ram dnia
(L}. 9.4-0- - 2 17
lekcja jez, rosyjSkiego
(W}. 10.25 „Pa:rasol" - film dla dzieci pt'Od. radz.. (W}.
l<l.45 - PKF (W). H.00 - .,Konkurs ~rzYJ'aźni" - te-lekonkurs dla mlOdzl.eży starszych klas (W}."12.00 - Dziennik (W).
12.10 _ ,,z filmoteki 20-leeia" (P). 13 ,00 _ ,,Koń, kt"""'• mó~•

~~-; ~ ~~i5 ::-2~v-K:~w:c,~~~h-~
~~~-z ~~~.;i:i:
jabłoni w sadzie"
14.30 - „KolOTowe piosenló." - progr.
(W}.

roz.rywkowy dJla młodych widzów (W). 15.00 - Kw;id.rans
wiejski (P). 15.15 - „Swiat, obyczaje, polityka" (W}. 15.45 „Chopin 1965" (W). 16.10 - „Cie>zyńskie sceny" - reportali:
filmowy (W}. 16.20 - „Sj'.)Olkamy się w.i.eczOiOOm" - film
fab. prod. jUgosl. !komedia muz.}, dozw. od lat 12 (W}. 17.40
- ;,Wielka gra" - teleturniej (W}. 18.45 - „Spotkanie z
poetą": Emest Bryll (W). 19.05 - PKF (W}. 19.15 - Słownik
wyrazów obcych (W}. 19.30 - Dziennik (W}. 19.50. - ,,Dobrance" (W). 20.00 - ;,Przemytnlk z Piemontu" - film faob.
prod. wl.-tr. dozw. od lat 16 (W}. 21.4-0 - „Spiewa Pa'\llos
Rapt'is" CL). 21.55 Niedziela sportx:iwa (W).
PONffiDZIALEK - 3 MAJA
9.55 - Jęz. polski chla kl. IX: Molier - „ s więtoszeik" (W),
10.25 - „życie Adolfa Hitlera" - film (L}. 12.05 - Prz.erl.va.•
15.15 - „Calmec11ka" - balet dz.Iecięcy (MOSlk:wa}. 16.00 Przerwa. 16.58 - Program dnia (L}. 17.00 - Dziennik (W).
17.05 - „Dwie Dorotki" - film <lil.a dzieci (W), 17.25
„Sztubaeka miłość" - widowisko chla młodych widzów (W}.
17.40 - „Proponujemy" (K). 18.00 - Kino Krótkich Fiilm&w
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POWIESO ;;DZIENNIKA"

Niech mnie pan nie oszc7.ędza! - 7;<l-~<>
patetycznie pani Wilhelmina do K.aihlenberge.
Słowa te byly ca'l!k<YWicie zbyteo:zme. Kiahlenberge nie myślal o jaikilmkolwiek oszczę
dzaniu.
- Wtedy, w Wa:rsza'WW, pan.na Ulryka poznała bli2:ej tego Hartmanna. Korespondowali ze sobą, a potem zobaczyli się tu, w Pa.-

OśMIZ:l.6. Ba=' - Pot. Wlllim lI
- Fab,e!r. Wilim I. Jairosik, Lentner.
Mem: w Wairszaw.le rorzegrany
2l0stalllie
świerble elekrtlrycznym na pr.z.y
stadijOl!J.li.e
Wnj.ska Polc&kiego.
·
SpotkalilJ!a z zespołem Angolików będą świefJnym prz.ygo.w waniem naszych re1prezeonta,ntów do
oczekujący<:h ich w niedalektm
j.uż czasie ba.rdzo poważnych wy
stępów, a mian.owi.cie, cLo m1!':dzypań&twowego meozu z Bułga<ria (16 maja w Krakowie) i
eUmilll.acyj111ej r~grywkrl. o mistrzostwo
świata ze Szkocją,
wymaczcmej n.a XI maija w Chorz,ow.ie,

*

POWIESC

Zobaczy'1i się! Przecież to nie m'USi oznaod raru czegoś naj,go.rS1Zego, mogło to
spotkanie całkowicie niewinne. COO: to
jednak za zbsurd, że zwykły frajter mieszka
w hotelu „Excelsior".
Generał Kahlenberge
chrząknął
znacząco
i spoj,+zal na von Seydlitz-Gaiblera. Pani Wił
helmina poszła również z,a. tym wzrokiem.
- Herberoie, czy mas:z mi może coś do powiedzenia?
- Drobiazg, ten frajter Hartmann istotnie
mieszka w tym hotelu z moją zgodą, muszę
to przyznać, odkomenderował go tutaj Kahle!!Jberige.
- Cóż ten czl:owi-ek ma w tym biotellu do
ll'-Olboty?
- E1rajter Hal1imann - wyjaśnił upr~mie
Kahlenberg-e - otrzymał poleceniie uprzyJannienia generałowi Tan=wi jego u.rloipu.
- To nie do wiary! COO: ty na to, Herbercie?
- Zosbairuie to anuilowane! - przyir.zeild generał.. Oczywiście z zachowaniem wszystkich pozorów. Nie pozwolę, aiby jakiś tam
Hartmann na.ra1żal na szwank dobre imiEl
mojej córki. W takich sprawach nie znam
pardonu.
Kahlen.berge,
prosrz.ę
zaxządzić
wsrz;ystlro, co na~erży.

Tł1llnM

1. FRUERLING I & WOLP

Tak, równieź i o córce pand. Bo
otto
Otto ma kiumpla„ frajtra nazwiskiem Hairtmmn.
- Hartmann? - zapytała paini Wilhelmina.
- Może przypomina sobie pa.rui, że w Waxszawie cieszył się speojailnymi względami
laskawej pani?
- To chY'ba nie może być prawdą? - zamo:l:ał z oburzeniem von Seydllitz-Gabler.
Szyja i twairz pani WJhelminy ri~biegły
krwią, oo byk> sygnałem alarmowym.
- Czy można mi robić zarJ:zut z tego, ł-e
zawsze, oczywiście bezi,nteresawnie i z zachowaniem dysi;ainSIU, trosi:czę się o twoich
ludzi?
• - Aleź wybacz mi, moja droga!
za.w-Ołait
von Seydlitz-Gableir. - Oburzenie moje nie
tyczył.o ciebie, lecz tego człowi-eka. Tego„.
jakże on się nazywa? Ach talk, tegio Hartman-n~! Zapamiętam sobie to nazwisko. Jak
ten C2lłowiek śmie wdzierać się do naszej
sfery! Wierzyć mi się w to· nie chce,

•

od

t~·

powiadającego
się
spo
ia
będzie praca ekipy filmowców,
którzy na:klręcają fiilm pt. „Sw.ię

ta

woj-na".
Soem.ari= filmu
przewiduje m. im.. uchwycenie
.p rzez kamery na gorąco sposobu
w jaki widownia reaguje na wydoa.rze!Ilia rozgrywające się na
boisdw. Brzewidz;iane jest S>fil-

m~„~~'"
m~en,.,,·
się
~~=il ~a•
V" wcl~~~'~
~~~

na bo.ilSlko

gruipy

*

'

- Ha:rtmaam - zapY1;al - napijecie się ze
koniaku?
Hartmann nie ociągał się
pirizez chwilę
z daniem właściwej odpowiedzi:
- J~tem na, slll!ŻJbie, panie genera!el ;;;

ana

oświadmyl.

sk.inąit głową raczej

- Mimo to proszę usiąść -

m€Chaniclillie1

wys:taiwą

sklep<>-

,powiedział,

<lZym zamówd~ dła swego przewodnika i

Po

kie-

rowcy flaszkę wody mineiraJn-ej Vichy.
General Si.ęg.nąl do bocznej kiesreni 1 wy·
ciągnął z niej stos widokówek. Były to te
same, które naibył <linia poprzedniego. Polofywszy je przed sobą niemal uroczyście, wyciągnął

długopis.

__,J.,,,,

....,

go zacilO'Wan.ia się na imiprezach spo!I'towych, odlbywających
się na stadionie baluoki.m.
Druży;na St.artu wYSl1:ą,pi najpraw<lo0podobniej
w
Slk!zdz;ie
nie zmienionym, ponieiważ Adam
ski, k!tóry uległ kontuzji na
oota:tn:im meczu w Bydgos.zozy,
oZJUje się dobrz.e i nde opusz."' ._
· ó w.
A POIU·ewaz·
v1enang
k:ierO<Wnictwo wychodzi. z założe!Ilia, że =iany w zespole, któ
ry wygrywa są rzczej JlJieiwskazalile drużymę Bałut Ujrzymy W
sikla.<lzie:
Roo:ińsiki,
Kowalski;

==

Zieliński,

SzewiaJ:ło,

w·0~'k1
· B oncu:
.
lk-.
•
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mną

. wą.

eh

,

„......,-z~~-'==,

Sopo:rek,

A_. __ _,_,
,.,.,,...,„,,JU,

Dla u.c=enia święta 1 Maja
Zarząd MiejsJkd TKKF wspólnie
K
v •..itu
"~_...
z
om.isją n>ua rry i "'"""' v~
DRN' - Polesie p.rzy czynnym
wsipółiUJdzi.a~e
Ognif;lka
TKKF
(ZOS) zoirgain.i;7JUje ogó1nolódzki 1l\R'lll:iej baodlm.in~oona dJl:a kobi.et 0 puoha:r przechooru, Ufun
dOIWal!lY pr:zez dy;r. CHAP.iS p.
S
. Bełtowsikiego,
Zawodnic2lki podrz;iclone :wsta
n.ą na trzy g;r:1.1ipy: I - do lat 18,
II _ do l<llt 30 i III _ powyżej
30 lat
.
'IluJl'niej odbędzJie się 2 maja
na boisku Zakładów Odzieży
Sportowej,
ul.
Miokie,wi.cza
m- 16/18.
godz. 10.

odstawił kieliszek z J>OWt'otem.

za

-~ ..:r

wyll}'l.
-·
HUJ"-"Mecz
Gwardia
1vi'-""'
roZlJ)OCZJ!1ie się o godlz. 11.30, a
na praedmeczru. spotlmją się
GwaTdia II - LKS.
Sł·
kilka 0
eczru. ligowym
<YW.
m
·
·
Zapowiadlają się n~ujące
.pojedYl!lik.i: Kuibaoki - Jędorz~
·
~•·•
J'--~
·
D ragan,
JeWOttU,
O<=.O<Wlcz Ra.dzikowski - KaJN1ś, Kitelich
- Kadm, E!ichackii - Nakoniecz
ny. Mecz sędziować w ringu
będzie LaiUlkendirej ze Szaze.cinu!likJty AIIl'-'~"'cz
na, a na „
W'•ll~vv.
(OLsiztyn),
Bochańsk:i.
(Bydgos7X!!Z) i K=yżain.OW!Ski (Lubli'Il).
Poda11-emy do wiadomości, że
zarząd Gwad'di·i diarowal kairę
Józefiaik.owi, który ma wys.tąpić
jiu,t.ro na !liITTgtl..

1,DZIENNIKA"

manekinem

I

Pawlowskli., KairasińSikii., Stemplowsdti.
Gail"l>aimia w ostatnim meczu
zmycięSlkim z Lechią grała w
slkladizie: Osrtr>ęga - Tyn<l!r, Kair.piel, Br-01Wa1I"ski, Kurek, PirakoG _. __,_
powicz,
Od.sterczy~,
a""""''a.
Kwia.tk.owsllti (Walo), Jasiówka 1
Wei·SS i zzpewne w takim siltladzie 7.aprezen.tuje się lóclzkiej
w:ldo\vlnl. P<>cząTtek O g<Jltlz. 16,

zamówił podwójny koniak.
Kelner
obsitu.giwał go z wyS7ltlkainą gafaintetią. Wygląd generała, jego intensywne .zainteresowanie jedzeniem i piciem wywołało w nim wielki respekt. Tan.z podnjósl kieliszek pÓwąchal,

był

·

TENIS STOŁOWY. StM~ (Łódf}
- Start (Włocławek) I liga, godzina
19.30 ul. Teresy
JEŻDZIECTWO.
Mity ng56/58.
hiµpicz
ny, zawody ogólnopolskie w Tomaszowie na stadionie
Lechii.
godz. 15.

będą bairdlz..o zażarte. W dirużycie
Lodzi zabrakmie Sobiecha z Pilicy, który zachorowait
na girypę.
Od wyniikiu tego spo1jk.am.ia w
__ , . k.tora
·
dużej
mier:z.e ~ezy,
z
drlllżyn
obejmi.e
prowadz.€!!rie
w grupie.
Drl!lgioe. :;ipoitlkaini~ b~ki~
TOO'.eg1ran-e; ;ooSJta.nię w w.n __ąąmym dniu W Bailaiou Sport.o-

Tanz

Generał

widzów Iliie-

Na~"""
~e'"'·-a... , =
..__
~~J
~ Ll\.UW "

owego wiecrora dnia dzieWiięfJnastego lipca 1944 r. generał Ta.n.z zasiadł do obiadu w
Wersailu. Zjadl rybę, do której podano biale
wino, potem przełknął kw-czaka, którego zakropił sutą porcją czerwonego wiJl"la. Zala·t wiw
szy się z tym, był skłonny wypić na zah"'Oń
czenie podwójną porcję koniaku.
Spoglądał przez okno restauracji ku zamkowi,
który wyglądal na tle granatowego
nocnego nieba jak potężna skrzynia, wyłado
wana po brzegi historią.

jakby

strzostwo
Polskoi
zs
Stań z
udziałem ekipy NRD, godz. 16
pływalnia Startu,
SIATKOWKA. ŁKS
AZS
druży.n
żei~skich godz. 16, ul.
zakątna 82.
PIŁKA NOŻNA. Turnlej druźyn szkolnych
organJ.:rowany
pJrll.zez'-'anoStaw1'e.•
rt godz. 15, boiSk.o na

·

'el )

-

eyżu.

m.i-

-

Dwa mecze boksersk•1e
_„

~~dlo:l~~;epr~z~I.
L~~~~;:
PŁYWANIE,
Drużynowe

Ju,!Jro 'niedzi
a 2 ma)a
- I """'-'.owo100. Y'
ze "'1""""'..
.v~będ!Zi
......''
lbędizie się o godz. 16 na st:adio- dz1<J1Wan1a,
~1scw
.
_e
nie na Julia.nowie mecz p1łka.r- to gn:u,pa zorgall'lilZOWCIJ!la 1 rue
ski 0 mistrzostwo II ligi mię- prz)71puszcz.amy al!li na chwilę,
G "·
· b
'
swoim niedrz.y Startem. a
air..,amaą z ze Y mog.a ona.
.
KJraikowa.
'
wCZleL'>llyun wystąpieniem pociąg
n.ąć za oob.
kibiców Startu.
1
Urorzmaiceni..em ciekialwie za- :zm.ainycll zres7Jl:ą
z .kJu1turalne-

łała

-

•

Lo:

'f

"

._.____
'h
,;.t
W 1953
-"-·
,.,,;€1!."WS! bvli
Nk..,.,.,wem za~ przy ywa" 1
rvl\/U ,,,.
J
do Beirlimia ek:i.py kolarzy :zglo- za'wodnicy NRD, a w ci~ naszonych do XVIII Wyścigu Po- stępn:ych dlwóc:h lat pod rząd
koju.
wyg.rywałi kola!I'Ze CSRS.
Start nastą!Pi 8 maija, a mePierwsrzy raz w historii wyśta w Wairsz.a.wie.
c:gu w 1956 r. z:wyc1ęsitiwo odTegoroczny wyśdg zapO<Wi.a- . nie:śli zawodnicy ZSRR - wóv::da się pod wielu
w.z;ględami c.zns gdy indywidJualni.e wygrał
wyjątk.oWIC> atraikcyjni·e.
wYścig Stal!lisław Kaólaik.
W lnierw"~.
eh wyścigach zwy
z~
....-"-'cy ZSR·R wy:!""ali"
~·
'
~.,
~~~VU!h
5'
n
cięstwa odnoo.hli zaiwodlllicy Pol- su...tTJie 5 rarz:y i tyleż r.ruzy NRD.
ski. Potem na listę 2lwycięzców
zapisali się kolairze FSGT z
Frainoji.
W 1950 r. do głosu dooizli zawodnicy CSRS, kltórzy wygrali
irówruież rui""~pnv
,.....
''""' się zie
-'···
~~....
.., wyścig.
;uui-eg,"
ooibą uwa
"""'W 1952 T. wp:rorwarlrrono :zrniia mililY zawodów bokserski.eh.
nę
r~ami;nru
i przedlużo.'lo
W niedzi-elę, 2 m<1Jja o godzidystains. Do grona organi.z.aito- nie 11 w haili na Widzewie, rorów dooiła NRD. Wyścig za,.. zegrany 20ilbamrl.e k.ollejny mecz
kończył się 'lJWYcięstwem za- jlllliliorów 0 puoha:r GKKFiT
w--'-'!-.<..W·'·elk:i·.,,,.·
Br"""~rui·
.,.,..,..--~--]·~~ 1·
„ ...,..,_,
V'Ullln.vw
•
-.r
"'""' , mi'ędzy ·-,,.·=•"""'
'"""'41
którzy joonaik nie pot;rafili jruż i LUJbl.ina.
wi~ej powtórzyć sukcesu.
~ Lublina joot sdibnY.
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czać
być

:~~j=

·

s •1f.\ta wo na" na sad1on1e• start

"'·~

' •"" ,'·~

"''"''·'~ ®

·

Lnicjartorom zalooeruia w
dzi K,'lu.bu Olimpijczyka ży=YC
·
"'-"d . w
na~-ezy
J>?!TI?'S'1nyeh . Oui"'
dni.u zalozenna nowe] orgaI1117..acji sportowej, a za.rządowi p!['Zeja.wia!Ilia wiele lnicjaitywy.

• ..,,,,.;,,.,,r.-_..

?:7."'iż:?;i•11,l/I,,,,

SOBOTA, l M AJA BR•
HOKEJ NA TRAWIE. Turniej
Klubu l majowy z udziałem
drużyn
łódzkich godz. 14.~.o w Parku
niewąt- Ludowym, boisko S,połem.
·
por
LEKKOATLETYKA.
M'istrzo-

.

~J

'

„
1*/%

Fl<>reńskii,
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~

llrah~}"'"""'"®l"'~\_, ~ ~·,~ •

,

l'

riMl

~.,,
~

•
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Wor•t1•a

,,,,_

:Mliłdmicy f'Ut:bOllu na: Sląsku
i w Warsz.alWie będą i<wia<tkarni
dwóch
niezmiernie ciekawych
spotkań piłkairskich 0 cha.rakterze międ12Y1lla.rodowym.
Do Polski przybywa angiel9ki
zespół I ligi, Shefiekl Wedinesday, który pieTwszy mecz roze.
gra w dni•U dzlisiejszyrn na stad•icmie w Chorzo.wie z reprezentacją
Sląska; a w wa.rsz.awie
grać będzie z kadTą PZPN w
śl'Odę, 5 maja.
Reprezentacja S1ąs-ka, w k.t<irej pomtnięto
piłkarzy Pok>nii
bytomskiej, z wyjąt.klem bramkarza Szymkowiaka, opaT'ta
na zespole Górni/ka (Za.brze} i
grać będzie w sikładzie: Szym____ , _____, _ ,_ _ _, , _ , , , , _ _ I ko.wiaG<:,
Orzechowslki,

1r

em

ZaJSi

t

,.....,.

e-..®<

... -„.

!

mez

o::i:iee
i
przejawi.a moc inicjatywy klub
w Waxs;zawie.. Organiz<J1Wane są
staJ.e różnego rOO.z.aju: irnpireodczyty
wy
zy.
spotkzniail.
świe!Jla!Ile są f' my spor O'We lsłzywem w klubie wairmawstltim
rncl'i:na spotkać wie1u byłych
QlimpijCZ)"ków i wybitnych dzia·ł~,...,...,, oraz przyjaciół sportu.

,.

•

=

;,Dobranoc•• (W). 2il.OO - LWD (L}. 20.15 - Teatr TV: ,,Sta· 1ma
· " ·-1 • TV wg opow, J • I wasz;.,,,
'~ew1~~
ra cegie
widowi"""o
~~
(W}. 21.15 - Kronfilrn Kulturalna (Wr.). 21.35 - Dzlennili: 6W}.
WTOREK - ł MAJA
10.55 - Jęz, polski dJa klas VI-VII: ;,Ty i §wiait" · (W}.
11.25 - Przerwa. 16.58 - Program dnia (L). 17.00 - Dziennik
Film z ---';_ ,,o~""esc'i znad -~ki" (·W). 17.20
(W). 17.05 ·~
LWD (L}. 17.30 - „Moje miejsce w życiu" (P). 17.55 „Kombinat i klopoty" (Wr.}. 18.05 - „Sladami Pita,gorasa"
- teleturniej (W}. 18.35 - „Zielone zagłębie" (P), 19.00 ;,Tramp" _ mag. (W). 19 .15 _ „Festiwal Sopot-6 4" _ film
estradowy (W). 19.30 - Dziennik (W). 19.50 - „Dobranoc"'
(W}. 20.00 - LWD (L}. 20.15 „życie AclQilf.a mttera" (Lh
SRODA _ s MAJĄ
10.05 - Film z serti „Dr Kildare" (K}. 10.55 - Di1a k.1las
licealnych: ,.Palllorarna•• (W). 11.30 - Przerwa. l~.48 - Prog.ram dnia (L}. Hi.50 - Dziennik (W}. le.s5 - „5 X d~acrego?" - qttiz fizyc~y dla mlodych w1.dzów (W}. 17.25 „Spotkania z przyrOdą" (W}. 17.50 - Spraiw<Y.Zdalllde sporta19·45 - Dzlenwe (W}.
O<k. 18 ·45(W).
- PKF
nik
(W). W
2-0.05przeTW:le,
- „Dobranoc"
20.15 (W).
- Trybuna
. wybo'l'cz.a (W}. 20.ao - Film z serl! „Dr Kilda!l'e" (K}. 211.20
„Swiatowid" - ma.g. (W}. 21.40 - ;,Wyb1tn1 artyści": Ed•
mund Kos=wsk1 _ śpiew IW). 21.55 - Dziennik (W).
CZWARTEK
6 MAJA
9.55 - Historia dla
klas VII: - „w
nocy nalot, w dzień ta·
panka" (W}. 10.25 - Przerwa. lł.55 - Jęz.. I>Olsld dla kl. VI:
„Ja~(L).Krasicici"
(W). 1.2.25 - Przerwa. 16.23 - Program
dnfa
16.25 - Program
z cyklu „Wychowanie flz.yczne"
(W). 16.40 - Film z serii „Poly na waJracjach• '(W). 16.55 Dzien.nik (W}. 17.oo - Program z cyklu „1000 lat w clą.gu
roku" (KT.}. 17.40 - ;,Wieczór baletowy" (P). 18.10 - „symbo! SHL" - rep. (W}. 16.35 - „Powrót nad Odrę" - ma.ntaż poetycki (Wr.). 19.00 - Wszechnica TV: "Dokltnnenty
mówią ... " (W). 19.30 - Dzienn.ilk. (W). 19.50 - „Dobra.n oc·•
(W). 20.00 - LWD (L). 20.15 - Teaotr
„Kobra": ;,Spraw.a
Denzingera" - widow. sensacyjllle (W). 21.25 - „SąsiedzJta
wizyta'• (W). 21.50 - Dziennilc (W).
PIĄJl'EK - 7 MAJA
1'1.55 - Dla k'las I: „Międzynarodowy Dzteń Dzledk.ał" '(Z,),.·
12.1-0 - Przerwa. 16.38 - Program dnia (L}. 16.40 - 18 lek·
cja języka angielslciego (L}. 17.00 - Dz.l_ennlk (W). 17.05 „Miś z ok:Lenka" (W). 17.20 - „Zrobimy to sami" (W). 17.55
" '"'"- „za. OdTą 1 7..a Labą" (W}. 18.00 - „Wielokropek" (>WJ.
18.20
Wszechnica TV: „R<mmawy o w;,pólczesm<>OCi" (W}.
18.50 - „Niezapomniane dni" (W}. 19.30 - Dziennik (W).
19.50 - „Dobranoc". 20.00 - Program z. Berlina;
SOBOTA - 8 MAJA
8.45 - „Wsz.Y\Slbko o Ewie" - film fab. prod. USA (W).
10.55 - Botanika dla kl. VI: ;.Sadownlc1lwo" (W}. 11.25 Przerwa. 11.55 - Geografia dJa klas V: „A jednak się kręCi„." (W}, 12.25 - Przerwa, 13.4<3 - Program dn:la (L). 13.45
- XVIlI Wyśclg Pokoju - spr.raworoanie z l etapu doollrota Berlina. Katowice - przerwa I: 14.05-14.35 - ti:lm. Kaotowice - przerwa n: 14.45-15.05 - film. KaJ1:0'wioe - przerwa III: 15.15-15.4-0 film. Warszawa przerwa
IV:
15.50-16.lO - :tJli'Ogram dJa nauczycieli: „Prz,e<t nowym rokiem
S7Jkolnym" przerwa v: 16.25-16.45 _ 16 lekcja jęz. rotSyjskiego (W}. 17.05 - Dziennik (W). 17.10 _ Progiram tygoct·nia (W}.
17.25 _ „Żolil'lieirz.e zwycięstwa" _ telekorilrurs dla młodych
widz.ów (W}. l3.10 _ „Proton" (W). 18 .45 _ Film z
serii
•. POdziemny f1Qn1" (W}. 19.15 - Przemówien<e am'-.sadora
•
v„
CSRS z oka.zji 20 roc;micy wyz;wolenla Czechoslowacji (W).
19.30 - Dzielllililk (W), 19.50 „Dobranoc" (W).

ko
olimpi·jO"zy<:Y,
ale k.ulturów. •byii hl:ż
. działacze

8ma1·a start fl}ys·c·11u PokoJ·u ~::;o.na

3

'.:i~P~i3()M<!J~~!=~·:, (W)~·.3{)~.-~a~~:::n~ ~: i::~

do !clubu mogli rn~łei:eć ·nie tyl-
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- Hartmann - oświadczył - jestem z was
zadowolony. Z ogromnym zainteresowaniem
obejrzałem sobie te reprodukcje. Widzę, że
się znacie na mafarstwie. Zldefimujcie mi J»jęcie impresjonizmu.
Słuchając wyjaśnień Hartma.nna„ Tanz na
odwrocie leżących przed nim widokówek robił sobie notatki. Zjawił się zapobiegliwy kelner, dyskiretnie przysunął do Tanza stojący
na stole lichtarz. Hartmann pouczał gruntownie. Z kuchni dochodzi.l brzęk naczyń.
- Spróbujcie teraz zażąda! generał namacalne różnice między Ma'Iletem i Monetem. Laik może bardzo łatwo
pozamieniać tych malarzy, prawda?

opraoować

. HaTf,maoo mia.? wrażenie, że uj1'2Jał ru~
ru.e nową, całkowicie niespodziewaną właści
wość generała: Tanz wciągał w siebie informacje i wyjaśni-enia. jaik gąbka wodę. A może i _to .r~bil nie bez ok.reślonego zamiaru?
Czy 1stn.ieJe w ogóle
coś oz,ego by taikieanu
Ta.n:rowi nie morż.na było przypisać?
- Czy na mój temat porOZJUl11.iew.ailiście sie
telefonicznie z podpułkownikiem
Sandauerem? - zapy:tał :nagl.e Tan.z tonem inkw-i..zy--

tora.
-

Nie, panie generaile.

- DlaozegOO: to, Hariroann? C:zy nie mieliście rOZJka~ stale udzielać informacji?
- Nie, panie generałe, nie miałem rozkazu
bezpOŚ;redniego. Hartmann przemilczał, że
kHkakrotnie próbował OSiią~ąć Sandauera,
który je<lnaik był nieuchwytny. Możliwe, że
nie chciail z :nim r.ozmawiać.
(49)

Da1'szy

ciąg inastąpi

Redaguje kolegium. Redakc'a i admtnistracja - Ł&U, Piotrkowska 96, Centrala 293~00 łączy z wszystkimi działam!. Telefony bezp_ośred!nle: Redaktor nac:zeinu 325-64. z-ca redaktora naczelnego 307-26. Sekretarz redakcji 204-75. Dział społeczno-ekonomiczny 223-05 i 341-10. J?ział miE?lskl 228-32, 337-47. Dział sportOWY 208-95, Dział ku1turalny 223-05, Dział wo,ewódzkl 341-10. Dział listów
343-80. „Panorama" 343-80. NTU 303-04 (godz. 1~12), Redakcja noc.na 279-76, Biuro Ogłoszeń 311-50, 293-00, wewn. 30, czyIIJ!le do godz. 15.30, sobota do gOdz. 13.30, wszelkich lnformac'I
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