1200 żołnierzy USA

wylądowało w

Wydaora I .

Wietnamie płd.

Nowy barbarzyński nalot na DRW
Agencja ReUJtera dOOOSd z
Sajgon.u, że w CZ\>Varlk<J<WYm
bmnba;rdowaniu OlbiekJtow leżących w O<ileglośoi 190 km
na południe Od Hanoi UJCZestrucZYłO 50 siam<J1JO'tów ameryikańsltich, k.tóre Zll'ZUcily 80 ton
bomb.
Powol.uijąc się na infonnacje pochodzące z dobrze poWarmowanych źródeł, a.gencja podaj e , że 3 t)'15. .żol:nie
l!'ZY amell)"kańskiej
piechoty
mo•rskiej. którzy przybywają
w tym tygodniu do bazy lot-

DZIENNIK

Da Nalllig ;,będzie
specjalne,
b1iżej
nie określGIIle zc:dania".
w

niczej

sipeŁnjaifo

*

W czwartek
amerykańskie
samoloty transportowe
przewiozły, podobnie Jak poprz<;d·
niego dnia, około 1.zoo zol~e
rzy USA z OkinawY do Wietnamu południO"vego. Lą_<lowa
nie samolo·t ów odbY"'a. su: nocą przy wzmożonych srodkac_h
bezpiecuństwa
w
obawie
przed atak.iem ze strony Partyzantów,

Dalszy oiąg

(A)

nia

Cena SO gr

Sltir. 2
'Z ma.ja 1965 rok.u
Nir 108 (5726)

Lisly kundydulów
na radnych

Wietnamu
amerykańskiej

morskiej_~
do . ~kCJJ

piechoty

przystąpił

który
p~ze

ciwpartyzanck1eJ w dżun
gli w pobliżu . ba.z:i; Da
Nang, dostał
si.ę mes·J?O~
dziewa.nie pod silny og:ien
Vietcongu. Liczący 171 żoł
nierzv oddział amerykań·
ski poniósł straty: 3 zabitych i kilkunastu
rannych.

zgłoszone

ame
mor·
wynosi ze strefy
rannego . kolegę.

Kolejny przewrót wSajgonie?
W Wietnamie poroc!nńowYlll
rz:&n05i się na no<WY przew.rót wojsk-O'Wy przeciwko rzą
dowi Pham. HY'U Quaita -. dolllOSi jap-0ń·ska agencja K:iodo,
powollując się n.a dobrze po!infO!rll1Qwaine źródlła sajgoń
skie.
Kocespand~
ag_encj~
!21W!raoa
uwa.gę.
ze między
ameó:yikańskiroi władzami woj
skowymi i :rządem Quata ocaz

ihv1attezyt w ~ft@lk, lt zre-

zygnował r; obu zajmowanych
w rządzie stanowisk. Na krót·

ko prze<! podaniem się· do dy·
misji generał za.komunikował,
iż

~ IPOludailiowym.

f:

1

się

:Za.k

do<Wia.dnjemy

w

.' estatniej chwili, _Ag"""'j'! Reu·
donosi .,, Sa~gonu, z_e gen.

f,; tera

r.

~'- Nguyen

·

v~

mier i

Thie~,

mlnISte<r

południowego

Wl~re

Polskiego Radia i TV
Po-lskie
Radio w pro-gra·
mie I, Il i programach wszy11,tkich
ro~lośni
wojewódz·
kich o<ra!l: telewizja w ~o
g>'.amie ogó:łnojpO<).sikim tran•
będą

utworzoną
radę

roku

'!"'

woJ·

c;xvm

uroez)"&tości

z 20-leeiem wyzwo•
lenia Ziem Zaehodnich i Pół·
nocnych
oraz XX rocznicą
zwycięs<twa. nad hitlerowskim
faszy.,,mem:
8 bm. o godz. 1'7.l!S - centralną atkadeniię z Hali Ludowej we Wrocławiu,
9 bm. o godz. 10.so - wł
spo.rtowo-artystyczne
ze stadion.u olim.pijskiego we
do'\\ńsko

Wrocławiu.

Pyrrusowe

uważa-

Ro~mowy

Makariosa
w Atenach
Cała

prasa

grecka

pod'k•re.

śl.a ważne 2l!laczenie roz,poczy.
nających
się
w Atenach roz-

mów między rządem grec·k>idn
a , prezydentem Makariosem.
Prezydent Maika.rios
oswńad
czyl ze swej strony przed wyjazdem d-0 Aoteal., iż omówi tam
m. in. spriawę
~.a1nych
ro-zmÓW z Turkami cypryj-;kimi
czv te-.< rzadem tureckim.

Po~kreślil

o<n

Jedn.o.c-ześrue,

że

prawo samosta.nO<W1en.ia n.arodul
cypryjskiego_ ni_e podlega 7,adnej
wąrtipliWOsCli ;. n.i e moze
być uu l eżn>one od dobrej woli Turcji.

wy•klacz,wartek było w Berlinli.e cieplej j
ptv.ez chmury przebijało nde1k iedy siońce. Pogoda schocl?Ji
na dru.gi plan. Pierwsz.oplanoW:J'.m tema.tern dnfa je&t regula-

wysokie odznaczenie m~ ·~yśc:i.~u_w ozęślC!i dotyczącej
Rada

PaństJWa

N;ie.mńeckJej

Repu'blidd. 0eimooora.tyczn.ej naw czw.artek I s eJ<r eta r"Z<OKomiJ!JetU Cen,tralneg-0 Nie:
miecik iej socjalistycznej Pa.-ttJ
.JecLn.ości
1 przewodniczącemu
Rady Państwa NRD; Walterowi
Ulbrichlto'Wi honorową kła.mrę
do „Ojczystego Orderu :i;:asł•u
gi w Złocie". Odz.n~czeme r~~
nada.ne 2J0Stał-0 w ogole po
·
pierws-z:y.
dia~a

wi

USA

w Dominilianie
;u,i<l'WOamerylkańsk:i-eigo

ciągle je&z,cze nie
irowała się, chociaż w

ra

:ne jeSt w P.airy:llu :za pyn;irowe
z:wyoięsrt;wo
Stanow
2li€dinocz;on yoh or a z · :zia głę
boki wstrzą,si <lila oJ:>owiązu
jący>ch dotychczas :zasad panameryka'l'li=u. PodlklreśJa się
Praede wsz;ysitkim 7Jastrzeże
nia, że P<>Stawa owych sił policyj.nyoh musi być absolutnie neutralna., ioh wżycie winno uzysi~ Więk.srz.OOć 213 g'ło
fJ{yw
krajów
członJwwskich,
a skiładać się mus7..ą z lmntyin,ge:n.tów rówinych liczebnie
z
po~gólnyich
ltirajów.
J eśhl w1ęc . ma to być siu:kcesern S1:aJn°w Z.i edinOCZiOIIlych,
to jedyme w tYm sensie że
pozWolJ im na „zacihow'aru.e

Po 20 latach
w Narviku

.!'.wć:ll'Z)'".

*

~

*

w dniU 6. maj'.' odbyto się
czwarte posiedzerue Rady BezPil!C2eńS.tWA
w
związku
ze
zbrojną
ingerencją
Stanów
ZjednoczoniYC~ . w wewnętnne
sprawy Domm:kany. .
Detega.t Sta!1ow
~Jednoczonych w Radzie Bezp1eezenstwa
(~)

Dalszy ciąg na str. 2

~rez,es Rady
Sz)'!r przyjął

w

wieczornych
wszystkie zagr:<niC2Jne delegacje oficjalne, Jll'ZY
byle na obchody 20 rocznicy
wyzwolenia Niemiec spod jarz•
ma faszyzmu, złożyły w sic·
dzibłe Ra<ly Państwa N(lD wi·

Miba-

komisa.-za
a.t omowego
Belg;i.i, wybitnego
uCWllleJgo Pl'Od'. J. Orreira.
W cz.asie ro"Zlmo\vy wymieniiiom.o :poglądy :n.a tema.t rozwoj·u bad.ań i stosowa.n.ia e<nerg.ii jąd:rowej w Polsce i w
Belg:irl. oraz współpracy między
k·raJami w 7l!llki!'OOie pokojowego wyk01rzysiba,nia eruergii ją
diroiwej.

Uchwala Rady

okazji obchod6w XX rocz·
bitwy
o Narvik, przy·
była do Norwegii
delegacja
polska.

czełl.-e.

Z

nicy

1111mn1n111111111mm1111Dft11umunmmm1111111R1111m1nnmnunnn11nmmnm111111111

Na 7!djęciu: Paweł Górski (l)
1 Józef Bryłka (pr.), uczestni•
cy historycznej bitwy, podczas
uroczystości

na

złożenia

Za

w<ieńeów

cm enta.rzu polskim
Narviku.

bldżu

23 dni
wybory

w po-

CAF

W

UKAŻE SIĘ
ZWIĘKSZONEJ
OBJĘTOScl

stron

Zn111J"d:zilecie w n&ej

*
*
*

021wa!l"telk: Rada Bez.pieczeńsbwa sieid1mioma glOGami
iprzy
czterech delegatach
wstrzymujących się od glosu
- uohrwad.ila iprojeikrt; rezolucji

WybriX;ż.a.
JOl'Cl.aini:i. i

Kości
Słoniowej,
Malaj azji w sipra-

m. In.:

RELACJE
SPRZED 20 LAT
SZEREG CIEKAWYCH

REPORTAŻY

SZCZEGOLOWE
RELACJE Z I ETAPU
WYSCIGU POKOJU

Bezpieczeństwa

w sprawie Rodezii
W

zyty I sel<Te:ta:rrowj KC SED
i przewodniczącemu Rady Pań
stwa W. Ulbrichtowi oraz pre·
nrierO'Wi rządu NRD W. Stop•
howi.
.
l'Tzewodtnł~y delegacji partyjno-rząd01Wej
PRL premier
:Z. Cyrankiewiai; przekazał W.
Ulbrichtowi
n.ajse-rdeezn.iejsze
życzenia od Wł. Gomułki i spo
łeczeństwa pol.S>kiego.
w. Ul·
bricht
odwza.je.mn.ił
życzenia
pl"()Sząe
o przekazanie najlep·
szyeh pozdrowień I sekre!arzowt KC PZPR Oil'az całemu na•
rodowi
poJskiemu, wyraża.,iąc
radość z
przybycia naszej de•
legacji i życząc jej pn:y.jemaego J><>bytu,

W czwartek. !plJ:Zybyla do
Berlina na obchooy 20 rocz.ndcy wyxwolen:iia. narodJU nie. mieckiego ·od fasZyzmiu radziecka delegacja pc:1rt.yjno:r.ządow.a z A. Kooyg~nem na

B

Polsce

F. Bara.now&k;i.

A. Kosygin
przybył do NRD

Belgii
u E. Szyrm
E.

-

dla Wł. Gomułki i narodu polskiego

Komisarz atomoll1V
bm.

po po:buidniu
W a.rnzaiwę,
udając
Berlina na obchody
XX rocznicy zakończenia wojny J)OllSlka delegacja p.artyjnol'Ządowa
z czlOI11k:iem Biura.
Polityc:zmegio KC PZiPR, prezesein Riaidy Minrlstlrów J. Cyrainlkiewiczem na czełe.
W Slk!ł.ad delegacji wchodzą:
zastępca prrewodnicząoego Ra
dy Państwa· - B. PodedwO'!'ny,
selklretatr.z KG PZPR W. JaTl()Sjński,
wicemi!Il.i.ster
obron.y n.arod.owej - gen. bronri J. Borr-dził<YW'Sik:i oraz selkiret.airn; CRZZ K. Nowicki. W slk:llad deiegacji wcho&i ambasador PR.I. w NRD

...
Pozdrowienia W. Ulhrichlu

..,.., ...,"'"""""'"""....,.""'"""'""'·

•

6

~ek

opuściła
się do

I

Snieg w Tatrach

wiącego

za

partyjno-rządowa
przybyła do Berlina

19,30 u stóp Pomnika. Brater
stwa. Broni w Pa.rku Pon.ia.·
towskiego zostaną
złOŻ><me
liczne wieńce, oraz odbędzie
·· sie apel poległych_ Później
z Parku Poniatowskiego wyruszy capstrzyk, który uda
S<ię w ki~rn:nku
Piotr'lrow- ~
skiej i następnie Piotrkowm. in.: poniad 830 roootniską do Plaeu Wolności.
lmów, ok. 625 chłopów, blisko
Apelujemy zwłaszcza gorą
300 ~nżyrui:erów i techntków,
co o jak najliczniejszy udział
ok, 300 :nauczycieli i pracoww apelu poległych w Parku
njków n~uki. ok. 130 agronoPoniatowskiego. Oddamy w
mów, ok. 100 lekalrzy, 65 rzeten ~b hołd tym, któmieślników.
blisko 40 ;prawrzy w latach zmagań z bitlenlików. Ok. 22 pr<JC. kandydatów do wojew:ódzlltich radl
na.rodowych stanowią kobiety, a oik. 8 proc. p!I'2ledSita!wic:iele młodzieży.
Do pow:iaitowyah rad naIC'Odowych
(nie
IicZąc
rad
miejssltJich na prawach powiatu) kandyduje oik. 25.400 osób.
W czwartek,
w
godzinach

.wysci.gu di'U.Z)"1lowego •na czas. ' - - - - - - - - - - - - - P.rzYP'Om:illl.aJny
że d:otychoz.as liczony byl <lila zespołu
czas tri;ectlego na mecie, tym
razem Jed naik :nastą,pó.ła gene~a I na zrn:ia1na.
W nocy ze środy na czwair-telk orarL w ci~ dnia, w
oto co mÓWlj
odpawiedini
pucri.1klt :regulam;inru:
Taitraoh ~o znOWtU 20 om
„z?-. oza.s dirużyny uwa,ża się Ślni•egll:
pot.roJ·ny ctas jej trzedego koNa Ka~ Wieroh'll no
.larza na mecie. Czas każde
t<J1Wano
temperatm-ę
minus
~ ko:Ja.r:z:a uwzględnia stlę w
klasyf1kaoii in.dywiiduaJnej" •
2 Stop'!1de. ~ $tieilna
. Jak ~dzimy jest to zasaid- 270 om.
i:iicza zm1:ina. I11teiresujące jest
Jedlilak, z.e 7.lllliana regulamin~ w t~J. l>OZ)'(:j:i dotarla do
wia<lomQSC'l kierowrnikÓ'w C7.Y
trenerów nliektórych ekip doW NJEDZIELĘ
(D,okońe~ite na. Slbr. 4)
„PANORAMA DZIENNIKA
LODZKIEGO''

ni~trów

najeździcą zginęli
waszą wolnaść".

Polska delegacja

o godz.

wyścigu dmzynoweąo na czas
(Red. Zygmunt Weiss donosi z Berlina)

dla W. Ulbrichta

_________,,,__

rowskim
„naszą i

W

sobotę,

Zmiana regula~inu

zwycięstwo

ZaaJp!l'obowal!l!ie plI'IZeZ OP~
wySJłania do Dom:iniJkanY sał
policyinych utwOC'ZJO!Il.ych przez
!Państwa
konfynen,1Ju.
potud-

j

Również w

Przed wyborem kapitana polsKiej drużyny

domo w drużylll.ie mdędzy>naro
dowej pod kierownictwem zwy
cięzcy
Wyścigu
Pokoj1u 1952
rok.u, An,glika Steela pojadą

,

woj31~owych.

WitnclrrP~

s~ł zbroJllych
W dz:.ielruicy Pa:nkow, gdziie kolairne <brzech krajów: W.
Wietnamu,
o- kwaterują
uoze&tnicy
XVIII Brytanii (diwu), Luk.sembu~ga
Wyśdgu Pokoju jest j·uż roj'n:o. (diwu) j Librom.
O czyim się rnówii pr.zed st.air
Jest już prawie komplet ekip,
stlll :z.itwodJników reprezentują· tern do wielkiego wyśdgu?
cych 19 krajów, bo jak wiaOczywiście o pogooziie, któ-

Komunika I
smitować
związane

u.b.

skową.

ge:nerałaimi
południowowiet11.1J.amsildirn i powstały powa:żine
irozibieriln-OŚci. Ni€1którz-y gene-

iraloWie armii poh.11dniowowiertll'l.amsikiej występują przeciwko
wzmaganillt
i1nterwen.cji
1 USA. a ZWilamc.z.a przeciwko
zwię!=ain:i1U liczebności wojSlk
amerY'kańsikich w W:i.ebnamie

ro7'wiązał

grudniu

20 rocznica z,wyTa ważna <iata w
dziejach i naszego narodu
będzie uroczyście obchodzona również w Łodzi. W sobotę 8 bm. o godz. 17 odbędzie się na. Placu Zwycię
stwa ni ezwY'Jcla UJroCZysitiość,
która niewątpliwie tlullllllie
zgromadzi łodzian. Będą on<i
św.iadkami wręczenia
szta:n
daru Pułkowi Obrony Terytorialnej, przys5ęgi wojskoł Vl--ej oraz defilady jednostek

do komisii wyborczych

ZgOOlnie z !kalendarze~ wyborczvm !isity kamdydatow do
gromad?Jltich, miasteCZJkowych,
osiedlowych i dzielnicowych
rad na~d<JW)'cil za&tad:y do
5 bm. z.glos.-rone· do właści
wyoh
komisji
wyborczych.
Tak więc zgł<>SIW!Ile i za.rej·esbro<Wa.ne zostały jlll:Ż listy ka:n
dydatów do rarl. wszystkich
szczeblL
Lączn.ie
w nowej
ka<leno.i.i zasiądzie w nich ponad 172 tys, radnych.
Najwoiększa liczba Tadinych,
bo
ponad 120 tyis., ma być wybra1na do rad gi!'omadzkich.
- Z ogłOOWtnych w końou ub.
mieslia:!;a J.ist kandydatów do
wojewód1zkich i powia.towycb
rad na.r odowych wy;n~ka, że
do rarl. wojewódlz!kich, w których ma zasiąść pon.ad 2.400
radnych.
~andydiu.je
ponad
3.500 ooób. Jest wśród nich

Na zdjęciu: sierżant
rykańskiej
pi~choty
skiej
ognia

20 rocznicy zwycięstwa
Zbliża się

Lódź, pią,tek

Oddział

z okazji
cięstwa.

Roik XX

z

Łódzkie uroczystoś~.i ,

Płd.

wie Rodezji PołU<ln·owej. Rezoluoja a.petuje do rrządu brytyjskiego, aby nie dopuścił do
jednostronnego pl'Ok:lamowama
niepod!ległości Rodei2lji Pokl.dniowej .p.r.zez rasiisłfx)WSk:i. rząd
pil"emiexa Smi·tha•

NASZ

PROGRAM
~~ wyibolrozy LK FJN
nalk!re.Sla rowni.eż roz'wój oświaty i lku~tucy. sl!u!żiby zóro
w:ia,
pilacówek świaclczących
UISIJluJgli dlla la.Jd,ności =.az handitu. A oto tr:a.gmenrt progra-

mu

omaiw.ia.jący

te

zagad-

podniesie siię poziom
u.sllug.
Szczególina. popraiwa powinna nastąpić w. pll'ailin.iobwie,
UJ&łu
gach motOI'ytzacyjnycli i ns>praJW'ie ~ g061Dodarstwa.

n.ier1:

świadczonych

dom<l'W~".

li""-------------.
Jeszcze tylko

niernia:
„Przewlidiu.je się między innymi oddanJ,e do użyttJJru 39
obieikrtów dUa oe!lów oświa.ty
a więc budynków da.a szkól
,poolSltaM"OWych, ś:redln.ich, zawodowych li pl'IZedis:zlk.Oil.i.
można sprawdzać
Rozlbudruije się ba.zę lokafową
Sl'lllrol:nio!Jw.a.
wyższego
:ziwklSll'JCIZa Pol·iiteohnikń. i Uni- - - - - - - - " ' " " - - - - - - ·

trzy dni

spisy wyborców

w eirsyitetiu.

ipc.zy

rowru>c:zes-

nym II'02lWoju wyżs.zycll uczelni zgodnie z potrzebam<i gospodiairkl narrod<l'Wej. Zaik.liada
· się też · ro7J!>007.ięC>ie budowy
gmachu Pań,sbw<J1Wej Wyższej
S7lkol'y
Sztuk
Plasstycznych
ocarL 6 d101TJ1 &w studenta.
W diztlediziililli e sturżby zd!rowia kx:m.tyinuQIWlall1a będ;:ie bu
dowa
Wielkiiego !kombinatu
szipital1nego przy uJ.. Pabianickdeij.
Dążąc do pop.raiwy
stair\iU
za.opiaitrzenia liu.dinoiści,
przew:idiziarno
zakońazeruie budowy
dwóch domów towa.i.·0wyoh, tzn. domu goopodyni
oraz d~Jszą modermjrLację sieci sklepów gastronomicznych.
Odlclia siię tatkże
do u.żytku
d:wie wielkie p.iekarnie przemyisil-O'We. Wzirośnie sieć puirnk
tów
haind!lowyoh i usługo
wych o IPJl.'.z;eszJlo 200, ja:k rów-

I

WYBORY NA WCZASACH
CZYTELNlK: Wyjeżdżam na
wczasy w drugiej połowie maaby wziąć
udział w głosowaniu w
miej•
scowości, w kt6re.t będę wypo
czywał do z. VI. br.?
ja, Co nmszę 7'robić

RED.:
Osoby
n.a wczasy, cl1cąc

wyjeżdżające
wziąć

udzi.ał

w wyborach w miejscowości,
w kilóre-J będą pr-ze·bywać czasowo, muszą zaopatrzyć IM: w
z:aświ.adczerue

mają

praw 0

Sltwie·rdzające,

glosowania.

ve

Zaświadczenie
można
\l2J'S•
kać w Biurze Wylilorczym właś

ciiwej

DRN. (h)

__ _
______
Spotkania z kand'ydatami
Posiedzenie Prezydium
.....

20 rocznica
20 la.t temu, 6 ma.ja 1945 roiku padło jedno z ootGtnich
,gnia'2ld Oj>OTll wojsk MUerow
Wrocław. O godziskich !ltie 9 rano w<>.iSlka garnizoou
.niemieckiego praerwaly ogień,
a po południu w Pszennie
ikolt;> Swidinicy zootala podpimias.ta.
kapibulacja
sana
7 mada do plonącego Wrocła
wia wllcroc~ly odd7liaily radzieckie.

KomJitetu P["acy
Prezyctium
obradJOwalo 6 bm. z
Płac
pierwszego za st(tpcy
udz.iaJłem
Komisji PlarvrzewodThicząceg 0
nowania przy Rad~ie Ministrów
T. Gedego O["az przedstawicieli
CRZZ i zam.teresciwanych reSO'l"tów gospod.arczych, nad oce
ną !u111kcjo!ll0wa.niia nowego systetnJU premiowania pracown.ików umyslowycb. w przemyśle
i lrudownictwi~, wprowadzonego z dn.iiem 1 lLpca ub. roku.
A.
przewodniczył
Obrad<lll'll
ko·
;prze.wodnilczący
Burski l

miitetru.

Zamknięcie poslępowania

dowodowego
Proc€1S przeciwko 20 C!Zl:onkom zalog'i obo2nl oświęcim-

laureatem

nagrody marynistycznej

rozstrzygn.ięty

Gdańsku

W
rzo!'Jtał

III

Ogółn.opolski

KO'll·

.kurs Grafiki Ma.r yn.istycznej.
przym.ało II nagrodE:
Jury
HenrylQofw:i PłócienJ!l.ikowi z LodZi.

Spotkanie

Naser - Jerofiejew
Agencja
Bli!f.(OW'Sohodm.la·
Prasowa MEN podaje, że w
Naser
prezydent
czwa.rlek
;pr..z.yjął ambas.a<lora 2Jwią2lkiu
Radzieokiego w Zjednoczonej
R.ei)ublice Arabskiej, W. Jer<r
fiejewa. Age<ncja nie uja.wnia.
.11reści spobkania.

WYSTAWA
„Polskie maszyny"
w Bagdadzie!
W olklresie od 6 do 21 maJa czynna. i esit w Bagdadz:i e
pySlta!_Wa „:Polslk:ie mas'Z)'Ily",
rw lct;órej uczestniczy 5 poliskic:h cel11tral hall!dQu zagrazainteire&1Wainych
:niczneg>o,
handloobrotów
.rozwojem
wych z Lrakiem.
Jest to pierwsize n.a' ta.~ dulią s:ka.lę wystą,pienie polskich
centra·! ha.ndilu zagrainicznego
;na tym dm>teresiującym dla pola"itiego eksportu cyil!klu.

Z Puszczy

Białowieskiei

8-letnia klempa
uwiaWcwraj czytelnicy
domili nas, że kolo c~gielni
na Stokach.· pojaiwil sii~ łoś.
na· miejsce i
Pojechal!iśmy
neczywiście: rw glębdk!im wykopie po wybranej gli:nie, w
stała okazała
kałuży wody
łosia).
(„ma.l2;omika"
lclempa
byto n,a.jiwyiraźiniej
Zwier~
pocaJ11i<>!ne i wy2l!llęczCJITle,
Wokół zgromadził
stJraszone.
się SOOCY tl'um drz;ieci IZ oko-

Konferencja
naukowa
w Tus.zynku
Państwowe Sainatori'um Pra:e
ciwgruźlic.ze w 'DulS'zynlru i
przygotoI111S1tytuit Gruźlicy
naukową
konferencję
wały
gruźlicy narządtu
i!la tema.t
moc:wwo.<piłciowego. PiI'ogram
konferencji, kJtóra odbywa &ię
dz;:iś w T:uis:z.yniktu przewiduje
.ro. iim.. omówienie wy>n,Jków
lecrenia chorych nia gruźlicę
:narzą<lu moczoWQ-Plcioweito
fO-letniej
z
.sipwwozdatnie
Odd:z:iaJ;u UrolodziaJ:aiLności
gi<J21D.ego SanSJtorium w TuszYl,Tlllru oraiz dySkiusję „<>ikirą(Z)
glego storo".

skiego, który już 17 miesiąc toczy się przed Sądem
we F\ra:nilduiroie
Przysięgł~h
nad Menem, wszedit w stadilum końcawe. W czwa.rtek,
6 bm., na 154 z kolei posiiedzenillll sądu, zamknięte zostało ootateczm.j;e d!rugie positępo
w.a.n ie dlQIWodawe.
W pią.tek rozpooeynają się
prz.em.Qwiieni,a stron. Ich wy~tąpieniia zajmą wiele tygod·
ill<i, talk że wyir-Ok. w tym nadw.iększym w dziejach s.ądow
zachodnioniemieckierucbwa
go procesie- będz:ie ~głoszony
:nie wcześniej nirż m dwa mie

w~:tki~c~~~ K~ w Lodzi i województwie

Ptrzez wprowadrzen.ie nowego
syste·mu premlo•wa.nia kierow- ł mitetom FJN i arganizanictwa Illiinlsterstw, zjednoe7.en ł cjom, klt6re Jl['zekazaly mi
i prredsiębio.-stw zostały wy- ł życzenia w :z:wiązk>u z wyw instrument, umoposażoai.e
borem na sta.nawiSlk.o przeoddz,ialywanie na
Z.U.wiający
wooniczącego Ogólnopo.lSlkiemetody pra'Cy personelu, zamgo K<Jmiitetu F.rontu J e<lteresowanie wykonaniem okreNarodu, składam tą
ności
śLOlnych zadań rzeczo,wych tpro
dukcyjn.o-technicznych) • ekoserdeczne podzięko
drogą
nomhewych. N"'wy system powanie.
budza rozwój branż i przedEDWARD OCHAB
oraz zachęca do
siębiorstw
............ ""'~ ~
""'
lepszego uspokaja,n.ia po trzeb
rynkowych i ekS?O'l'towych, do
postępu techmdozn.ego i ekol!lomicz,nego.
Prezyd:i,um komitet.u ZWTbciło
równiiee uwagę 3lJa nieprawlidło
jakie ujawniły się w
wości.,
praiktyce stosowania systemu.
W dyskusfi podkreśla1JLO równ,ieQ: niedostateczną współpracę
z handlem przy ustalaniu list
Prezyd€!Ibt Joh!n:slon przyjął
wyrobów ryTukowy'Cb., k tórych
w środę w Białym D<Jmiu byprodukcja powilnna być objęba
łego ambasadora stanów Zjed
pretnJiowa1niem.
pol!uidiniowym
w
noc:ronyoh
Prezydtum lromi.tetu zwróciło
Lodge'a,
Ca.bOlt
Wietnamie
uwagę na potrzebę wzmocn.iedyscypliny w dz.iedzanie
n1ia
ikltóry pCJ1Wa:ócil M:eśnie z kilocen.y stopruia wykonania zapo
podróży
klutygodniowej
01raa: u.mało xa konieczne
d.ań
kiraj,ach Da1lek.iego Wsic:hodu.
tendensię
prze.ciwstawienlie
zapo
JohtlSIOL11. oświaidozyl
w wy„uxniaLRiiO'Wości"
cjom
kończeniu spotka!l'lda, że Capłatach ;premii.
Lodige złożył mru sipr.abm
l'rezyd:ium Komhtetu Pracy i
wozdan,i·e z wynitków swej poprzeprowadzenie
Płac mlecilo
je.szcze w tY'ID miesiącu oceny
dtróży i poiillf'?ff'mOIWał o reakd2'iałattlda nowego systemu precji tych kirajów na poczynamiowalllia na kolegiach minń
nia Stanów Zje>dnoc.ronych w
sters>bW, a: udziałem przedstapoludlnimvym Wiefmtamie.
wicieli jednostek podległych.

j....... .............

'"

I. Sroczyńska S. Jędryszczak
i E. Koźmierczuk wśród wyborców
wZPB im. Marchlewskieeo Brzezin

.....

WowriLj w ZlPB im. Marodlbyło się kochlewskiiego
J.ejne rz; cy•rolru. spobń kandyda11>ów na poSllów do Se•jm\:J.
i rad n:airodQWYOh z wyborcami.
SiJJOtlrnlli
Z zał-0,gą fabcyikd
n.a posła do
się: ka.nrlydat
przewocl:nk:ząoa
Sejmu PR~,
ZG ZZ Brac. Praem. Włók.,
Odzież. i Skocz. - lirena Sroczyńska: kaind)"daci do Rady
NMXJidoiwej m. Lodzi: Edw!lll"d
Każmierozak, Zygmwnt KrzyWa:ll!da Olej1niczak,
wański,
Irena
Maria Popl.a'W\Sikla i
W:ojciechOWS1ka; kandydaci. do
Czesław
DRN Lódź-Bałuity:
Ka'!'"bo'W'S:ki - I seikll"etarz KD
PZPR, ZygmLU!l1t Siik<l'l'Slkd, Ja-

L. Johnson

Cabol-Lodge'a

Kryzys
dominikański
(B) Dokończenie ze str. 1
A. Stevenson, wystąpił z wnio
sklem, aby Ra.da pozostawiła
Org;miz.aeji Państw Amerykań
skich ..-„ sprawę „uregulowania"

na Odrze
Uczogy zachodnioniemiecki,
ISIP1=C.iali:M:a w za,k;res:ie ixawa
W.
<k
międzY'na.rodQWego.,
Abendiroth. zamieścił interesu
jąc-· a<rtyik.ru na temat g!I'aniSY na Odrze i Nysie w ukazującym sdę we Fa:ank:furcie
nad Menem piśmie „Express

dominikańskiego.

Delegat ZSRR, N. Fiedorenko oświadczył, że stany Zjedna.ruszając cynicm.ie
noczone
zasady Karty NZ i depcąc po.w
szechn,ie uznawane normy pra•
wa międ.zynar-Odowego, rozszew
inteorwencję
~brojną
rzają
Domimkanie - w celach Jawnie imperialistycznych.
Głosowanie nad rezolucją raodroczone do
dziecką zostało

dlwigą.

1

I

I

®

W czwa["tek

O<i,było

się

w

3-. osób

Katastr ofa lotnicza

Z ostatnie# chwili

na Wyspach Kanaryjskich

do

Stoki

.ODLEWllE

dla Indii i Meksyku

Nowy

barbarzyński

na DRW

K ronika =====

Dnia 5 maja 1965 r,
S. t

zmarł,

najukoi dziadek

P,

STAllSLAW

BALCERZAK
WYProwadzenie zwłok z kościoła św. Teresv na cmentarz na Dołach nastąpi dnia
7 maja br., o godz. 15, o
c~ym zawiadamia, pogrążona
w żalu
RODZINA.
6423/g
r.DJ&,

PODZIĘKOWANIE

i członkom ozarządowi
chotniczej Straży Pożarnej w
Sieradzu, Zarządowi Powiatowemu l członkom ZBoWiD,
pracownikom służby zdrowia,

kolegom oraz tym wszystkim,
którzy okazali nam serdeczną
pomoc i życzliwość w trudnych i smutnych dla nas
ze
związanych
chwilach,
śmiercią męża - ojca

ANTONIEGO GAWRONA
składamy gorące podziękowanie.
ŻONA, SYNOWIE
i RODZINA.
6461/g

jj[IA
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potrącił

* :(. *

pne·chodizącą

Mia,zu,rek,
warsizawie.
na
śmierć

przez 'bolry Zofię
zam. w
lait 77,
po!llllosta
Kobieta
miejs,ou.

*

*

8 wyjazdów zain.otowała wczo
ra.j łódzka straż poża,rn.a. M.
przy ul. Gal!ldhliego is w
łm.
motocykl
się
patLił
sutereniie
„Pa.nlrwn•ia". Dym wypeln.\I castrażacy musieli
ły budynek,
pracować w ma<>kach.

* :(. *

na
bieliznę
Pod wies-zającą
strychu .przy ul. MaTysińs,kiej 36
Galoch zal!'"Wal s·\ę
Stanistawą
strop. 50-letn.ia kt>l:>ieta, pot.lu•
= a &padła n.a kła tkę scho(kl)
d<VWą.

pasażerów

z

7

za-

osób.

Kosmiczny
EKSPERYMEłłT
z

P-rzy'ląd.ka

.iun. Kennedy'ego

w
na Florydzie wystrzelono
raooiety
czwartek za pomoc11
3-A" wel"llilkul
nośnej „Tytain
„Tra'lllStage" d·La wypróbowarua
ewolucjd. w przecieka,wych
strzeni kosmLc·zn~. a mianO'Wlioie czte'l"oki!"O<tm.ej zmia·nY orbity. Wkrótce po starcie raklety
zakO'lThun.ikOWano, że web..ikuŁ,
crlotrzecim
kltóry był jej
ruem uplasował się na kolistej
oilrnlo
e>r'bi~ie na wysotkości
185 J<m. Po 90 min.u tach si!Jniki wemkułu mają zacząć prapr.zen1ieść go na nocoV/la.ć i
eU1ptyCIZiilą o pewą O["bdtę 185 km i a~ogeum
rige,uim
2.775 km. Do późnych go<lrz.illl
brak było dal·
wieczo,r nych
szych in.formacj1 na ten temait.
dQIDdesień
nieoticja!Jnych
z
że
wynikałoby,
aget?llCyjnych
sztucrz:n.e sate>l1lty tego typu ma·
ją przede wszystkim chairaik~r
,,ZIW'.iadowczy''.

TROJACZKI
wAleksandrowie
Ku;awskim
W SJZiPi1!.eJtu w Alaksan<lrrowle Ktujaiwskim urodziły ~dę
tn:oj,aC?Jki - dwie dziewczynki i chłopczy<k. Za.rówino matka„ 25-lebn<ia ZO!fia Marek,
i;ona rolnika z Prizywieczeży
jalk i niemowlęta cziuiią Slię
dobr.z.e.

się

Rozpoc.z.ęly

spotikania

karu:!yid.aitów na :poolów i radny<:h z wyborcami. WCZOII'aj
w SIP<Jlllk.an i ach Ulik.ich uczestnl
czył m. tn. I &e1kretairz KW
PZIPR - Stefan Jędcyszcza.k,
którego ka.n<lyda.tutrę na posl:a wyS1U111ął Frorut Jedności
WybO!rOkiręgu
Na!l'"odru w
czym - w Brzezrlnaoh.

uczestnJ..
J ędryszcmk
S.
spotkaniach.
czy! w trzech
Odlbyły się one we wsi DllUglie, BrzezinaclJ. i Koluszkach.
W pierwszym sipot.kaniu, które J;>ylo spobkian.iem środowi
skowym uczesbni~o kilk'1ózies'.ięoiru pedagogów z k<>luszkowsQdego ośrodlk.a nauczycielslk!iego. Wa:a,z z S. Ję
<lrr~em w zebra!l'liu tym
wz:ięli również udział kandydaci na radnych WRN, PRN
i MR<N.
Po wystąpieniu poiwitełnym
gQSipoda'!"ZY zabral głos S. Ję
dryS1z;cza!k., kltóry zmaczną część
swego ·p rzemówienia poświę
ro~<>.iCJ1Wi

cił

DZ!iś

w

~

zachmurzenie

duże, okresami wi~wielkie opady. Temperatura od 5 do 11
stopni c. Wiatry sła•be i umia,r
kowame 0 kieruinkacb. ~mien
n.yeh.

w

sz:kołniotwa

Referent
Lud<J1Wej.
omówił taik:że nielktóre zagadnienia dotyczące sytuacji gospodarczej ktraju ocaz zagadNanienia mię<lzynairodawe.
~tę.pnde <><!Pa<wiadaJ: na PY'tania.
O godzinie 13 podobne sipotka.nie wrganiCM>wa.no w Spół
dzielni Pracy im. Noiwotik:i w
nim
Wzięło w
Brze7Jlnach.
udziait o<koło 200 osób.
Przemówienie S: Jędrysz.
cza•ka sipotlk.alo się tUJtaj z niezwykle gorącym przyjęciem.
przyBylo ono poświęoone
której
w
pięciolatce,
szJej
jaik stwie>rgłówny nacisk poloty
dził S. Jędrysz=k na stwal!'"zanie nowych
się
miejsc pracy główniie dlla mlow wiek
w&tępującej
dzieży
produkcyj.ny.
W późnych godzinaoh pop0I sekretarz KW
łu<l!niowych
PZPR uczesrtniczyt w spotkakolejar•
braci
niu głównie
skie<i w Koluszkach. I tutaj
zebi:_anie za.kończyło się przyj e!Tuilyni akcentem: zapewnie:niem, że wszyscy mieszksńcy
Kol~zek będą g!0010'wali na
listę kandydatów FJN.
Polsce

Terror
na Bahrejnie
Angielskie władze kolonialne z ndeslyohainą brutalnością
strajkujący
rozprawiają się ze
naftowymi
robotnikami
mi
Bl?Mej111u. Więzienia na wysipie ~ą przepe1nione tak, że

f!'owyOO

więźniów

się

wysyła

na inne, czaS1em dość oddakme wySJpy. rozsiame w Zatoce Persdtiej i tam sdę i<:b
wi.ęzi.

OSA nie chce
„urazić uczuć"

NRF
R!Zecmllk Departamentu

I

===wypadków
Lódź

d>OIWał<> się 42
log.a złożona

nalot

..:::.-==-----------------------,.--lat 73,
przeżYwszY
chańszy mąż, ojciec

Maria

Nysie

wa.rszaiwie p!e.narne posiedrzeZw.
Głównego
zarządu
nie
za.w. Pracowników Gospodarki
Zqinęlo
Komu.na·lnej i Przemysłu Te~
renoweg<>. Tematem obrad bypiątku.
ły problemy jakości produkcji
i war>Uilllków pracy w prz<Jdsię
biorstwacll państwowego przemysłu terenowego •
@> W związku z obchodami
Według ca;wal!'tkowych dJOnde20-lecia powrotu Ziem Zachod
sień agencji zachodn~ch w sto·
i Pó~ch do Polski nich
lilll<ii
hiisz;pańskd.ch
Sam'()·loit
licy Dominikany. Santo Dominna zaiproszenie Klubu Zagadcy,pu „su,pe.r-Co;nlo\Jniczych
go, nadal utrzymuje się napię
StowarzyszePolonijnych
nień
.rozbił się wczoraj
stel.atio>n"
cie. M!Lmo formalnego za•WliePolskich nia Dzienni.kany
podczas ląd10wania n.a lotnisku
szenia bron.i., dochO<izi do s·poprzybyła grupa dzlenn.ikarzy z
S.anita GrUIZ de Teine.r ifa (WyradyCZ!llej wyimlany strzał6w,
zagranicy, reprezentujących piNa pa.s.ie
spy KanaryjsJr..ie).
sma polonijne ukazujące się w
on na
naq:>Otk.ał
startowym
jak: wielka
takich krajach,
;:n-z.es~kodę, ro.zbił się i sta111ął
Łodzi
Francja,
Kanada,
Brytan.i.a,
o-Według
proullien•iaah.
w
USA i NRF.
zgimęło
d0111łesień
statn.icb.
@> Harcerski 2'JWiad wiosell'll1;y
jectnlll>k pasa·
CZęść
31 osób,
organlza.cję.
całą
p01ruszy!
się
uraiti01Wała
żerów d. za.logi
Pr.zez 3 d:n i w koń ou kwi etm.i.a
lub lżejsze
cięższe
o<lnosząc
(po.na<i
fik. 900 tys. druhów
ooca.lietn.ia. Na po.Itładzie zmia:J20 tys. dcr-użym.) szu.k.ad.o miejsc
llC7ll'lyoh siJk.ól: oraz robotrricy
z 11 woj111y
walk i straceń
i zbierało informaświato<wej
cegieltnii.
cje o ziwią.z.ainych z ni.mi wySpo!Jkialliśmy tu talkże przed
da,rzel!lliach; ha<roorze zaciągnęl:l
sitawicieli Wojewód2Jkiej Rady
wa•rty i organ.izowa.U ·
taikże
Lowi€<lkiej i Za.rządu I:,asóv.•
a1pele poległych.
Państwowych. Kornendaint Wo
® Z warszawy wyjechała w
oz;wail'tek 160•oS<>bowa delegacja
jewódz:kiei Straży Lawiecldej
b. więźniów obo:itu koncentraobjaśnił
p. Loopoild Jairosz
cyjnego Mau-thausen na uroczy·
Centn:iala Ha,!lldJ.u Zag;raJ!liCZ·
,przeCl;;tawiciela naszej gazety,
stości 20-łeeia wyzwolenia tego
Kato111.ego „Cenl\lro7Ja!P" w
że 'Wlietk tego pięknego ziwieo bozu. Na czele de·łcgacji stoi
wioaoh z.awaria ootatini<> dwa
na ok.
rz.ęaia 5,mou:j.e się
generalny Z.Be>WiD
sekreta.r.i:
poważne lmntira.kty na dootawicemin. K. Rusinek.
8 latt. KJ..empa p.rzy=ła óo Lo@ Wkrótce wyjed.z ie d"° Ba:wę z Polstkti kompletnych oddizli ~ lQSIÓIW brzet:z:ińskioh, alf,
płock;ch
delegacja
(ZSRR)
ku
lewni do Indii i d.Q Mek.syiku.
,przypitl.SIZCZa się, że wędrówdosta["czyć
aby
naftowców,
w .•, Pu&ziczy
kę r<YZt?OCZę'la
swy1m ra<iziec.Jt,im kolegom maJej ;,sip.acer"
Bial<llwieslk.iej.
teria.ły ruie2Jbędne do zaprojeko połowę
pył jwi: od kilikru. dtni sygn.a- . tOLWan4a drugiej większej od pracującej już lizowa.ny przez leśników. Nie
t:ziw.
rafineryjnej,
Instalacji
stety, w irejonie Lodzi jacyś
a;t,mosferyczno-.próżde<>tyl.aoji
dorn&oś1i „myśliwd." poszczunloweJ. Będzie to wielki obiekt
li rz:wde'I'zę psami. Uciekając techno'1og4C7Jlly typu paliwowo:zm-ienę porairuilo snę praesika- olejowego o zdolności przeLTobowed 3 mln ton r0<py rocz'
k1uj~c ogirodzeinia.
(A) Dokońc.ooni1e 210 str. 1
nie.
Prezydent Korei południowej
Wędrówka łosia o tej p<llI'Ze
® W rama.eh obchodów 700·
Pak Dżong HYi zaakceptował
roku jest tn:ud't1a do wyittulecia dzie,jów warsza.wy I XX
plan Ministerstwa Obrony dorocznicy wyzwolenia naszej sto
maCIZienia. W olkir'esie godów
tyczący wystani.a do Wietnamu
ma.ia
13-16
od
dniach
w
licy,
diość długie
odbywają one
płd. w celu uzupełnienia sta•
się w Pałacu Stasziwęd!rówikrl., .ale olkir'es godów odbędzie
cjonującyeh tam wojsk połud
pt. „Rola
ca sesja naukowa
ju:.ż mi:n.ątl:. Dokąd zdąża klemdalszych 2
niowokoreańskich,
Warszawy w :tyciu narodu i
tys. żołnierzy.
Wez0traj,
pa-itndywidualisrtikia?
państw.a".
ochiratndana p;rz.ez przed.Sttawiprze·
Alex QuałSIOn·Sackey,
wladrz; leśnych i MO,
cieili
ze Stoik.ÓW da.lej
wodniczący Zgromadzenia Ogól
wyiriuszyla
nego NZ ośw.ia.dczył w środę
na polud!nde. Polecamy ją <>wiecr,oorem, że Stany Zjednopiece wszysttltioh mdłośnilkćw
czc>ne powinny zrewidował swą
.
,przyrody.
w Wietnamie zanim
politykę
Na pr.zystanku PKP Ralwka
J. POTĘGA
będa:ie za pózno,
pt:>W. Sk.i"""11iewice, pociąg p<>relacji Wa'l'szawa śpiieszny

odwiedziła

JusZJCzyństkia.,

Kemrpfa i Kazli.mie:ra M.iesz.czallllkowS\ta.
o osiągnięciach kraju
mm1<J1nej
miasta w oklresie
kadencji mómla kena Sroczyńska. 'Z;wtrooil.a 0111.a swzegó1ną uwa,gę na i!lOWe inwestycje orarz. 111a nowe zasady
uozesrtm:ictwa w S1Pó!d2lielrnaoh
strony
mieszkiai!liowyoh. Ze
spot.klaru.a
uczestników
Z.'f>B
za1o)(1
przedlo;1taLWicieli
Inteima,tional". 'Na file wzmo51Poro
Mairchilewslldego,
im.
żonej ostatnio kampalllii rewlaśnie
pytań dotyc.zylo tej
wi·z.ionistów w NRF artykuł
o~ycih wy.Jaś·
kwesitii.
profesaria doktOl!"a AbendrotEdiwaird Kaź
nień udziel.il
ha zwr;aca szczególną wwagę
taikże zartirzymując
mieirozaik,
swą obieikitywnością i l'zetelsię nieco <:l!IUż.ej na sp<r&wie
nością.
ud:zńaru spóldzielcrości w lmZ '!luml«u wid!zenia prawa
miewkamiQWym
dQWlnictwie
jest
nie
~nai!"odowego
·
miasta.
możliwe udne pCJ1Waż.ne poda
odbyły
Podobne spotk<mia
J!!OCY'
watl!ie w wątpliwość
snę wc.zocaj także m. i.n. w:
obowiązującej isitniejącej g;ranicy. Kto ahce ją zmienić - 1 ZPB im. Kunickiego, w S2lko<ul.
le Pod~~taiw.()Wej nr 1O
pisze prof. Abendrnth - ten
rewizji iJSltniejącej sy- SZlCZJUcirustka) i w Kól1ktu Rolzjłd!a
(j,p)
niczym w Józefowie.
·1ru.aoji p<rawnej.

Uczony zachodnioniemiecki o eranicy

si.ące.

kryz~'u

na posłów i radnych

przyiął

Proces oprawców oś'mięcimskich

łodzianin

l

Komilelu Pracy i Plac

~y.zwolenia
Wrocławia

Podziękowanie

sta-

nu USA oświadczył, że Stany Z.jednoczone nie ocganizują żądnyoh „ofioJ.aWnych" obchodów w 2JVłią,11ku z 20 roczNiemn~d
zwycięS1twa
nicą
cami hitlerOfW!ik.imi. w kołach
amery>kańsik:ich podkreśla się,
ta ipodyk.tawarna
że decyzja
była chęci „ni~arżarua uczuć

Niemców''.

Nowe zagraniczne filmy
na naszych ekranach
Wśród zaftrupi.Onych <>Sta.tnio
zagraprzez CWF nowych
nicznych filmów fa.buJarnych
malazl:a sję ek.ra,nizacja glóś
Polsce
i!lej, wy!Sltaw!=ej w
SIZtukii Duetl"renmatta - „ Wieyba Sltairszej :pini", dokonatna przez za•ahodinloniemjeckiego reżysera Bernh:;:rda Wic:kt.
.W iolsch głównych wysitępu
,;ą fog;rid :ę_erigma.n i .Ainthony

Qurunn.
We Włoszech zaik.upiono film
„Dziewczyna
psychologiczny
Bubego" z Claudią Ca.rdinale
w roli tytlllowej, we F.ra.ncj>i
- komedię reż . Philitptpe'a de
Bro'ki „Pan do towa1'Z)'s1twa"
.or.a.z; ciramat psychologic.z;ny,

d"ei. Oha:-istiana 'J aque'a ,,.Dobre

pQIWody"

z

BO\llI'vilem,

Marin.a, V'J.,;dy i Pierre BrasGLeurern.

Trzy

pozycj~

.proo1.11§c.ię

r~ezentują

rumuńslką.

USA zakuit>iono antoloamerykań•
fral(lmenttów
§!kich k<>'rnedii i filmów sensacyj•n ych okiresn.i niemego, zai
tI'WOgi
„Dni
ty:tulowruną
W

gię

śmie·chru".
Młodzi

wid:wwie otl'.z.ymają
filmową popularnej
Kzi!'"Ola Maya „ Windokonaną przez wy-

adaptację
pov,i'ieści

rietou",

twó!'nię

i

zschodni<>_niemiec.ką

ju.gQ§łowiańSlk~.

Przedsiębiorstwo W ~erwcu tegoż ro'knl mi-

talk S1ię
111ister odbudowy wtedy nazywał - p<JIWOłaJ: do

Rrz~ę
Z.Jednoczenie Lódzfu:ie. Potężne to
IJll'ZeOSiębiorsbwo ~tirudnJaj.ące
olkolo 7000 osób, będąee dfa
s iebie i ptrZedsiębiOII"Stwe:m i
d~lszy~h
zjedn-0czell1Jiem. po
zmianach sitało snę Lódz.k1m
PańSl1:JwO'we

życia

biorstwo Budowl.rne -

Budown~e

Przeds:i ębiocsmwam

twa M i ejsikiego nr 1.
,,Jedynka" odegrała w l~
ikim bud-O'WTlict:wde srezegoll!l.ą
O<'ólnie mówi się o
\!'Olę
prz~iębiocstwo--matka.
nteJ':
Więk
Bo w rzeczy Sl3J!lle,,i
si.ość za,11r>udini=yc:h w łódiz-

Gabinet odchudzania
„Urody i Zdrowia"
dla
POIW.ażnym p!l'o<blemem
wielu· lodzial!lek dbających o
swoją urodę jest -O<lcll~enie
się. Stąd projekt Sp-nn „U<roda i Zdrowie". aby uTZądzlć
gabin€<t odchudzasipoojalny
nia. Pr1J1jeklt zakłada sprowadzenie z za.granicy naj.n<J<Wszych , s·tosowanyich )IUZ tl.im
illl:. specja1nych
urządzeń m.
gtmnas.tyilta
do
;przyrządów
leClz nJczej , masazy i piurowek.
powstał
Oby gabinet talkJi.
(kl
jak najszybciej.

:pla.nie katż.dego odci'!loka robót
na pierwszym mlejSlcu figuru.je usuwalllie uSlterek.

twie. Do nich n.alleżą: naczelny dY\l'ek.toir p;rz.edlsiębiocS1twa
Boo·zynowSiki, naczelny
M. Bal!lasz.czyk,
in'Żyn!eir kierownik działu pla.nowznia
W. Siudowslci. Od przedsiębiOU"Stwa nie od-esizUi tald:P
i miS1hrzowi e, znaind i cenieni
w Lodizi betoniarze z brygady S. Klosia, od nazwiska bry
gad:i.imy zwalTlli Kłosa.-ni. sz:tu(równieZ
ka1torzy Olwewscy
talk 7JWani · Od naz.wilSlkia bryL. OlsweV\1\SlkiegoJ i
gadzi,sity
kierowana
cieśhl
brygada
przez B. Jakie1a, a wiec JakiE1le„.

Wtedy, na samym pom:ą,tku, w cza.s111Ch, które z perspektywy 1965 r. wydają Slię prehist-0rią, kiedy w Lodzi n.ie bylo a.ni Zubardzia, ani Dołów, ani , Nowegu
Rcrkfoia. ani ba.7Y prefabrykacji na. Dąbrowie, &Y na
Wieniawskiego, Lódź lioz:yla, ni mniej ni więcej, tylLiczba imp-0-nuko 80 przedsiębiorstw budowla.nycJt.
jąca., ale wynik.i tak skromnilutkie, że at śmieszne kilkadziesiąt izb w 1947 r.

- z.

fili.m

bt.tdQIWl!liotwi-e pracawniin:żyinieryjno - techndc7.ków
nycih wywodzi się z „Jedyn..:1" przerpra.cowała tam ki~ika
lat.' A jak twierdzą ci. którzy „Jedynce" m •im.o wS'zyst•
po.z;ositali wierni. to„ . ko
1,00 który d)'Telk:!bor czy nacz.el
ny i.inżynier odlClhOOZił, by objąć kiiecroowniouwo i'Ilalego pows.tającego w LodlZ:i pnedsi~
biorsrtwa, ubierał ze rob.ą nie
tylko p.e.wien . potencjał produkcyjny ałe i n.ajle.psze kadry" „. i ' talk to p'l'zeds•iębior
stwo-ma.tka „zr-O<l'Z:iło" w cią
gu killk:u lat: Pr.redsiębiorsitwo
Inst.elacj1 Sanitarnych i E1e•k:tryoz;nyoh . LPBM nr 3, LPB,
'Draon.s.poctoPrzed&iębi<JII'.Sbwo
a w ostatin1ioh latach
we
LMzkie Przedsdębi-01'\9\lwo Budowndctwa Uprzemysłowione
go i Wiel'kopłytówkę .
Wiele oo6b, kitóre w „,fp.
zarjmuje
dynce" pracowaJy,
d>z.iś odpowiedzialne stanowiska. W „Jedynce" pracowali
m. in.: ooecny na=elny inży
nier Z.jed<noczenioa - J. Pi.rodyrek!tor ekonomdozny
wicz:.
Zjednoczenia - E. ~kowsiki,
dyrek1wr LPBU - Z. Moraww tym
ski i wie~u i'lllilydl,
]J<l'ocen t
60
111ajmn i-ej
eo
kad['y DBOR i 80 p.rooen.t
kadry
budow'lainej
łó-0.zklej
Obec:ne ltierowtechniczmej.
niotwo LPBM nil' 1 też zac7Y·
kil:lranaście lat temu
n.sio
właśnie w „Jedy.nce" stawiać
plet"WSOO kToki w budovvnic-

zeło
„trzyna.sitikę"
Ositatrn.ą
Od
otr.z:ymała w 1961 r.
pr-z;edsiębiorsitwo
tego czaSlll
miało zlą passę . Plam. rzec7,o..

ga

wy, owszem. był wykonanv.
jak w więks:w~l
ale tak
lódzikich przedsi.ębioratw •. za
pięt' dtwuinasta". tzn. w koń
cu r-oku. Z plamem fina.nsiowym było gorzej.
Wiele rze.czy w...,k:azuje na
N·a
to, że zla passa mija,
Budowlanych p,ra.cowDziień
otrzymają
„Jedynki"'
n icy
,;tirzynasibkę". O tyun. że wiele zmiet11ia się w przeds:ię
biorS1twie na lens1?.ie. świadczy
pOdjętych zoboteż wartość

=r-

Przed:S'iębiorstwo liczy obec--

nfo 1000 pracowników i
ei się siporymi osi.ąi,,,"111ięci.ami.

mą

tych

„Jedynka" wypróbowała tak
swoim poowór'lru wszysitosoiwane obecnie w
sibkie
~chłódz:kńm budownictwie
P~
nologie, od tradycyjnej,
u.pr.zem.yslowioną

do

NIE

Za dawnych h•t Ł6dt btldzo
na była wyciem syren. Muzl;'•
ka ta tak moon<> związała się
z na~zym miastem, ze na.wet
w swyc'!ją
}'Kleci opiewali
wierszach, np. Wł. Bromewsk1
w wierszu pt. „Łódź" pisał:
Wyją syreiT!'!/, wyją
. co ri»nb

W e>eglach czerwonych
&zf. eń narm je•s·t raoną
NtOC jeia1t przeilainą /<iropLą
j od11>1111/'

Plac Pokoju ...

„

Groź,ą

pi,ę ściam»

rl.td.e
Toom1•n11

Łódzkie

Zakłady

svgnały

PLANIE

;,Jed)"l1!ka" nie ustr.zegta Slię
blęd&w innych :PnzedStiębiorsmw.
jatk i w:taSine dz;ieci
I ta1k
jeśli cho<lzij
gir7.oe.9zyła tatkże
o jak.ość odldawanych domóW.
Kiedy na.reS1z.cie tej sip.rawi<'
p!I"Z.ytW1l'ÓCOUO (albo usliluje si{~
.przyiwrócić) należyrtą ra1ngę prze<l'siębiors.tJwu p:rzyszło nauste!.'ki budowlane,
prawiać
domach
iktló1re w od>dam.ych
od kilku
na1gromad1zily się
la.t. Do końca czerwca l)lam.u7.
je się napa:-aw>ić błędy
do
ubiegłych l;it dwóch
końca roku z pop.rzednich. W

Przemysłu

Maszyn Elekuyc1.itlych przy ui.
Piotrkowskiej 218 powodowane
sentymenten;i
pra/Wd()pOdobnie
do zabytków nadal posługuJą
się syreną. I łak o g odz. 7 do
pracy - wyją syren y, o godz.
9.30 na śniadanie - wyją SY•
reny, o godz. 15 d o d omu wy,ją syreny.
Może to je&t i mile dla ucha
Ale
zakładów.
kierownictwa
gusty są rótne. Sąsiadujący z
muzyki
mieszkańcy
zakładem
tej n.ie 7Jllos.zą, psioczą i Inter
weniuja u kierownictwa. od pa
bez
ru ładnych mtiesi~y skutl<u.
Dawniej wycie syren było na
wet potrzebµe, !'O nie każd "'.
proletariusz posiadał zegar 1
trzeba bvło sję orientować we
wy<taje
dług syren. Dzisiaj nam się - że wYstuczą jakieś

zbiegu ul.

Podezierskiej

Je·
MATKA":
„SAMOTNA
umysłową .
pracownicą
stem
dwoje dzieci. W
Wychowuję
br. wykorzystałam już 28 d11i
na opiekę nad nimi w czasie
choroby. Proszę o wy,ja.śnienie,
czy jeśli łącma liczba zwol·
przekroczy 30 dni utraci:
nień
prawo do wynagrodzenia, czy
też będzie mi się należał tylko
pewien procent za:robków1
RED.: Umowa o pracę pracow.ników umyslowych z 16. 3.
w razie
przewiduje
1928 r.
usoprawiedLiwio-i
krótkotrwałej
pracownika
nieobecności
nej
wypl<Jcoo.ie mu pełnego wyna!!roclzen.la. Po.nleważ w odnie-l
slcnru do opracownic umys'1owych nie ma i:>rzopisu, kióry
ol<resy n.ieJ<ażdora.:owe
by
obecności ziwiazame z koniccznośclą zalP(!'Wnrienia oopleki cho
remu di:iecku polecał kumulo
wać. nie ma pc>ctstaw do z a -l
wlesvin.la wyn•a.~roo.:enia, Jeśli
chorym
opiekuje się
matka
dzieckiem dłutej niż 30 d.nl w
rotku. (h)

i

G<:lyńskiej otwa.rto bard.z;o pokriosk
trzel:>ńy w tej okodiey
spożyWezy. Fail<ot t€!ll n.lewątpli
potencjałt!lych
cleszy~y
wie

nie to, że
gdyby
ktten•tów,
kiosk usytuowa.no przy n•ie ma
jąeym odoplywu irynsz.110ku.
W iom.reniu klientów prosimy
wydelego•
władze saniltarne 0
wanie fachowca który n.iewąt·
Pli:wie zinajdziie 'jakąś radę.
thl

wewnątrzzakladowi:

(choćby dzwonki), które . mnieJ
będą Harpały nerwY sąsiadom.

(zyg)

Mimochodem

-

Gd1J1'1Yy taJk jei;roze Z<YT·

gam,i.zowarw
i cytryn!

TPL

am

po.nM!Tańczv

zaprosz 11 •••

Klub Milośni;ków Teatru przy
TPŁ zaprasza wszys.tkich swych
członków w dn.iu 9 bm. o godz:in.ie 19.30 do Teatr'U 1m. JA•
racza na przedstawien•ie iinteres ującej sztuki „Kto ura~uje
wieś.n laka''?
Wkrótce odbędzie
s ię dyskusja z udziałem aktorów 1 reżysera. Bilety ulgowe
(?.a okazaniem legitymac)l klu
bu) do nabycia _w kasie teatru,
ul. Jaracza 2~ 1. w sekret.ao·iacie TPŁ, ul. Ptotrkowska 104,
blo•k B, w godz. 10-15.

•

OGLOSZENIA DROBNE

•

OGLOSZENIA

-

„SYRENĘ"

DROBNB

•

•

S'przedaom
idealny.
Oglądać
LOKALE
od go<Iz. 14 Kiliiń
(w
86
podwórZ1u)
sk•iego
OWA pokoje, kuchin1la,
WOZIU dzleci<:ce, najkwaterrnn.k·owe b .1okti z.anowsze modele kombino
A
A
R
\\'ane, głęb-Okle, S'Pace.romdenię na podobne 3 po
we, leża·cz,kowe; bhl~nia- POMOC z re!erenejaom.i koje, kwaoterun1kawe Bo:·o
ki. łóżeczka dztiecięce - cto d21ieck1t, bezwzględnde
Jarevlicz, Łódź, uczciwa l lubiąca czy- n.iewskiego 57 /1;9 m. 6
poleca
Obr. Stta~J.nigradu 37-a
ipotrze•bn.a. Wuek bl'O'k 2<l2 (Dąbrowa)
stość -

SPRZEDAŻ

stan

piątek

r

SAMOCHODY

?o

(WY kszta.JceftE1'TCISTA
przyjmie
śred.nle)
nie
Oferty 5319" Biu
pracę.
Ogłos·zeń ' '.?iotrkowro
5319 g
ska 9P

DROBNB

DWA
blok!i,

])O'kaje, kouch111ia,
kwa.t<!>runkowe :oa
mienię na pokój z k.uchnl\ą i kawa•lerkę w blo
kwaterunikowych.
l<ach
Lutomierska 11-11, tel.
526-06, god:z. 17-19

N A

u K

n\ona

-

Józef Świtooiak

Sw1toJó-ze[
n1ak jest todzia
ninem. W , Łodzi
ukończył
średnią.

działacz

J\T'l._'7owym
O-Oznaką

KTZY

Tysiąc

Stefan Antczak

szkolę

Po woJ
nie od roku 194'
do 1948 był dY·
tech·
rektorem
„Wól·
nicznym
naczanki'*, a
puez 6
stępnie
dyrektorem
lai

~~CJ~~Y'gdzl;żi:;.
im. For·
wych
nalskiej. Od ro·
ku 19G4 jest prezesem Łcidzkie•
go Związku Spółdzielczości Pra
jest czlo11•
Jednocześnie
cy.
l<icrn CZSP i członkiem Rady
Zrzeszenia Sportowe·
Głównej
go Stal.
W Radzie NarodoweJ m. Ło•
dzl działa jut w okresie dwóch
o•tatnich kadencji. ostatnio ja
ko przewodniczący Komisji Go
Komunalne.i i Mies~„
spo<l~rki
kaniowej. Jest tal<że wiceprzeSFOS,
wodniczącym
Józef $witoniak za swe za•
licz.ne odznoczc
otrzymał
sługi
nia, a wśród nich Krzy:i; K!!-Odrodzenia
Orderu
wa letski
Honorową
Odznakę
i
Polski
m, Lodzi.

Edward
Dobrzelewski
Naczelnik WY•
Admini·
stracy jno·G0'5•PO·
Od dz.
darczego
NBP
woj.
Edward Dobrze·
po
ju-i
lewski
raz czwarty kan
dyduje na rad•
nego RN m. Ło
l!oprzednie
dzi.
3 klldencje prze!
pracowal w Ko
niisJi Budże~u i
Planu Gospodar
za.in1u,iac
czego
kole.ino stanowisko przewodni
z-cy przewodniczące•
cząccgo,
go I sekret.arza komisji.
Urodzony w r. 1908 w warszawie, rozpoczyna pracę za·
działu

po ukończeniu szkoły
J>!>WStan.i u war·
Po
szawakim przenosi się do wo•
jewództwa łódzkiego, Je&t jed·
banku
z organiz.atorów
nym

woclową
śrrdniej.

w Łowiczu. Następ•
„Społęm"
nie już w Łodzi, ciągle wier•
ny bankowości pracuje m. in.
w B1nku Rolnym.
Za zaslui:i w pracy społecznej
i zawodowej 70St„fo odznar,1,-0•
PRJ,,
X-lecia
Medalem
ny
!."Teb•nym I Złotym Knytem
Zasługi oraz Hłlnorową OdUl-&
ką m. Łodri. (Iw)

Stefan Antc7.ak
ma P<>'-" sohą 29
d7.iałalno!icl
lat
w ruchu spoi'!!·
mcnvsldm i dłu
golctnią pTł\Cę "
rllchu l!tflowym . . - - - - - - - - · - - - - - - - " '
Obecnie jest tly
rektorem Odrhia
ŁódtPSS
łn
i wi
~ródmle-ścic
cepnewodnicztl·
cym Mit ZSL.
W R"dzle Naro•
dowej m. Łodzi
pracuje jako ra6
ny juź przez dwie l<adencje,
ostatnio jako 7~stępca przewod
nlcząccgo Komis.Il Prod11kc,l1 I
Obrotn Towarowe1rn. Jako rad
nego interesu.ie go najwięce.i
sprawa produkcji drobnej wv
twórc7o§ci oraz roz-mlone7.ent"
usluf!oi punktów
sklepów
na pP.rvfa:tWłaszcza
wych,
riach.

W sobolą

w ~odz. 10-12

przy ITU

303-04

PORADY
PRAWNE
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Ra.dio i
1 MAJA
PROGRAM I
8.()5 Muz. I akt.
8.00 Wiad.
8.35 KOl!l8.30 Chwila muzyki.
cert. 9.00 Alid , pt. „Na ullcach
9.30 Polsk.le melodie
Berlina".
pr.:l!ed~z.l<oli
9.40 D1a
ludowe.
PIĄTEK.

aud. pt. „Na kiermaszu

książki".

10.00 Koncert muzyki operowej.
li.OO „Matczyne pole" - fragm.
11.30 zespoły rozrywkowe. 12.05
z kraju I ze śWlat:A . 12.45 „Ro·l niezy kwadrans". 13.00 Aud. „z
piosen.ką jes.t nam wesoło". 13.20
Utwory fortepianowe I . Padere>W'Skiego. 13.4-0 Sw-0j&kie melbkulturalny .
die. 14.00 Notatnik
14.20
14.10 Suity rozrywkowe.
mu
Skrzynka
14.3il
ludowa.
Su ;,,
zyczna - aud. 15.00 Wiad. 15.10
Dla ucz.rLiów siuch. pt, „ Trudn.o
miejscu". 15~35
na
usiF;ctzlieć
15.411 Utwory
Chwila muzyki.
Karola Szymanowskrzypcowe
skiego a•kompamńuje T. Woyta16.05 „Kultura pimie
szews<ka.
Program
, 16.35
poc~zukiwana".
„Ewa i Ks.iężyc" .
młodzieżowy
17.00

A

zosta 1 a

:rem zasługi i
lecia.

Ustawa o powsz<>ch-i
RED.:
wojskowym
ob<YW'ią~ku
ny.ro
stanowi. że zakład pracy jest
zDbowJązany zatrudn;ić powracajacego z wojska pracownika ł
o ile zgłosi się on w ciągu ~o ł
dni oo ukończe<n.ia służby. (h)

„Pięć

mi.nut odpowied7.i".

17.10 Chwila muzyki. 17.15 Po·
radn.U< językowy. 17.30 Felieton
eko•!l<>micz.ny, 17.40 Reporta2 liCyruL~l~ie-g 0
teTacld, 18.00 Wlad. 18.05 Konciem poszukuje małżeń- U'xiź, Kilińskieg·o łS,. tel. cert dnia. 19.00 Kt>rs języka rostwo be.z<!zle~nie. Oferty 335-42 tktUt1'6y dla począit· syjskiego. 19.16 Uniwersytet Radiowy. 19.25 „Ze w5'i I o wsi".
,.5246t'
Biuro Ogłoszeń, kujących. NOWO'ŚĆ - ta- 19.40 Koncert chórów czecho•loPliOlbrk~·kll se
20.26
6a46 g !'liec Le Cha-Son 6223 g wack•lch. 20.00 D2'Jlennlk.

zgtasuić się
sklopu rz koo.fekcją Glaw POKOJU ~ublo<kaitoor'Skiiena 2'7 (drzwi zielOille)
go z ni~ępującym wejś SZKOŁA
śred111Ji.

SAMOCHOD ,,wa .rszawę"
w dobrym stan.ie (po ma
kUtpię .
przeb iegu)
łym
ote;ty „5331" Biuro Ogło
szen., Plio<brlw wska 96

c

1

Z=dlr-0·§ć ogarnia; gdy s'ię
pat rzy, jo(J)k wl>a.ścicieliki malych Stt6.p przebieiraiją i (J'rYmaiszą
w „11UloS•i.e towaroweij"
różnego g~11Jk.u i Twl-O<r-u, a.
w•laścicieVk.i Większych i duzych Sttóp o<brzymuj4 nWZrmiC\n
nie odpowiedź : ,,;tyVk.o ma.IR
rozmia•r y".
Je.~zcze tyd;zień, dwa i tempeiraJf:ura będzi,e 'tas1kawa d.ba
na1sz11oh
będziemy
loończym,
cho<Dzi.ć bez po1\.czoch, ale 11>a
li1fiooŚĆ! co za QIU)(l;Ti.a s;powodcwa.la te.I/cą sytuację,
I
jwk. na. złość
je&wc.ze§nie
z obntżkq oon.
(z.t)

-

czynną

była

Barbara Doblń
ska jest gospodomow11.
dynią
Wychowuje· dwo
je dzieci. Od ro
ku 1946 pracuje
w ruchu kobie·
cym. Prze-z kil•
ka lat była przo
Za·
wodniczącą
rzaclu DzielnJCo•
wcr;o Ligi KO•
Choj•
na
hie-t
nach i jednoczes
nie pełniła funk
radnej tam·
cję
tejszej tl,ielnic~'. W okresie oradną
była
statnie.i kadencji
w DRN Łódź-Polesie i praco•
wala jako cz!onl>k Komis'ji Po1'?'adku Publicznego. Jednoczl'ś
przewodni·
nie pełni funkcję
clomo·we~o
komitetu
czącej
przy ul. Kasprzaka 53.
tego domu na
Mieszl<ańcy
ze . swą przewo<1.nicz11c11
czele
nie szc„ęd-,,ili pracy przy po•
rzadkowaniu terenu przed JlO·
sesj;i i obs~dzaniu go zlelenia.
.iE'st t•kŻA
Barbara Dob!ńska
przewoclnie'Zącą ltomls.ii pojed•
nawcze.i pn:y bloku 31 na Po·
Jesiu, cieszac sie dużym zaufa
n!rm miPszka~~ów.
Za zasługi dla mi.uta wvró*

!ości?

(rtff' 7 i 8) m11Jj4 jai1eletś za:pll·
S'lJ z a.'f'Cl/'.~Uurych r~TlWhlentów
w kofo•Mch nieom.odnych, illo.4·
c! ma.kij i ze sJ!JWatmł

OGLOSZENIA

zwolenia

W CIĄGU 30 DN'I
O. P.: Powróciłem z wojska.
przystapić
Kiedy powinie11em
do pracy w swoim poprzednim~
zald;:idz.ie aby nie utracić ciąi:-·

TYLKO MALE ••.

,,-adto·k'i pa:~
w!eDTci'ej
Ku
·ceny
otrzytruUY
'J)'O'ficzochy
goodme 1.ch rzec.zywiS>te1 wa-~
toci Albowiem d.l/Jms•k:a pon·
czocha., to nie to, co mę!·ka
ska;rP0ta. Jej Twn.s1Jruik.cja jest
slaba i w za4ny.m wypad'lv1l.
na tym a.'T'tyk.u,le pierwsze-}
ą:>ootrzeiby n ie da $1.ę p0ezynić
osZ1Czędmoki. Naitomi<vst od:W::
z~
1X>wu:jeimy z prz!Jilcroścu+,
przemysl pończo•szniczy rob>
na proja•k.ieś o&zczędnoki
dwkcji daims•ki'Ch pończoch o
wi,ększych rozmia.roch. znajduje to O<:Vbkie .we w:rz1J15~pońcZ-O•szn•·
sllcT.epach
k-i,ch
ldótre
c.trych tu.dzież ił!!Jnych,
„pro'łL'\/ld.zq" ten artyklul. Od
dyspo<MIJ4
czaSl!L
d/.uższego
tyDToo -malymi numeranni, a na
f!Qgl~Vlwści
PT'Zecię.tne-J

WYNAGRODZ,ENIE

Stefan Antczak posiada wiele odznaczeń m. 1n. Medal X•
lecia, Złoty i S~ebrny Krzyż
Honorową m .
Odznakę
Zasługi,
i Odznakę zasłużonego
Łodzi
Działacza Ruchu S1>ółdzielczego.

Do r. 1950 Hen
ryka Mikuć by•
la snowaczką w
im.
Zakładach
Luksem·
Róży
burg. WyrMnla·
la się we wspól
zawodnlctwie pr.a
Od pierw·
cy.
wy•
szych dni

Dobińska

(h)
PEŁNE

WONNY KIOSK
U

Mikuć

wrzecioniarką.

MA PRZESZKOD

A. J.: Mąż pracuje w pry·
watnym przedsiębiorstwie i od
noweg 0 roku szkolnego ohclał·
by uzupełnić swe wyksztalco·
nie i zapisać się do liceum koSłyszalam
respondencyjnego.
jednak_ że do liceum są przyj·
mowani tylko ci , którzy posia·
przedsit:da,ią zaś -wi.adczenia z
biorstw państwowych, Czy od
tej zasady są jakieś wyjątki'?
RED.: Pracownicy zatrudn.leprywat.nych
ni w zaklada•ch
takie same upraw'!lie.nia,
ma.ją
zatrudnieni w za.kladach
jak
Nic wlęc nic
państw<:>wych. ,
l-'toi na przes7.lkodzie, aby mąż
do odpowiadającej
się
zapisał
mu szkoly i · rozpoczął n.aukę .
o
żadnych spe·cjalnych sta•rań
przyjęcie nie trzeba czynić.

JAKOSC

zobylek

DZIS PREZENTOWA(; BĘDZIEMY NA
DO
KA;... DYDATOW

w
Najpie~w
mlodziHową.
ką
Zwiq•ku Walki Młodych, a na
stęr>nie w ZMP.
Od ·· , topada !963 r. sprawu·
sekretarza f>rez.
funkcję
je
także
Jest
Ligi Kobiet.
ZŁ
członkiem Prezydium ZŁ T-wa
$wiadome~o Maciet'Zyństwa. Pra
cując społecznie zn~jduje cza.•
Studiuje na wyna naukę.
d ziale ekonomicznym WSNS w
W.:irszawie.
Posiada szereg od7.nac7.e'll, m.
in. Brązowy, Srebrny i Zh1ty
oraz Odznakę
Z:i.slugi
Krzyż
m. Łodzi.
Honorową

terenie Lodzi. Do nich nale•
więlrn.z.ość S1Z.kół
zy m. i·n.
łód'Zlk:ich. a taoicte S tudil.um J ę
zyka Polskiego, gmach Komitebu Lód.zikiego, szikoła pielę.i;nia1reik, wieżowiec TV, siz:;Ji
BiegańSlk!ego
tale Pirogowa.
i przy ul. Spornej, kilka doczęśdow'O
m6w sltludenck.ich ,
też i Pa-łac SO-OTtowy, W buDoan Gosipocl.yni,
dowie są
chemii radiacyi•nej,
pawi1lon
Spod
bi-0Jogii.
i
<JOnkolQgii
~ki a raczej kielni za.logi „Je
dvn.ki" wyszły Batuty oo I
do V. Koz;Lny. Nowe Rokicie. 1/4 KU!l'ak:a, Wierzbow<i.

Z ukosa

OD

Jest dzieckiem
Ło·
robotniczej
jej
dzl. Ojciec
przędzalni·
byt
kiem, a matka

su-

Właśnie „Jedyn1ka" j.eS1t autorem więkS!ZO·
śd bud)"ntków untk.a.J nych na

PIERWSZYM

Henryka

zło

;przemysłe>wej „ .

NA

łłieznośny

się

pół miliona
osziez;ęd.ności.

ponad

ALIN A PONIATOWSKA

że na

P'l"z;erz:

wyraza.jących

wiązań

SPECJALISCI

POCZĄWSZY

~!~~!t-szYM CZYTELNIKOM SYLWETKI
" 1' "I' RN M. ŁODZI.

tal~wiz;a. --·..-.-

18.2-0 (Ł) „Melodia,
sportowe. 2-0.35 „oru kowskie.go.
a.u d. 18.4.5
batalion wygrywa wojnę" - rytm I plose·n ka"
Nowo<:7esnoEntuzjastów
słuch. 21.15 Czechosłowacki J)l"z~ Klub
I
Muzyka
19.05
Wiad.
19.00
ści.
22.45 Claudio
gJąd kulturalny .
23 .00 aktualn.ości. 19.30 Melodie rozryw
••onteverdl: 3 madrygały .
Wiad. 23.10 Chwila muzyki. 23.15 kowe. 19.40 Dyskusja lltt:racka.
20.00 Gra ork. Franka Chacks·
Kooceirt nocmy.
Międzynaro<Iowa
20.20
f!elda,
PROGRAM Jl
muz. :12.00 Z kraju i ze
s.:w Wiad. 8.35 „Zloty medal audycja
Studio
świata. 22.40 ;,Radiowe
dla Polski". 8.55 Muzyka poran- Piosenki". 23.05 Muzyka tanecz·
na. 9.05 Koncert drua. 9,50 Pu- na. 23.50 Ostat:nJ.e wiado.mości.
bllcysiyka międzynarodowa. 10.00
Na różnych instrumen.tach. 10.30
TELEWIZJA
z życia zw. Radz. li.OO Muzyka
Dzień
„Międzynarodowy
11.~
11.45 „My 1 nasze
słowacka.
dzieci". 12.05 Z kra'u 1 ze świa• Dziecka" (t-6<:1~). 12.10 Przerwa.
ta. 12.25 Muzyka ludowa. 12.45 18.21' Wiadomości dnia (Ł), 16.30
rozrywkowe. 18 lekcja jęz. ang, (powtórzenie)
orkiestry
Grają
komen• (Łódź). 16,:;o Pnemówien.ie amba
13.00 (Ł) „Kadencja" tarz. 13.10 (Ł) Chwila muzyki. Sadora Nlemieekiej Republlki De
odc. mokratycznej (W). 17.00 Dz.iennlk
c:z.y licho" 13.20 „Cet
13.50 (Ł) TV (W) . 17.05 „M:!.ś z okien.ka"
dnia.
13.45 (ŁJ Inf.
17.20 „zrobimy to sami"
14.05 (Ł) (W).
,.Aktt:alnoścl łódzkie.''.
14.15 (Ł) (WJ. 17.35 „Za Odrą i za Łabą"
„Nasza odpowiedź"
problemach nieprogram • o
Pieśni i a.-ie. 14.30 (Ł) Piosenki. 18.00 „Wielokro15.00 mieckich (WJ.
14.46 „Błękit.na sztafeta".
tygodnik aktualności
Gra zespól W . Kolan>kowsltiego. pel<"
15.10 Utwory chóralne. 15.30 Dla (W). 18.20 wszechnica TV: •• Roz
(W),
współczernośct"
o
dzieci bajki pt. ;,Ele mffie dud- mowy
kl". 15.55 Chwila muzyki. 16 .00 18.50 „Niezapomnian4> dni" - pro
Wiad. 16,05 „Profile muzyczne". )(ram na ITllterwizje poświęcony
16.45 Melodie jazzowe. 17.05 (Ł) 20 rocznicy zakończenia It woj•
Gra ork, ŁRPR. 17.15 (Łl Wl. ny światowej (W). 19.30 Dz.ienn·i k
w Ta- TV (W). 19.5-0 „Dobra.n.oc" (W).
uwertura
:':el<>ński
17.30 (Ł) „Attt'ualnol;ci 20.00 Pro".ram artvstyczny E BeT
trach",
20 roc?.nicę wyzwolenin
łódzkie". 17.45 (Ł) Aud. K. 1'a- lina w
mulewicz: „Łódź przemysłowa". (Berlin/Kat.). 22.00 I>zienn.ik TV
Piotra Cza .1· (W).
18.00 (Ł) Utwory

Wiadomoścli

gl
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• SPORT B SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

SPORT • SPORT •

SPORT

!1~~!'~ZJro.!iw"!e~~
I 0~!!~f~kk}0_ Jutro wystartują:;!:~:: :..~:U zawiedli

Polscy koszykarze

po~adto wyści

Społem

rozpoczyru.: gram przewiduje
Hel,enow1e .
Jutro rusz;y ze &tair'bu w Bersej'ę zawodow torowych org a ni- i<i kontrolne c!Ja członków klu/!tnie - XVIII Wyścig Pokoi·u I
~u ąc je w tro~ce o zaplecze bów spo-rtowych.
··
t
Początek 0 godz I7
adry. Startowac będą przeważ
ym razem staną dJo waJki w
•
·
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WAŻNE

TELEFONY

Pogot, Ratunkowe
Pogot. Mili cy ;ne
Straż.

Pożarna

119
n7

08

Kom. MO m. Lodzl ?92·22
Inform. kolejowa
581-U
lllform. telefoniczna 03

t'U?!!ózte?KtfDY!

KONCERTY
TEATRY
(NarutoFILHARMONIA
TFATR JARACZA (Jarawicza 20) g, 19.30 Kon
cza 27) g . 15 „w pusty
ni j W pUSZCZlr'', g, 18 cert symfonic:z.ny or1k.
ArPFŁ. Dyrygent „Ostatnia stacja''
TEATR NOWY rWięckow kadiusz Basztoń. Solist
skiego 15) g. 19.15 „Ma ka - Wanda Wierzbic·
s·krzyp
ka-Wożniak
:rie Octobre"
ce, laureatka I nagroJ.l.IALA SALA (Zachodnia
93) g, 20 „Garść pia- dy Ogólnopolskiego Fe
stiwalu Młodych Muzy
sku„
POWSZEqlNY ków w Gdańsku 1964 r.
TEATR
Corelli
Program:
21)
Stalingradu
(Obr.
g. 18 „Szkoła żon". g _ Concerto gros.so nr 5,
- 1 Kon
Szymanowski
le.15 „Do trzech razy
R.
skrzypcowy,
cert
siz.tuka''
sym
Poem.at
Strauss
TEATR 7.15 (Traugutta Il
"Smierć i wy
fonicZiny
g. 19.15 „Pani prezeso zwol€1l'Lie".
wa" (zamknięte)
OPERETKA <Północna 51)
KI N A
g. 19 „ .Bal samotnych";
„Umarli
TEATR ARLEKIN (Wól- POLONTA
17.30 milczą" r ! 1J seria od
g.
5)
czańs.ka
lat 16 (NRD) godz. IO,
„Rusałeczka"
l'EATR PJNOKJO (Ko- 14, 18
pernika 16) g . 17.30 „o WISLA - „Osiem ; pól"
od lat 16, godz.
(wł.)
co psom szył
Janku
17,45,
15,
12.15.
9.30,
buty"
ROZMAITOSCJ 20.30
TEATR
Młodzieży WOLNOSC _
Pałacu
,,Kasiarz"
g. 18 Wieczornica z o·
od la.t 16
(pano·rama)
kazji Dnia Zwycięs~wa rang.) g. IO, 12.30, 15,
WYSTAWY
OSRODEK PROPAGAN·
DY SZTUKI (Park Sien
k iewicza). Wyst.awa !majowa ZPAP od g.
10-13 i 15-13.
BIURO WYSTAW ARTY·
STYCZNYCH {Piotrkow
ska 102). ·wystawa prac
T. Romamalarskich
nowskiego. Czyn.na od
10 do 18.
MUZEA
MUZEUM HISTORIJ RU·
CHU REWOLUCYJNEGO
13, tei. 364-42)
(Gdańska
Czynne godz. ł0-17.
MUZEUM WŁOKIENNI
CTW A (Piotrkowska 282)
Wystawy: „Tkanina poi
ska w zbiorach muzeum". ..z dziejów wló
kienni.ttm· 16i!zI<1ego".
Czynna godz. ll>-11.
J.l.IUZEUM . SZTUK1 cw'ięc
cżynne
kowskiego 36)
godz. 9-15.
MUZEUM ARCHEOLOGI·
CZNE i ETNOGRAFICZNE (Pl. Woln0ści 14)
Wystawa „z:emia sieradzka i łęczycka w
1000-leciu Par1stwa Pol
skiego". Czynne _E(odz.
12-18 (wstęp wolny)
MUZEUM KATEDRY E·
WOLUC.JONlZMU (Park
Sienkiewicza) . Wystawa
orobłept. .;Niektóre
my ewolucji". ·Czynna
godz. 10-17.
PALMIARNIA - ezy-n~a
ir,odz. 10-13,
ZOO !Ul. Konstan.tynowCzyn.ne od
ska 5/10).
g. 9-18 (kasa do 17).

-1:r

POWIESC

giczn!e z 11 Rejonnwej
Poradni „K" z dzielnicy

17.30, 2-0

„zamach" (pool.) od lat
14 godz. 16, 18, 20
I MAJA <Kilińskiego 178)
„Wrzesień 39" e>d lat
14 (poi.) g, 16, ,Dziś w
miasto"
noey umrze
cd !alt 14 (poi.) g. I 8,
20
MLODA GWARDIA (Zielona 2) „Kapo" od lat
16 (Wł.) godz. IO, 12 .30 •
15, 17.30, 20
(Pabianicka 173 )
MUZA
złoczyńców"
„Wy!>pa
o<l lat 9 (poi.) godz. 16 ,
18. 20
Ili!' Ml
(Tuwima
OKA
„życie Adolfa Hitlera"
(NRF) od lat 16 godz.
15.30, 17.45, 20
PIONIER rFranclszkań,ka
311 „Pa.nieuka z okien
(panorama, poi.)
ka"
od lat 12 g, 10, I3. 16,
19
6)
(Kazimierz.a
l'OKÓJ
„żywi i martwi,. II se
ria (pano-rama) od lat
12 (radz.) g. 16, 18, 20
POLESIE (Fornalskiej 371
„Dwa oblicza zemsty"
(USA) od la-t 16 g. 17,
19

POPULARNE (Ogrodowa
1oThe 18) „żywi i bohatero·
WLÓKNIARZ
12 wie" (radz.) od lat 12
lat
od
Beatles"
(ang.) g. rn. 12. 14, 16, godz. I7, 19
na chmielu 0 ROMA
„Starcy
84)
(Rzgowska
(panorama\ od lat 16 ,.Pokó.i przychod7.acemn
(czechosl.) g, 18, 20
n:. świat" od la.t 12
g, IO, 12, 14,
rradz.)
„Kasiarz"
t.:ACRĘTA
(panorama) od iat 16 16, 18, 20
10. 12.30. SOJUSZ (Płaotowcowa 6)
(ang.) godz
„Orzeł" od lat 14 (pol.)
15. 17.30. 20
ADRIA (Piotrkowska 150) godz. 17. 19
„Witaj smut ku" (pano STOKI (Zbocze) „Wspo·
rama) od lat 18 (USA) mnienia z wakacji" od
lat 12 (radz.) godz. 16,
g. 10, 12, 14, 16, 18, (g.
od Ja.t 12
„Olbrzym"
20 seans zamk-n.)
(USA) godz, 18
CZAJKA ('Pionowa n.r 41
„Po latach" (radz.) od
STYLOWY - STUDY.JNE
lat 12 godz. 17, 19
nr 271 <Kilińskiego 123) „Chi·
(Nawrot
DKM
ny - powszedni dzień"
„Godzina pąsowej ró·
(NRD-franc.) od lat 12
(pol.) od )at I2 g.
ży"
godz. 16, 18, 20
16 18. 20
o <L11mumby 7'/9)
(Af. Poll- o;•rpi>J.
ENERGET'Ytt
od lat
życie"
„Słodkie
tecJ:rniki 17) ,.Ludwiku
(Wł.) godz. 16, 19 ·
18
od
"· da torttlia" (jug.>
„życie l 4TRV <Sienkiewicza 40)
lat 14 g. 17,
prywatne" (franc.) od ,.Nobi", 0 Atramentowa
,,Czarodziej-...
wróżka",
lat 16 godz. 19
GDYNlA (Tuwima nr 2l ski pierścień'' g. 16. 17.
ożenek"
drugi
„Mó.i
Krystyna"
„Kr61owa
cd lat 16 (poi.) g. 18,
od lat 16 (USA) gorlz.
20
10, 12.30, 15, 17.30, 20
APTEK
DYŻURY
lfi\ LKA (Krawiecka 3-5)
,,Pe-chowle-c na prerii"
Gagarina 6, Pi·o trkow
od lat 12 (USAl godz.
s.ka 193, Tuwim.a 59, Zie
15.45, 18, 20.15
10·na 28, Limanowskiego
f,ACZ~OSC (Józefów 431 37. Pl. We>lne>ści 2., Rzgow
„Wo.ina trojańska" od ska 147.
lat 12 (wt.) go.a z. 19
'f,DK <Traugutta nr 18>
DYŻURY
SZPTTALJ
Srebrnym
w
,.Skarh
Jeziorze" INRF) ·od la t
Szpital tm. M. Madu·
12 g.Qdz. I5. 17.30, (20 rowicz.a. ul. M. Fornal·
seans za.mknóę-ty)
skieJ 3? - orzyJmuje ro
94) dzące i eh ore g'" e1<0 to(Rzgowska
MEWA
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Widzew, ul. Szpitalna 6.
Wolf.
8
jin,
Szpital
ul. Lagiewnicka 14i36 z dziclni~y Ba~uty · oraz
z 10 Rejonowej Poradni
„K" z dzielnlcy Wid.zew,
Zbocze 18. Szpital
ul,
im. !ł· Jordana. nl. Przy
t'odrucz.a 7/9 ,- z dzie}·
n.;cy Sród;n:escle •. J _Kii•
mka ~~ ,m. Cu~e·Skło
dcn„sk!E~, ul. Cune-Skloz dzieldowsk1eJ 15 Górna O'Taz z 14
n;cy
Rejonow7J Por_adnl . K"
z dz1"1n1cy Widzew. ul.
Szpitalna 6.
Chirurgia Południe
S:pital im. Jonschera., ul.
M!lionowa 14.
Chirurgia Północ - Szol
tal im. Pasteura, ul. w;
gury 17.
Laryngologia: Szp. Im.
Barlickiego, ul. Kopciń·
;,kiego 22.
Okulistyka: Szpital l.m .
ul. MilionoJ·>nschera
,
wa 14.
Chirurgia i laryngologia
im.
Szpital
dziecięca:
''::onopnickiej, ul. Spor·
na 36/50.
szczękowo·
Chirurgia
\warzowa: Szp. Im. J;lar!!<'kiego, ul. Kopcińskie
~o 22.
Toksykologia: Instytut
ul.
Pracy,
Medycyny
Wodna 40.
Nocna pomoc lekarska
przyjmuje zgłoszenia teletoniczne w godz. 19
do 5 na nr tel. łU·fł,
pomoc pielęg·
Nocna
niarska dla m. Łodzi tel.
Al. Kosciuszkl 48.
324-09 o<l godz. 19-ł.
Z

MIASTA

Uroczysty wieczór porocznicy zwyświęcony
o godz. 20 w
cięstwa
Klubie Ludowym (Więc·
kowskiego 13) 7 połączo
ny z wyświetla.n.iem filmu.
wydarzeń
,,Przegląd
międzynarodowych" - od

St. Mojkow·
w
godz. 18
18). ,..

s!;;'.ego

red.
o

Ł.DK

('l:raug~1tta

c~yt

„Jak

powstaje

J. FRUEHLING I E. WOLF

o pewnych rzeczach. O srtoSIUnku Ulrykil do nfego. o jego stosunku do
Zmusi! się jednak do przepę
Raymonde.
dzenia tych myśli. Uważal. że myśl o Tan'ZU
Próbował
rzeczywistości.
go od
oderwie
przed$tawić sobie. oo też teraz dzieje się na
górze, na trzecim piętrze tam. gdzie przez
zaciemnione okna przeświecały smugi świa.tła.
Smuga ta rozszerzyła się. w pewnej chWiH
od-siunięto na bok firankę . Pojawiła sie sylwetka owego czlOWieka. którego. jak sądził.
znał dobrze: czarne. ostre kontury ciala. podob:ie do figur na st.rz.elnic:och. do których
strzela się z pistoletów lub ka,rabinów maTanz za.pytał pólglosem wśród
sz~'Tlo•wych.
Zaczął

myśleć

ciemności:
Jesiteście

tu.taj?
- JeSltem.
- Wejdźcie na góre.
Hart.mann nie ociąg<l się z wykonaniem
tego polecenia. Sięgnąwszy po Ja.tarkę. znajdującą sdę w wozie. ru.szyl w stronę domu.
Ot:worzył drzwi i wszedł n.a schody. Scii;ny,
znisz.czone.
były
oświetlone .jego latarka..

w Helenowie

„DZIENNIKA•

dręczacego.
- Przejdźcie do siąsiedniego pomieS1ZiC:Zenla.
polecen:!e.
Hartmann sipełn.ił posłusznie
przez pok6i mieszkalny umoPrzechodząc

to

t.owal w mózgu: parszywe. wysiedziane meble pelr.e k.ut'?.lU. tapety w kwizty zwisają
ce strzępamj ze ścian. firanki l dywany. wypłowiałe od cz.ęs<tegio prania I czyszcr,enia.
- Przejdźcie do następnego pomieszczenia!
- zak.omeinderowal Ta1nz.
że
Hartmann miał z paczątku wrażeniie,
musi przełamEć ścianę ostrych. lepkich zaZn<l'W'U poczuł słodkawy. duszący
pach.ów.
zapach perfum. zmiesizainy z wonią potu. Stoświatłem
różowym
jąca lampa oświetlała
szerokie. zmie!"ZWione łóżko. a na nim ku~
mies.a, leżącą tam jak na ladzie s:kleP'IJ rzeź
nickiego. Mieoo to, a raczej cia~o. bvlo pe}gleTe
ne grub)"Ch purpurowych pręg.
zac:zynaly sie od szyi
boki e. cięte pręgi
i szły poprzez piersi . brzuch l lędźwie.
Przyjrzyjcie się temu - rzekl Tc:nz. Ale nie traćcie zbyt wiele c1..asu na ogląda
nie tego trupa. Mam z wami do pomówia-

nia.
Hartmann wyszedł tylem z 51YPiał·ni, w kt6-

wie.

punkt&w dl.a RuNajwięcej
munii uzyskali: Albu I6, Nova<>ek I4 oraz wamian i Nosievici. po 12. a dla Pe>Lski: Pi·
Dregier i Langiewicz
skun,
po IO.
Dzisi.aj o godz. a odbędzie
się rewanżowy mecz Polska Rumunia.
CSRS -

ŁODZ

93:56 (48:23)

O ta'k wysokiej porażce ło
w dUŻej
zadecyde>wała
d'ZJi.an
mierze róż.nica wz.rustu 7.;lWod·
ników. Łodzianie przy wlelko·
ludach wydawali się karłami.
Bronili się dzie1nie. chociaż po
rażka ich była z góry przesą·
dizona.
druN;łjlepszym strzelcem w
żynie CSRS był Zidek, zdobyw
ca 21 p,kt. oraz Korvicka 11
pkt. i Hemmel to pkt .. a w
Lodzi Dabrowski Z5
drużynde
pkt. i Kargul 20 pkt.

Przed meczem ze Stalą (Rzeszów)

Nasza szóstka trenu;e wBerfinie
<Dokończenie ze str. n
p .i ero w ... Berlinie. Doi;>iero tutaj dowiedzieli się o tym m.
in. i nasz trener Włady<ław
Wander i trener drużyny Belgii, Lucien Acou. Założyli oni
p·rotest . Sprawa ta bqdzie przed
miotem dys:kusjj na posiedzeniu z kierownikami drużyny.
Jak &ię dowiadujemy szanse
zmiany ma jedynie druga cytowana wyżej część. to znaczy.

ka przeprowadziła lekki tren:ng na trasie I etapu ulicama Berlina. W czwartek natomiast trenowali on,i na tras·ie
II etapu. to jest wyścigu drużynowego na czas.
czwartek kolarze nas.i
W
n:ie wybrali jeszcze swego kapitana, ale z ich wypowiedzi
wynika. że tę funkcję obejmie Józef GawliC7ek.
W piątek w godzinach pows.zyscy polscy
drużynowym południowych
w wyścigu
że
włókienniczym''
śle
odczyt mizr J. Du.raja o c-zas każdeiro kolarza rne był-1 uczestnicy Wyścigu Pokoju bę
PRL
ambasadzie
w
gościć
dą
ogólnej
w
UV17Zględnio-ny
godz. 17.30 w ZPB im. by
w Berlinie.
Obr. Pokoju (ul. Targo- klasyfikacji indywidualnej.
ZYGMUNT WEISS
Nasza reprezentacyjna szńst·
wa 65).

POWTESC

drużyną
mec'&tl z
w
Już
CSRS polscy koszykarze zaprezentowali się słabiej, niż oczekiwano, a re forma ich po<zostawi.a wiele do życzenią; dowiodła porażka, jakiej doznali
w spot:kan-i u z Rumunią. Wynik 62:51 (37:24) dla Rumunii.
PO<!aków Jest, że graWadą
zbyt woln.o. Rumuni przeją
talowe ataki, poprowadzali
pisując się zgraniem, celnością
rz:utów l pomysłowo przeprowad.z any·mi' akcjami. Od pierw
szej chwili objęli on.i prn.waspa-tkanie
dzenie, by wygrać
Il punktów.
różniicą
W drużynie Pol.ski nie dopisali zwłaszcza Likszo, Wichowski. Tylko Dregier i Langiewi= stanęli na wysukości zadania, Slaby początkowo Piskun poprawił się po przer-

Staroń zwyciężył

ga~eta',

- odczyt. red. · J. Fot'ęgi
o godz. 18 w Pała.:u Ml·o
(Monjusz.ki 4-a).
dzieży
z okazji
Wieczornica
Dn.la Zwycięstwa o godz.
teatru
18 w dużej sali
(MoMlo<lz.ieży
Pałacu
n.i uszki 4-a).
„Silniki pneumatyczne
zastosowanie w
ich
oraz metody
przemyśle
pf'miarów i kontroli" Gdczyt i-n.ż. J. Leszczyń
skiego o g·o dz. 18 w loNOT (Piotrkowska
ł<.alu
!02).
rachu„Normatywny
nek kos>.tów w przemy-

mialo się wrażenie. że doty>kały ich setki
spooonych. brudnych r*.
W pewnej chwili stanęła orzed n:lm w iasik.rawym świetle sylwetka Tanza. Tanz oczekjwal go w dnwiach ied:nego z mieszkań.
- Wejdźcie do śi-odlka! - polecił.
Mia Io · się WTGŻenie. że sie uśmiecha. Na
twarzy jego malował sie wyraz odpr~że:'if.·
zwyctestwo w .1ak.1e1ś
odniósł
jak gdyby
bitwie. W oczach jego tkwiło niem2l blo!!ie
przez coś
zmęczenie ludzi. którzy przeszli
Tłum.:

Nasi kolarze, którzy są ju?,
OM2
drużynO\'l.'ej
klasyfikacji
1ndyW'idualnej najlepsi amator- w Berlinie. otrzymali następu
jące numery startowe: Gc:wliSCY kol< rze świata.
Ze względiu na udz:i<l!ł wybit- cwk - 37, Kegel - 38, Kudra
tegoroc.zm.a im- - 39, Magiera - 40, Gruxia n)"Ch kolarzy
pr€Za za;pawiada Sli.ę nadzwy- 41, ZielińSlki 42,
czaj interesująoo. Trasa pierwszego etapu prowadzi ulicami
Dystans wynOSi 110
Berlina.
km . Jest to sprint, który wyszybkości.
wyjątikowej
maga
Choci.oż piet'"\1.-s.zy dzień nie da
nam pełnego obrazu sil - to
Na torze w Helen.owie rozejednak będzie można już oo
grano zawody kolarskie zorganieco powiedzieć o formie nieruizo·w ane z o-kaz.j l „Dnia Btuktórych zawooników . Walka na
dowlan ych ".
Na starcie wyścigu głównego
.klrótkim dystansie jest niesao puchar przechooni mirustra
mowicie trudna.
M. Olewińskiego
budownictwa
Drugi etaip jest jeSIZlCZe krótstanęła kadra Polski torowców
szy - liczy 'zaledwie 100 k:m,
z olimpijczykiem Józefowiczem
a więc jak gdyby sprinterowna czele.
licencji 1
Wyścig główny dla
sOOi rewanż za etap pierwszy.
n rO'Zegrano na dystansie
l
ale już w .kll·asyfikacji druży
40 km (100 okrążeń ·toru) z 10
n-O<Wej. a Więc podobnie ja·k
Zwyciężył
lotnymi fi.nisza.mi.
rok temu na trasie Warszawa
w doskonałej
się
=.ajdujący
- Lódż.
(Orkan Lódź)
form.ie Staroń
czasem 54,53, uzyskują.: 24 punk
Po pierwszych gz•lopach 10
ty, przed Józefowiczem (Orkan
maja rozpocz.nie się zasa,druicza
Woźniakiem
pkt„
14
Lódź)
walka o ułamki S€<kund. Bę
(LZS Stargard) 9 pkt., RUbi·
dziemy już znaJi fc:w0<rytów i
nem (Gwardia Lódź) 5 pkt. i
Jedni :mczną popech<>Wców.
Sztumpfem (Ogniwo Szczecin)
zdobyty zapas s.ewięk:slzać
2 pkt.
n.a dystanS·i e 26 km
Wyścig
k.und. a iruli nadrabiać straco(50 okrążeń tor·u) z 5 lotnymi
ny czas.
zwyciężył Kotliński
finisz.ami
Pierwszy odpoczynek na tE>(Widzew) czasem 32,16, uzyskure,nie NRD kolarze m1ec ~
jąc 20 pkt. Zawodnik ten zdod.ą dopi«o 12 maja w Dreźnie
przew. Zw. Zaw.
był puchar
Prac. Budown. w Lodzi F. Ra- przed przekroczeniem gra:niDalsze miejsca
duszyńskiego.
n.icy NRD - CSRS.
<Gward.ia) 16
Tłokińskl
zajęli:
Na terende CSRS na trasie
pkt„ Matusiak (LZS Starg>1.i-cl)
Ohlumec -; Pc:.rdubice kolarze
10 pkt., Ludwikiewicz (Włók
staną na starcie, by zdać egzaniarz) 5 pkt„ Bojanows·kd (Wi·
dzew) 2 pkt.
min szybkości w indywidualnym wyścigu na czas. Dystans:
wynosii u ledwie 54 km.
Drugi dzień odip-OczY'nk.U wyznaczono w prześliozmej mdejw Starym
górskiej
scowośc;
Dwutygod<>iową przerwę w rm
SmokovC'U, a potem tO już ty!ko przeskoczyć trzeba będ-z;i.1> grywkach ligowych LKS wykogranicę J wyścig z;najdzie Si<: rzystal na od.poczyn.ek uro:z.maoco
treningiem.
na ziemiaclJ polskich . Miasta- ny systematycznym
Pol\SICe sa: by drużyna w pełni sH stanęła
w
mi etaipowymi
Kraków, Opole, w n.iedzielę do spotkaniia m Sta
Bielsko-Biała.
lą (Rzeszów).
Dutychczasowy bilans korutakPoznań . Toruń i Wa.r5'Zawa.
Wyścig zakończy się na Sta- tów ze Stalą jest dla łodzian wy
dionie Dziesięciolecia 23 maja raźnie n·ickorzystny. z :pięciu ro
Osta.tmi etap i;>row~dzący z T<>- zegranych sp~kań, LKS przerunia do wa,rszawy jest naj-1 grai dwa 0:3 I 2:5, zaledwie jedno wygrał i to w stosunku
·
.
.
dluzs,z;y ze wszystkich 15 i wy- minimalnym 1 :O, a w dwóch wy
w
pad kach uzyskał remis I :I.
nosi 215 km.
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Ieżał trup. Dręczył ~ fetor krwi. Zach wiał się . :z;robiło mu się n.ie.dobrze. Potknal
zwalił się obok
się o zwinięty dywanik.
drzwi j2k WQlrek mąki. Równocześnie p0C2u1
był.a lepka. rozpłuc:hy ból. dotknął !!łowy pclona. wilgotna Ska!E"CZyl Slie w czoło. Ta
lekka rana wyrwała ~ :r dławiących diuszności. Ból otrzeźwił go ł oprzytomnil
WygląSiadajcie - polecił generał. Jesteście czlOWiekiem
dacie jak t.opielec.
ba·I"dzo wr<żliwvm ł mało wytrzym,>Jym.
Gen.er-al Tanz" siedrz:la,l w świetle lampy wypr0Sltow2ny jak zazwyczaj. ale VI'. jego pozie
było coś P!'.'awie nie<lbalego. Usmiecllal srl.e
w dodatku z zadowoleniem. W prawej rec'e
trzymał ruchem niema,J wytwornym pist.olet
marki „ Walter" 7.65 mm.
rozkaza.l. Ręką , w której
Siadajcie trzymał pistole'!:. wskazał na stojące nat>rzeciw krzesło. Potem wysru.nął p.'.?lec w stronę
i dwóch kieliS"łlk:ów sitojących na
butelki
stole.
że potrzebujecie
Napijoie się, wid~.
pokrzepieni.a.
Hartman.n drż~ ręka napehli? ieden z lde!is'Zków i QPróżnil go. Wypil jes-z,c:ze jeden.
Gen«ał z r.adooną UW< gą śledził każdy jego
ruah. Hartmanna oga .rnęło oburzenie.
- A więc wiecie iu± oo się stało. Ja.k widać. zrobiło to na was silne wrażenie. Właś
Czy na.prawdę wasze dociwie dlaczego?
świadczenia z tru.p<?mi są takie niewielkie?
vrykiedyś człowie\ta. któremu
Wi<lzia~em
plynę!y na '11Tie'!."ZCh wnętrzności I mimo to
sta.rał się wyrwać z ni"'!>rzyjaciels:kiego ognia.
Oslta·~nim wysil'kiem ozolgał się przez pole,
Pa.dal raz po raz, zwijał się ja1k roba,k, raz
po raz stairal się podnieść. W pewnej chwili

rej
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rundme Wiooen.niej Stal Zdobyła
wprawdzie cztery punkty, lecz
jest to wynik remisów: z Polo·
I
Pogonią
2:2, a z Legią,
nią
O<lTą po 0:0. Jak widać napast·
nicy Stati w ostatniich trzech me
ezach nie strrnlili przeciwniko.m
ani jednej bramki.
jedenastki łódzkiej
Osiągnięcia
w tym okresie są niewątpliwie
korzystn·iejsz.e. W spotkaniach z
i Zagłębiem.,
Pogpnia, Ru.:hem
zdobyli cztery bramki
łodzianie
jak
gdyż
oi-zy stracie dwóch,
oamiętamy, os-tatni mecz z Gór
ni.k,j,f;.m ....zakończył się wynikiem
.,..
z~.ym,_,.
Pór6Wl1a·l'lie powytsze przemawia na korzyść LKS I z tym
nadzieje na uzyskanie
wiąże on
w niediz.ielę korzystnego wyn-iku.
prawdopodobne,
Wydaje się 1:o
czerwono-biall
że
zważywszy,
widownią.
przed własna
grają
godz. 16.
Początek meczu 0
mlaw i<n.n.y ch
Jednocześn.ie
st.ach gr-ać będą: we Wroclawiu
Górnik (3:6), który u;;1ąsk traoil prymat w tabeli na r ze-cz
Szombierek, w Szczecrnie Pogoń
z Szombierkamd (0:4), w Warsza
wie dojdz;ie do spotkania mieiscowych rywali Legia - Gwa·rdia
(O:I), w Sosnowcu gra zaglęt>i"
z Odra (1 :2). w Bytomiu Polonia z Odll'ą (1 :O), wroo'Zcie w Ra
ciborzu zmierza S1e dwie ostatnie druż:wiy w tabeli Unia Ru<:h (2:1).
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się we wlasn~h kiszkach. Wyjąc,
jak dzikie 'ZWierzię. wyrwał je z wnętrmości.
Był to jedyny człowiek. którego lciedykolWiek kochałem naprawdę. Kiedym go chciał
Konając
!>Odeprzeć. już mnie rne PoZnal.
wymamrotał kobiece imie. Imię istoty. która
w moich oczach była prostytutką.
- Jaki to ma związek z tym, oo si~ tu
stelo?
bastaT
Stało się l
- Ale dlaczego? Dlaczego?
- Koniecznie musicie mieć wytłumaczenie?
Stalo się. koniec. kroopka! Niezawodnie zło
Wszystkie
żył.o się na to szereg przyczyn.
ceny,
zrodzHa wojna. Nałeży to zapewne
krt:órą trzeba za nia [)lacić. A za.płacić musi
wielu orzeważnie źyciem.
General wypowiedizia} te slowa jakby były codziennjlm rozkaz.em, odczytywanym podbrzmi·ał chłodno
Głos jego
C2l:IS zbiórki.
i rzecz:oy;o. Jedynie nie schodzący z ust l&co6 melancho.
robie
w
miał
uśmiech
dowaty
lijnego.
- Oto jedno z możliwych wytlumaczeń powiedział Tam:. czule dotykając palcami lew"'j ręki pi&toletu. trzymanego w prawej.
- Są na pewno Inne tłumaczenia. ale dlaczego mam tym zanudzcć was i siebie? Trzymajmy sie faktów t nie marnujmy cza.su na
zbędne dowod:le-nia. Stało się. t to nie ,,.o
raz pierwszy. mcxi:e PO miesiącach albo latach stanie się znowu. Ale oo eo sobie teraz zaprząuć tym ~lowę? Wypijcje jeszcze
kieliszek. moiecie równierż zimalić. to ml nie
przeszkadza. Teraz nic ju:Z mi nie przeszkadza. Czuję się jak nowo nairodzony. SJ)6J-rzcie na moje 1'ęoe, wyciągam Je - n.ie dri:ąl
zaplątał

oo

(54)
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