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Manifestacja międzynarodowej przyjaźni

Wizy la E. Ochaba
u A. Novotnego

Gomułki.

Władysława

1

ŁODZK

SOBOTA.
8 maja 1965 roku

wacji polsika delegacja partyjno-rządowa, na crele z cZtonlkiem BiW"a Polityczne.go KC
PZPR, przewodniczącym Rady ................,______________________________._........................................................--........ ,
Edrwaroem OchaPańS1twa bem.
W skład delegaoj<i wchodzą:
zastępca ozloI1Jka Biu1ra Politycznego KC PZPR, wicepr€P.
Z€S Rady Ministrów KC
seklretal"z
J2rosiz€'Wiaz:,
PZPR - J. Tejohma, sekregenerail.ny CK SD
ltall."Z
J. K. Wen.de. czlonek KomiPZPR,
KC
Rewizyj.Dei
sji
gMWilly inspektor techniki i
iplanowairuia WP - gen. dyw.
M. Graanewski.

Edward Ochab złożył w Jńą·
t.ek p 0 południu . wizytę prezydentowi CSRS. pierwszemu sekretarzowi KC KPCz, Antoni·
nowi Novotnemu.
Edward Ochab złożył prezy.
dentowi Novotnemu życzenia z
okazji 20 rocznicy wyzwolenia
oraz przekazał
Czechosłowacji
mu serdeczne pozdrowienia od
KC PZPR
sekretarza
pierwszego

~
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Uroczysta akademia w Berlinie
okazji 2Orocznicy zwycięstwa nad hitleryzmem

Przemówienia W. Stopha, A. Kosygina i J. Cyrankiewicza

NRD XX ~cy
Centra.Iną urocrz;ystością obcho d7l0nej w
wyzwo.ienia na.rodu niemieckie go spOd ja.runa faszyzmu była
akademia '7 maja w „Dynamo sporlhaJle" w BerJj.nie.
UozestniehYli w niej przywód cy NRD z W. Ulbrichtem orarz
34 delegacje. a wśród nich radziecka delega.cja pa.rtyjno-l'Zl\oowa :;.: premierem A. K01Sygi nem i polska. - z prem·i erent
J. Cyra.nkiewiozem.
µrze- wyglosil pram~er NRD - Wil~
otworzy!
Akademię
ly Stoph.
w<J<dn:iczący Rady Frontu NaPremier NRD - Willi Stoph
rodowego Niemi-ee DemokxaNRD jest pań·
oświadczył, że
tyc.lll1Ych, p~of. Erich Corirens, stwem, które odpowiada i-n tere
przemówienie som narodu
na·stępme
a
i
nieµ:iieckiego
pokojowi i bezpiecżeń·
służy
stwu w Euro·pie.
wdzięczni za po·
„Jesteśmy
parcie, jakiego udzielają nam
nasi przyjaciele, państwa socja·
przeciwko
listyczne, w walce
militaryzmowi zachoonioniemie·
ckiemu i duchowi odwetu Każda
mówca. podkreślił
braterskich
·próba zakłócenia
s~os~n~ów między naszymi 11ar

Dalszych &tys. Amerykanów
wylądowało w Wietnamie płd.
Trwajq naloty na DRW

ttam1 1 narodami, wbicia klina
mię_dzr

NRD i inne paitstwa
socJahstyczne skazana jest na

Naiwiększy w br. atak part-y.żantów
Kor·esponden.t Agencji Associated Press donosi z p!d.
W i etnamu, że w piątek w odległości około 80 km na porudrue od Da Na,n.g.u wylądo
wało w tym kraju 3 tys. żoł-

Rozmowa telefoniczna

nier.zy am€'.rykań·Slk:iej piechoty
morsilfiej oraz 3 tys. s:ape'L"ÓW
morsikio[J USA. P.rzybyłe jed·
n<:tychprzystąpiły
nosbki
miasit do budowy pas.a sta·rtowego dla samolotów.
Po przybyciu 6 tysięcy źołnierzy piechoty mornkiej liczebnoś · wojsk amel!J"kańSlkich
(B) Dalszy ciąg na .str. 2

za pośr2dnlctC1Jem
sztuczne20 satelity
Agencja TASS ~daje, ~w
piatek rozpoczęły · się probne
rozmowy telefomczne - między
Władywostokiem
Moskwą a
rza pośrednictwem . ;;ztucza:ieg~
Z·1emi
sa.t~łiY
ira<lz:iecki ego
.,iV1olnia-1" (BJyskawica-1).
Korespondent Agencji TA~
nawiązał z Moskwy łącznosc
telefoniczną za pośrednictwE'.m
„Mobm-1" z dalekowschodnim
ocld-z:ialem Agencji TASS. Sły

w Moskwie
W piątek przybył do Moskwy z wizytą przyjaźni pi:ze
Wodniczący Prezydium Zgromactzenia Narodowego Bułgarii Goo.rgi Trajkow. Georgi
Trajkow i in.ni bułgail"scy dzi;i.
partyjni i państwowi
łacze
przybyli do Zwiazku · Radzi eek!ego na zapros:zenie . Prezydmm Rady Najwyższej ZSRR.

na orbicie

· Bezpośrednie

połączenie żeelueowe
z Indonezją
Polskimi L:iJliami
Między
przedsiębior
Oceain.icznymi i
stwem „Hartwig", a armatorem
ilo.donezyjskim Djaka•ta _Lill.Yd
i cem.trailn.ym biurem „BLpali-ndo" została podpisana umowa,
dotycząca serwisu żeglugowego.
międezy
ładulllków
Prz<!>wóz
portami polskimi a i·ndanerzyj·
skim; będ'Lie odbywać się odtąd statkami obu pańs.twowych
arma.t orów (pół ;n.a pół). Pierwszy statek indon.ezyjski spodzie
w Gdyni 12 bm.
wan'Y jest
Pierwsza podróż naszej jeclru:>stki do Indonezji przypada motorowooWi

,,Phenian" „

Przewiduje

będ2Jie

się,
wypływać

co miesiąc
z Gdyni mo-

że

torowiec na wspomnianą trasę.
Jed1ll{)stki handlowe będą wOtZić
z Polski do lrui<>™'<Zji drobnicę. do·bra in.westycyjne i inme
towary. a z powrotem m. 1n.
kauczuk, jutę, koprę itp.

1

zadaniem

G. Traikowa

&&"

Agencja TASS podaje, że
dniu 7 maja wprowadzono w
Związku Radzieckim na orbitę kolejnego sztucznego satelitę Ziemi „Kosmo3 66".
Na pokładzie satelity znaj-1
duje się aparatura na,ukowa
przeznaczona do kontynuowania badairria przestrzeni kosmicZ111ei zgodnie z programem ogłosz<l'Ilyrn przez Agen'I'ASS w dniu 16 mairca
cję
k . .
1962 r.
Początkowy okres o rąz<11n1a
m1krok;;ii;życ
przez
Ziemi
wynosi 89,3 minuty; naJwtęk
sza odległość orbity od porw1eTzchn.i Zlemi (apogeum) 291 km. a najmniejsza oclile197 km.
głość (perigeum) -

fiasko".

„Najważniejszym

WIZYTA

szalność było doskonała.

,,Kosmos

beznadziejne

klasy robotniczej i wszystkich
pokojowych w Niemczech
sil
pre•
powiedział
zachodnich mier NRD - jest .dopomóc w
planów wojny
pokrzyżowaniu
atomowej imperialistów i milizachodnioniemieckich
tarystów
i stworzeniu gwarancji dla u· j
trzymania p<>koju i bezpieczeń·
stwa narodów w Europie. To
treścią
główną
jest również
problemu niemieckie~o".
anektowania
próba
Każda
NRD, rewizji . istniejąc~ch granic „dopr<>waqzilaby nteuchron
nie do zni&zczenia napastnika
na Jego własnym ,,teryt_orium·•
- powiedział w. Stoph.- Pottkre
on, że droga prowad.ząca
ślił
do .z.ie.dnoczqnycb i -pokojowych
nie jest „ani krótka
Niemiec
ani łatwa". P<>kojowe zjednojest własną
Niemi~
czenie
i
sprawą narodu niemieckiego

Złota

dom

realizować

je

można

w

BerUnie 102

Trzecie miejsce
Czerepowic-z.
wywalczył wówczas nasz repre
zen.tant Zielt'ttski. Jeszcze żad·
nemu z kolarzy polskich nlie
udało się wygrać etapu koń
Berlin.ie.
czącego się w

kola-

rzy wystartuje do XVIII

już

wyśeig:u między stolicami Polski, CSRS i NRD.
ma
wyśoigu
Pierwszy etap
110 km długości. Start i meta
znajdują się na stadion.ie Frie·
Jahn Ludwig drich Kolarze przejadą
Sportpark.
5 okrążeń ulicami Berlina, po
22 km każde. Na końcu poszczególnych okrążeń na sta·
dionie rozgrywany będzie lot-

IllY

W śród uczestników XVIII
Wyścigu Pokoju pogoda berpra,wdziwą
wywołała
lińska
ostatruch
Podcws
panikę.
dni zawsze po porudniu pada
des= Nie są to bynajmniej
gwaltown.e ulewy. lecz drobny „kapuśniaczek" - najwięk
szy w:róg kolarzy, szczególnie
w wyścigach uliCl2ll1ycil. Wszy•
scy boją się deszcz.u.

fi<ndsz.

Start nastąpi o godzin,ie 14.
P ierwsi kolarze spodziewani są
na mecie około godziny 16.30.
Eta,p y uliczne w Berlinie roz
grywane były dotychczas tylko
dwukrotnie. Obydwa zakończy
kola:rzy
zwycięstwami
się
ły
radziec.1<ich.
w 1959 r. na dys.tansie 119 km
MeLichow. W 1962
triumfował
pierwszy był
roku (116 km)

ko12ll'Ze spęd'Zili na
Zgodnie z zaleceniami trenerów przejechali
51pacerowo jedynie po kilkaniaście kiilometrów.
Piątek

odipoczynku.

w<Jlkól ucrzesitniWszędcie
wyścig'U gromadziły się .
tłumy entuzjastów kolarstwa.

ków

. jedynie

Najwięk...."IZą popularnością cie
szyli się egzotyc2ll1i zawodnicy !{IWby, Alg.ierii i Mongolii.

„poprzez równoprawne rokowa

nia

między

obydwoma

państwa

mi niemieekimi". Kroki na dro

stosun•
dze do unormowania
ków między NRD i Berlinem
zachodnim, który nie jest i
nie będzie częścią NRF, są mo•
jedynie wówczas, „jeśli
żliwe
wstrzymana zostanie zimna woj
przeciwko
na i prowokacje
gran·icy pafistwowej NRD".
(A)

Dałsrz;y

ciąg

na str. 2

Wszystko
o Wyścigu Pokoju

IJ

Spotkanie·

de Gaulle - Helou
południem
W piątek przed
odbyło się w Pałacu EłizejskiQ•
prezyden·
p<>nowne spotkanie
tów Francji de Gaulle'a i Li·
banu - Helou.
Według niedyskrecji agencyj·
nych, w toku tej godzinnej roz
mowy omówiono w szczeg_ólnona
polityczną
sytuację
ści
Srodkowym wschodzie.

Trasa ma
15 etapów

a m. in. własne
k-0ores1>0ndencje i mJig.awki
z I etapu
Z.NAJDZIECIE JUTRO
W „PANORAMIE DZIENNIKA LODZKIEGO"

8. V. - 1 etap
Berlina 11() kro.
Koen<igs
9. V. - 2 eta.p
Cottbus 100
Wusterha,usen

stron

boga.ta. srmta graficrzma
wspo.mnienia
ciekawe 1
z histosp~ /20 lait dnli zwyeięrye®nych
stwa,
report.aż z Opola.,
wywiad na temat podłódzkich term,
dużo fraszek,
strony
półtorej
prawie
•
rela.cji sporlowych.

e

e
e
e

_____, ________

•

Zqczenia

km.

10. V. - 3 ełia.t> - Cottbus ;.,;
Zittau, 130 km.
11. V. - 4 etap - Zli.ibt'au <ii
Drezno, 134 km.
odipoozy1nku
dzień
12. V.
w Dreźnie.

13. V. -

5 eta·p -

Drezno -

Praga. 167 km.
14. V. - 6 et.ap - Ohlumec
- Pardiubice, 54 km imidy:w.idualnie na czas.
15. V. - '1 eta.p - Paa.'Ólllbice
:... otrokl..'lvice, 196 km.
16. V. - 8 etap - Gottval,
dov - Dubnica, 136 kim.
17. V. - 9 eta.p - Dubn.ioa1 SvLtt, 204 km.
18. V. - dzień odJpoozyiniknl W
Stairym Smokovcu.
19. V. - IO eta.p - Ta;brizań
BieiRko-Biała,
slka Lomnoica l 'l.B. kim .• 1J_ etap - Bielsk.o--Biala - Kraków, 88 km.
12 eta.p - Ka.'8ikÓIW
Zf). V. - Opol~. 173 km.
21. V. - 13 etap - Kll'l.llC!lJbork
- P02Jnań, 223 km.
22. V. - 14 etap - P07l!l.ań
- Toruń, 146 km.
23. V. - 15 eta•P - Toruń ;;;
W=s:za.wa, 215 km.
Dalsze informacje
. gu Pokoju na str. 6,

I

dla budowlanych

Z - okazji- Watltl:~ święta - Dnia Budowla.nych~ Komi'tet LócJ;7Jlti Polslkiej Zjedrwc:ronej Partii Robotnicze_!
I Pre.zydium Rady Narodowej m. L<Xtzi przesyła.ją Wam
najserdeczniejSJZe pozdl!'owienia.
Cale SJPOl~ńsitwo !ód7.Jkie, ~adze pa.rtyjne i admini·S lbracyjne naszego miasta wysioko oceniają Wasz ofiarny 1lrud i os~ągnięc:ia w reali'Zlacji planów produkcyjnych, :wz.noozeniu nowych ooie(filj mies21k<miowych, obiek. tów komuna1'11ych, oocja-lnych, kultur.alnych i za.kładów
prodiu!kcyjnych, w podnOS12Jeniu wydajności pracy i stałym doSJkQl1.aleniu t_ę_chniki i orgar\izacji budownictwa.
z u:zm,a,niem witamy WalSIZe cen:ne zobowiązaruia podjęte d~a uczczenia $więta 1 Ma.ja oraz wybO!l"ÓW do
Sejmu PRL i rad narodowych. Szczególni-e zaś cenimy
te, które zmierza.ją do stałego pod'Iloozenia jakości bu·
downictwa. mieSJZlkaniowego.
WSJzySltkiim robotndkom, technikom, mzyDziękując
nierom i praoownikom budownictwa :Ila dotyohczasowe
osdą.~nięda oraz wielk1 wkład w drzielo odbudowy i rozbudowy na.srzej Ojczyzny, składamy WGm gorące życzenia dalszych SIU!kcesów w pracy zaiwooowej i spolecznej, jGk róWlllież wiele pomyślności. :zxlirowia, zadowolenia i w1s-zysitkiego najlepszego w życiu osobistym.
Za Komitet Lódzki PZPR
Za Prezydium RN
m. Lodzi
1 sekreta:rz
(JOZEF SPYCHALSKI)
.
pnewodniczący
(EDW ARO KAŻMIERCZAK)

11111111111111111111m1111111111111111111111111 mmm

Zderzenie statk6w
W

czącej

cieśninie Maokionac, łą·

jeziora HW"on i Miameryik2ńsiki statek
chiga:n,
zdehand1owy „Ceda;rvHle"
rzyl się w piątek z trachtow„Topdailsnorwooltim
cem
fjord". Statek aJ1YJerykańS1ki za
tonął niemal natyohmiaSJt. Wy
ło~iono 14 marynairzy. O losie 20 pozostałych ruc na razie ni~ wiadomo.

!

- _...
1963"' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ ".._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kielnia
s110. ckiej
.
przy ul. Uniwersyte·

oglosUiśmy ~

fedy w 1963 r.
rlliz in,erws.zw kan;/cwrs na. 1!(h1.Lodzi.
w
dmn
piękniejszy
l«:mJkwrs
0 ;,ZŁOT .Ą KIELN~Ę Ł<?ze
nM? spodziewaliśmy inę,
DZI"
spot-ka się on z tak Ż1JIW!i11l Z<1liln,teCzytel1!JiJWw.
nais,z.y ch
resowa1lliem
Pl.<J,n l«vżd.eg-0 loanlcw7's'1.I byl bo_gaty.

K

OtrzymaUśmy

świa&zqcych

kiNoo
o

tys-iA:C!!

glębo,T:<Wm

i~itów

przywiq.za-

ni-u «>dz>iam do swego miaiSta, o tym,
że nteooojęfmy jest ilm wyiglqd do-

z@wżności

od techl11ologii ich
grupy w
wy/eonami,a. WybierM7lll! }ed.nq „Zl<Yt4
Kielnię", o k;tórq w równym stopniu
może ubiegać się d!om wvbu.dowa-ny
ja.k i dom zb-udoll>any
tradycyjnie
metodą uprzemys·&Jowionq. Są te~ •1s.tanowrone dwie naigrody cUa dlruOi.ego i tn-zeciego miejsca.

niektó_re
1oryty1w,jące
l-Vsity
i
;m_nkty regularrliimtU konlw:rsru, zarwu:raJ3qce proipozycje z;mMvn i u!eipsizen.
rozpatrzyli~":Jf
sziys·~ki-e te tM.l->a.l}i
1" miarę możUnvośói. urwzglę&!lli!li'i
.
m.y.
Dz11sii'(llj; to przededlniu Ś>W'!ęta budiowlam.ych, afJwie>romy po -raiz -tJrzeci
na·SIZ ciorOC1Z1ny lormJ<.urs. Jego cel.em
fOIT'm
-nowych
proqmgowamie
jes·t
projelotmiwśród
w5'pólza1.vodJn;ictiwa
tów, opracowuj.ących dcloume.ntc:cje
<tec.h"lllicZ'ną }<Vk i wśród kie'1'cnnni1ków
po,ZJio-W
b-Udów, oo kt6rych zależy

!
!
ł

Nasz d oroczn y konkurs

~ei:::::;· :r:l~:j l=ja~~~ · ,,Złota

illlk

miesZ'lva i przede WSZJIS!bkim ja.k 1ellt
wykonamy. Uwa.gi te będą pomocne
d'la cz«mków jury. Wśród Czytelników, k.tóny do n,a,s napiszq, rozJ.osowane zost~n14 na.grody k.si4żlrowe.
konstrukNagrody dla Mchiltelota,
furuiujfł
tora i lcierownvka budowy
Związek
Łodzi,
RN m.
Prezydilum

k·1·e1n1·a'' po raz trzeci·

:V

W)J']ooo,aiwsbwa,

UJ.tach'
TaJk joJ.k w PQ!1>f'Zedinich
kon.lcu:N;em 11>a>Szym obejmujemy ·fm·
TrlMM'Zl]UJJ71,i.QWe
wylącZ11Vie
®wnicfjWo
i wkladowe)
~khielicze
(DBOR,
na teremie Lodzi, oddam.e lrom,ple·k...-owo do użytku w cUigu ootlliftni-ego rolott. W odlróZn.ietniiu jedna1k od 1'<l'1~u
'T1Jie @ieT!i1my d.omóto 114
u Oie>glego,

Budowlamych,
Pracownvków
Zaiw.
Z<z>o51trzo1T1e ros,tam.q 1cryteria oceny
Zjedm-0czenw , Bud<YUn1Jictwa.,
Lód.z.kie
P·ragni.emy
bloków.
poszczególnych
W S'klad jury wchodzą zwrócić 'Utl.V<bgę 11Ji..e tyUw na wygląd . PZITB.
ja'ko prZP·
glóumy archiitekt U;d,z,i
esf:eitycz,ny diomu na. razilolc:d mieszi prze&taA.viciele redmkwodrniczący
kań (S>1oromny ~trra,ż potWiJnien być
Zjednoz<1;wod!owych,
.zwLązoków
cji,
txdc roc,pT.amowany; by mVm.c WSZ'!N·tcze1nia Budownwl;wa, SARP i PZITB.
możW!Vośd
loo Z'l11J€'Wnić l.c<ka.torom
Zanim jedinllik ogmvmy l'bs;tę no,_Jdobrego zagospod(J!!'awamia go, a t4>
lerpsZ'lJCh, zda1T1iem jury, diomów - 1965,
projektanta)
wyłąaznie.
Zlllleży
których zostanie wyb-rana
spośród
oraz w Wię./os<zym stopn;bu arnid:eii •1i
prosiniy 1UJJS.z-ych Czy„ZŁo<ta KU?/mJia",
na ~lwść W1Jiko·
ubi.eglyrm -rolcu telniJIWw o wcześniej5'ze zgrosze11Jie
nalTlfa owych domów.
bud!yn.ków, lotóre iJCh zdam.iem na ro
W tycm celu potrzebna jeS>t nam.
Prziypmnimaza.&augujq.
wy.różnieni.e
pomoc M>SZ'lJ'C'h Czytel-niiików. Po ogloszeonim .· liisd:ty ;,s.taJrtujqcych" w tym my, dotyczy to damów wykonanych
w ciq;gu ubW{Jkgo rolott - od maja
ro•lott dlomów, oaze1citwać będziemy 114
1964 ·r. ViJ5'fJI/ t-e z dopiJS>kiem ;, Złota
l-asity wdzUim - ozy dom Sli.ę podoba
na
prosimiy lcierować
Ki.elrni:a"
z zetUm4flrlz c.:;,y 111i.e; j<11k 81ię w ?iim

oo

Kielni"
Jedna ze „Złotych
dom przy ul. Piotrkowskiej 205/207.

-1964,

ad-res ;-, Dziein-n.i!ka. Łód!Z'kielgo" - P.iotr~Tva 96 dio 15 maja br.
Zapraszamy oo tuhillilu w do<rocz„ZŁOT.I\ KIELo
nyim lwnlottrsię
A. PON.
NIĘ"/

budowlanych
Manifestacja mi·ędzynarodowej przyjaźni Woiewódzkanagródakademia
w konkursie „Dziennika„
(Al Do1roń02lEll1ie rzie str. 1
Po kr61Jk.iej przerwie P!l"ZE'-

m&wienie powitalne wyg!O&ił
A. Kosygin.
„uważalUmy i uwatamy, że
tywotne int eresy narodów Europy, a w tym również ludno•
pańatw niemieckich
ki obu
wymagają zlikwidowania pozo:
stałośoi drugiej wojny iwiatowej i pokojowego uregulowa·
nla !<we&tii niemieckiej na pod
istniejącej SY•
atawie realnie
tuacJi" - oświadczył A. Kos •
y
lin.
Mówiąc o konłecz.nośct Mpo•
nowemu konfliktowi
bleżenla
zbrojnemu w Europie, Koayglo
ojwiadczył·

„My, ko~uniścl, możemy powiedzieć z czystym sumieniem,
że wiele zrobiono by nie doNa
puścić do nowej 'wojny.
stmży be11pieczeństwa narodów
wspólnota
stoi
europejskich
państw socjaliatycznych, zetipolOllYch w Mganizacji Układu
Wa!"llZawskiego.
doniosłym WY•
Niezmiemie
nie tylko
d~n:e~em w żY'Ciu
N1em1ec, Je"'1! t~kże cal~;f Ellropy było powstanie NRD, kt6forpocztą socjalizmu
jest
_ _ _;..__ _ _ ___;·i
__
__
_:ra

Uroczystości
zwycięstwa

nad faszyzmem

Delegacja PRL wMoskwie
Na

za.proozenie KC KPZR
rad!ziedk.iego, 7 bm.
przybyła d-0 MoSklwy na u:r<>~s~ zwiąrzane z XX rocznad hLtle2lWYcięstwa
!lli<Ją
iry'2l1Tlem delegacja polis1ka pod
:przewodnictwem ozitonka Biuseka'etarw.
Poli<tyO'ZJ!leg<>,
ira
KC PZJPR RywaiOOa Stlt"Zelecrządu

!

kiego.

również

Ęrzybyła

delegacja
kltóra
PRL,
w obchodach
dnia z;wyoięS1twa w Mosikwie.
przewodniczy szef
Delegaoj~
szitai~u generaJ111ego, wicemini-1
ster obrony nairodowej gen.
dyw. Wojciech Jaru:zelsk:i.
21brojnyoh
sił
weźmie udzlid

centrum Europy. wodzą, źe fmperialilicł ameey·
kańscy obrali politykę dyktatu
Związek Rad'L'iecki wierny za•
s.adom internacjonalizmu socja wojennego i narzucania swojej
woli brutalną siłą.
wierny . naszemu
hstyczn~o,
jednak zapomiNie naleźy
Układowi o PrzyJazm, w ,,ól_ma
WzajemneJ, nać, że naród wietnamski
pr~r I Po.mocy
przyjaciół, którzy nie
swolch
b!!dz1e bro1?1ć niet};'kalności gra
pozostawią go w trudnej chwinic ~D, Jak swoich własnych li i Waszyngton wcześniej czy
.
.
gra.me"·
będzie się musiał z
później
„Naród !adZle<>ki - oświ":d•
tym liczyć.
czył K011ygm. - dobn:e pamię
Premier rad!z.ieok:i odazytał
ta l".lkcJę ~mionej . wo;rny . i
~św1ęca w!e.le uwagi _u.wocrue n,as.t~ie pi:"1T!o gratu.lacyj'lle
mu zdolnosci obronneJ swego od KC KPZR, Rady Najwyż
Można być przekona•
kraju.
sizej ZSRR i T'Zli\Kllll radiZ.iecnym, Ż!! agre11orowi nie uda się
~~ź .,!'tuenacka na.pdć na nasz ik:iego clio KC SED, Rady
Pafa;itwa i rzą,d'u NRD , !Zby
a~ •
LudO'Wej OII'arL Rady E'u:'on.tu Na
„Kola rzadzące NRF nie U•
krywają teg'!, że chciałyby za• irodowego.
garnąć Berii.n. zachodm 1 po•
Z kolei ~=emawia~ premie\!"
chłonąć Nliem1ecką Republiikę
Cyiranlkiewicz.
Demokratyczną".
Przyj eżdlżarny z Pol.slk:i
DUlntifeście z okazji 20
„w
rocznicy wyzwolenia - kontykiraju. który w woj111ie roznuowal Kosygln - Izba Ludopęta>nej iprzez HLtlera, brooiąc
szeroki i się w nierównej wake, pierw
wa NRD wysuwa
k?nkret~y program zjed.noczeszy padł of.iao:ą nal?·zd:u i
ma kraJU na zasadach demokratycznych i ' pokojowych. Pro przez 5 lart: klrwawil pod ba.rgram ten otwiera przed całym ba=yńslką okruipccją hi·tleirowrealną
niemieekim
narodem
oświadczył J. Cyiranską Zwią
perspektywę historycz;ną;
z kiewloz. Przyjerżxllżamy z krazgadza się
ze.k; Radziecki
tym programem i popiera go". ju, kltóry na polu walikl SltJra„w naszych czasach imperia- cil Oikoło
300 tys. l.udizi, a
liści opierają niemałe rachuby
5 mHionów 700 tys. ludzi z;gina tym, że ud.a im się wpro- 111ęlo w obozach i więzi·eniach.
wadzić rozłam do sil antyimPolska delegacja przybyła
perialistycznych.
przed
k1tóry
Berlina,
Niektón:y twierdzą. że tylko do
ćwierćwieikiem byl stoilicą fanowa wojna światowa doprowadzi do zespolenia obozu so• szy1S1t.owsldej a,gresj i, a d-z.iś
cjalistycznego i miedzynar.odo- ~est stolicą pierwszego p-Oikowego ruchu komunistycznego".
Jowego państwa nieml-eck.ieZdecydowanie odrzucamy ta- p;o robotm:ików i
chłopów.
ki punkt widzenia. Jesteśmy, Przybyliiśmy, a.by wiraiz z waniezłomnie pn:ekonan.i. że jed·
wspólnoty mi - wspó!ln.ie przedlslta.wiciei z;wartość
ność
le narodów ra.dzieak>ioh, naropaństw socjalistycznych i świa
towego ruchu komunistycznego du polSlkJi,ego i nairodu nieodegrają
odegrać i
powinny
mi ec_!P·ego or.a.z il!JJ1lyoh narozapobieżeniu
w
rolę
ważną
tu właśnie obahod'Zlć
dów,
trzeciej wo;łnie światowej I w
uroqz.yście XX rocz:n.ioę kit'watym kierunku będziemy r071Wi•
<J1kiu1pi<mego . zwycięstwa
wo
swoją działa~ność.
jać
po·koju

międzynarodowego

Jedność

ruchu komunistycznego wszystkich sil antyimperialistycznycł1,
to jedno z najpilniejszych za•
kiedy
dań dnia d'l.lisiejszego,
wy•
amerykańscy
imperialiści
stępuj~ w roli żanda.rma mię
dzynarodowego.
Mówca stwierdził it Imperia•
listyc=a interwencja w Kongo
oraz zbrojna
i Dominikanie
agresja USA w Wietnamie, do·

Zbroi;ne incydenty
w Dominikanie
Syttueoje' w

stolicy Domini•
kany, mieście Santo Doipin10, u1egla dałsz.emu zaootrze;liu w wyndoou ki·JAl:Ju iru:ydentów zibrojrnyoh, do j aik!ich domro na giranicy stref kon~o
low.anych przez i'l'llterwentów
ameryllmńSk.lch i JX1W5'tańców.
l'OCYdEllllty te spTow-Okowane
były 1'11I'Ze'Z wojska amery'kań
sk.<ie, które lciJ:kaiklootnie us.ił~ wroirzeć Slię clio dlzielniic

~adll?l()wanych

ptrZez

od-

zaohimurzenJ.e diuże, w
Dziś
cią;gu dJnda oq>ady deszcz,u. W
.$od"!-n~<eh póimdejseych większe
Temperatura oo
W~Jaśndenia.
.

S do 14 sropni c. Wdatry urndar
k.awane z Jclertllnlk6w zae'hodn.ich. Jutro zachmu.rzenle duże
z ;przeklftalym.i qpadami, nie<:o
clęlej.

Kronika===
=wypadków
po<iS>taiwy czasziki
Pęknięcia
wcizoraj z. Zurański,
d001lllł
Sądeckla 25, który jadąc moitocykllem uległ wypadkowi n.a ul.

.

Z podobnymi
WarszawsJd-ej,
przewiez.lono do
obratenla•mi
er.aJ?i>t&La 12-lA!ltmie,go H. So'kolSk1ego (Porto<Wa 5), który &pad!
ze stu.pa telefool=.ego,

* "' *

zntlw zanotowaru:>
Wazm-aj
lkd1k.a z.azbr'Uć lekami!. Rekard'Zliby!
w ty.m wziględme
stą
G., ~Y poł
Ad.fred
ob.
polopiryny,
tabletek
&O
lcln~
specyfipa1t:na·lgirey' i l.n.n(ych
Ji;6w.

* • *
za.truł

&lę

18-.l.ettnl
go do

Przewiezao1110
im. Biegańskiego.

* "' *

~

be?: o,plelkil 3dzllecko, E. Gawiroński
31) ~dło wc:rodo:mad11c
ipd/wlnicy,
do

pows.tańcze. W pobliru tmw. „Pad"iru NiEIJ)odO.egJ'oś
ci" drwie ciężalróWkli. ~ado
p.i.echOltą
wane ameTY'kańską
morską przedostały stię na uliwojska
przebY'\Y'llły
gdzie
cę,
konzjytucyjne. PO<Wslt!ańcy We-L
wali Amery'kamów cl.o .z.aitrz.ymanla się, jeón~1k:że pieohota· m<>tl"Sk~ USA odlpoiwiedlz.iala na to wezwanie otwm-ciem
ognia. W innym wYIPll.dlku helikopter maicyn'8JI'kl wojen'll ej
Stair:tóW ZjE:<linocronych pa.trolowal ol:>..<.JZacy, p i e ix-zooywaJi powistańcy.
Nowy pr.zedlstaiwiciel Republitki D()!!!inHmńskie.i w Orga
Amecyiksń
P~ńsbw
niza.oji
sikioh Antonio Rooamlo odlleWaszyngdo
czwartek:
w
cial
tooiu. 5 maja 2lOISlta1 Oll1 mianowrui,y na to stta.111owi'9Jko
przez. tymC7Jasowego prezydenD;amano.
D-Om·Ln.iik.ainy,
ta
Swe Hsity 1.llW'lerzytel.nlające
21ąajdujące
RoSlarrio ~ęczył
mu się w Sa.rnto Domingo sekreta;rwwi generalnemu Orga
Ameryikań
Pań·stw
nizacji
sk.ich Jooe Mora.
Wairto podlk;reślić, re stany
Zljedinoc:zo.JJ.e nie dopuściły do
przybycia nowego p.rzed.Ma.wiciela D()!Tlitn.i:karny do Weodbyciem
przed
szyn.gton.u,
Red'Z;;!e ,M>i111!głoso_wamia w
steriaJnei OPA n.a temat u.two
rzen.ia tzw. „lroripUISIU sil polrojowyoh ", który ma być wy
sitainy do Rep<ubl!ikrl. Dom11!1iidziały

'kiań:Sl_kiej.

Sytuacja
w Wietnamie
(B) Dokończenie ze str. 1
w ;pl'd. Wietnamie WZJ['()ISiła. do
45 tys.

*

*

W piątek, 1 #(.maja bombowce
i ocll"1.iu1io1wce amerykańskie o·
raij
połud,nlowowlet
raz aa.moloty
(kl)
Wl!t?'WU ~,u.
nanwkie dokonały trzykromie
teren
pirackich nalotów na
kowęzły
DRW. Ataikoiwano
munłikacy.)ne, azosy i mosty.
Kol. WANDZIE KOPROW·
1łlębokle10
WYJ'all/Y
SKJEJ
terenie:to południowego
Na
wsp6łczucia, z J)(lwodu zgonu
Wieitnamu w whtlu m\-ejscach
a pr,zede wszystkim w delci~
Mekongu, na południe od Sajgonu. trwały za.cięte walki I><>·
między siła.mi patriotycznymi a
wojskami rządowymi i oddzia' ~i amerykańskimi. Kores.pon
składają
denci agencji zachodnich, podaK.OLEZANKI z OSRODKA
że atak, jaki
ją z SajgMllU,
ZMECHANIZOWANYCH
partyzan·
odd.7llały
przypuściły
OBLICZE~ puy PKP
ckie na Uł!'fUPoWanla wojsk rzą
w ŁODZI.
dowych, jest największą tego
6506/g
~~~~~~~~~~~~~~~'.._:_r~o~dzaj11 operacją w tym :roku.
Z DZIENNIK LODZKI m 109 (5727)
!IQlbnlie

(SłowJańska

*

OJCA

glooiłi

w

*

ri;ia.d

Mtierowską maohi111ą

przed~talwiciele

Spotkanie

nairodowi

wo-

wolność

niemieokiem1u.

Czcząc ~aJn!ęć żołnierzy związ
ku Radzieekieg~ - kraju, któ·
ry by! _decyduJącą silą w rozc?X>ząc
gron:iiem.u I!I Rzeszy,
P!i!-mięć zolmerzy polskich i żoł
DJ.e~zy

wszystkich narodów an•

tyhitlerowskiej koalicji,

pole-

gł:!'.Cł?- w walce z hitlerowskim
czcimy równoeze!UJezdźcą,
tych wszystkich
s~ie pamięć

Ni&mców, komunistów i demokratów, bezii.miennych żołnierzy
w
nle,ra.z
którzy
wolności,
przygnieceni bezsa;mot:noścl,
miarem hitl&rowskiego terroru
W6pólnq
za
oddawali życie
sprawę

woj. łódzkim. W 1955 r. pmerób p.rzed3iębiorstw budowlanych wynosił niewiele ponad
50 mll!l.. zł, natomia'St w br.
osiągnie pr.a.wue 1,4 mld. zł.
W 1961 r. koSl'Lt 1 m. kw. się
gał 2.490 zł, w 1964 r. mś 2.179 zł, przy oz.ym nadal obzilustrował
niża się. Mówca
też przykładami szyblo rozwój przemy.stu materiałów bu
dowlainych.
Z kolei głos 218;brał sel.cre1:arz
B. Mailinowski,
KW PZPR,
M. in. podziękował on budvwl;;;nym w imieniu KW z.a
dotychczasowy trud i wkład
w rozwój budownoctwa. Prze
też praoownikom buka.zał
rodzinom
downictw a i ich
najlepsze życzenia sukcesów
w pracy i w życiu.
Podzi~kowania [ życzeni>a• w
lmieiniu resortu złożył wicebudow1Ilictwa. st.
minister
Araszkiewicz.
N astęprui e wiceprzewodn:i.czą
cy Prez. WRN, E. Majek udekarowrał 18 osób: Zlotym Kny
:iem Zasługi - mż. Zdzisława
Hausma.na, Srebrnym Kn:yJózefa Ozimiżem Zasługi nę, a 16 innych pracowników
H&IIOl"owymi
budownictwa Łódzkiego.
Odznaka.mi Woj,
(za najlepsze
też
Wręezono
wyniki w II pókoczu 1964 r.)
prz.echodnd. WZB i
sztan-dlar
ZO Zw. Zaw. Budowlanych
Kiolus:zkowskiemu
RaW&ko •
Przedslęb. Budoiwlanemu.
Na. akadem~i podsumowimo
też wyniki zocganfaowanego "
inicjatywy „Dziennika Łódz•
kiego" konkursu na ina.Jlepszy
d~ i na.ilepną szkołę w województwie, po czym z0stały ~
wręc7,oine nag-rody I upontinki
projektantom domów I sizkół,
które za.jęły ozołowe miejsca.
;
w konkursie.
za.kończenie akademrl ł
N.a

kobiet

posłów i radnych
m. Łodzi

I

We wcz,orajszym przed!wyborcz.ym spo1lk.aniru kobiet nasz.ego mtlasta z kandydatami
na p.oslów do Sejmru PRL i
radinY'Oh dio RN m. Lod!zi, zorgan,i.z owainym sta.r;miem ZL
LK, uczesibniczyli: I sekl"eta~ KL PZPR - J. Spychał
sld, czł·onek KC PZtPR - M.
Talł,,airkóWllla-Maj kow&ka. pTZewOOinicząca ZG ~PPWOiS I. SroCTJYńska, przewod'llicizą
oa. rady z.B1kibad10Wej ZPDz.
im. Ryohlińsk.iego - B. Na.tor
im.
Z.PB
pr2oownica
sikra.,
Obrońców Pokoju - H. Goliń
ska, dy;r. Lódl2lkich za1kladów
M. Wąww:icz
GUllllowych
(kiamdydaci, na posłów) orar;:
B. Wąsowicz - 'Wliceprzewodnioząca Prez. RN m. Lo<lz.i;
A. Rooel-Kioińska - kQffiemdal!l!t Ch<lll'ągiw! LódrlJktlej ZHP,
Z. Ba;rnn.io~a - prz.ew. Sądu
dll•a Nieletmdoh, Z. Za,górs:ka
- k.ierowniik S7Jkolły Podstawo
weij rur 154, L. Rizepkowsika
- prezes SiP_ółdiziet1n.i „Uroda",
H. Milk1Uć - seka'etar:z ZL LK
I. WojcieohOWISlka - roboto.i:
ca z ZPB im. 'Mrutchilewskiego, M. Grz.elika - rol:>otmica
Zaikilad&w im. Wroblew1Stkiego - kla'lldydaitlk! na radne do
JłlN m. L&Lzi. - SpoołJk.amilU p.rze
wodmiozY'la J. SuSlka - Ja,na,..
ikowskia - przew. ZJL LK.
Zalożenda

pro~ru

wybor-

o:z;ego FJN oraz OSJiągnięcia
mi111,ionej kadeooji w Slkia.1i. ca
lego ror ajru i nalllzego miasta
Milmć,
HenirY'ka
omówl~ra.

wolnoścł.

Premi&r Cyralllklewfoz stwierze wszystk,le nawszystkim te
przede
rody,
które tak drogo okupiły zwy~
i
clęs~o miały prawo żąll'ać
spod:Mewać się, że zapewniony
pokojowy, demokrazostanie
tyczny rozwój narodu niemieckie~o, jako integralny ele<ment
świa
bezpieezeństwa Euro·py i
żądania na.rota. Te słuszne
dów znalazły - pnede wszydalekowzroC7lllej
stkim dzięki
ZSRR - wyraz w
polityce
układach poczdamskich.
Mocarstwa zachodnie odeszły
j~dnakże od w11półdziałanla, jakie łączyło wyi>iłki koalicji andził następnie

sZJCZegolną

tyhitłeorowSkiej,
tych sił jest przeDziełem
kształcenie Europy zach. w arse
~s~czyeielsklej broni ją
nał
droweJ, Jest dążenie do udostępnienia Jej bońskim D)olLlta-

rystom i odwet.owcom.
St~i_erdzajac, że Polska cał•
kowie1e zgadza się z wysunię
tym przez W. Ulbrichta progra
problemu
~em. ur~ulowania
mówca podkreni_emi_eck1~go,
Shł, ze rue ma innej drogi roz
tego problemu, jak
wląza~ia
uznanie przez zachód i!ltnieją
tak·
cych l nieodwracalnych
uznanie istnienia dwu
tów,
niem.ieekich, uznanie
pań~t~
lstn1eJących granic Niemiec
J ··y rozproszyć jakiekolwiek
i otrzeźwić tych
wątpliwości
mniemają. :te granic~
którzy
Europy, w tym
powojennej
granica na Odrze I Nysie mokiedykolwi&k tematem
być
że
po•
jakicllkolwłek dyskusji PRL premier
wiedział
awierdzili.imy raz .l~e we~pół '!' naszymi radzieckimi sow
Juszn.ikami i przyjaciółmi
niedawno Ukła
odnowionym
dzie o Przyjaźni, Wsp6lpracy
i sojuszu, że ta,k nie jest, że
wspólnie stoimy na stanowisku
tych granic,
niena„uszalności
więc w NR~ ma
Ktokolwiek
niech po.rzuci niezłudunia,
wczMne nad3Jieje.
Poko·jo.we uregulowanie Jlll'O•
blem.u niemieckiego musi zawyrzeC'Ulllie się pr.-Pz
kładać
NRF rewoz,ionizrnu terytocl'ialne
go i broni jądrowej w jakiej
kolwiek postaci.
7JWycl.-J<tWa
W zo rocznicę
nad fauY"llmem konieczne jest
próbom
przeclrwsta.w ien·ie się
podsycania zimnej wojny~ agre
poczynaniom podejsywnym
mo·wanym pnzez Imperializm w
różnych części.ach iwbta j spychan,\u lutłalkości ku krawę<lzl
wojny.
P.rzemówieniri powiiJtall!ne wy

I

uwagę

rllW'racając

na. p:roobdemy i.tn:l.€1resu1jąoe zeNa
bra111.e na saJ..i k.obieity.
czolo tych zainteresowań, co
potwierozila zreSIZ'tą później
s:ua dy:slłrusja - wy'Slilwa.j ą się
zagadin.ien.ia po1i1tykd mU.ooz:ktaniowej, oświaty i opiek.i "'PO""
łecznej, hamdlJ.u, UlSll!u,g, gos1PoDo pozydairki !_{omurnaJnej.
iyiwnyoh momen.tów, o czym
referacie,
w
F,SlpOffilniano
można zaillczyć wzirosit aktyw- I
ru>śoi kobiet, o czym świad
zwięk.slzenie
chocia;i'Jby
czy
poprzewidywanych
liooby
i radnych z teirenlU
słainek
Lo<l!zi w SJtOISIUllllłw do minionej kadencji,
podczas klf:.órej
W dyskusji.
zgłaszalllO pod adresem kandydatów wndoski, pyta,n.la i postulaty - po.-usza:tlJO problemy
r.ozwoju O\l)ieki nad m.lodz.ierżą
hand~
pracy
r00trga.nizacji
godtzin pracy w
(przedłużenie
ko=usprawndeń
sklepach),
nikacyj>!'lych, rel0trmy systemu
rent (m. in.. postulowano prze..
chodrzenie kohiet na rentę od
55 roku życia), budowę sa•na>ttoriu1m .p rzeciwreumaeycenego d'la
wlókillliarek li lin.
Na większość nurtujących ło
problemów odpowiedzianki
dział Józef S.pY'Chalski. I tak
no,wy
że
np. zwr6cił uwagę,
(8-letni
nkolnicbWa
system
cykl nauki) pozwoli w znacznym stopniu roz;wlązać problem
tzw. trudnej młodzieży, która
niejednokrotnie
do tej pory
jut pozbawiona opieki łl:r.kol
nej, 11 jesZCQ\e noe objęta opiepracy, wykolejafa
ką zakładu
się. Nil!'ZllleUlle od tego :rozwystępo.wa'ć
powinna
wiązania
daleko idąca koordynacja dz.la
lalności ?r~anlzujl

społecznych

w ddedzmie oprac:owania pl.anu
pomocy 11tpoleCZlll.eJ. Jeżeli·· chodzi o usprawnienie działalności
hand,łu, to celowe wydawałoby
i;i~, jak stwier~z.lł J. Spychalski, przedłut.eiue godzin pr~y
'. domach .towarowych i wielw1eloasortymentowych
kich,
sklepaeh. Poza tym omówił on
.les"?"e &,prawy polityki m!enkatuowej I zatrudnienia.

* :[. *

Na zakończ.ente s,potk,a,nia uchw&tOIIl,o .-erz;oluoję wyrażającą
pe.11!1e . poµa.-oie d1a pr o.g.- amt:
FJ'N ~ ~ientie a.k.tyw.nego

szkołę

na na ile pszy dom
„Budowlaalli ~emi łódzkiej
stoją w pterw~ych szeregach
rea:ti!zatorów progiramu wypod takim haborczego" w
się wczoraj
słem odbyła
Domu Kultury w Pabianicach uroczysta akademia wojewódzka z okazji Dnia Budowlanych. Do kampanii wyborczej też, jak i 20 rocznicy
oraz układu o
zwydł~>twia
polsko-raidz.ieckiej
przyjaźni
poozic:zegó.1w
nawiąrz.yw,amo
nych wystąpieiniaoh poświę
budowlaświętu
conych
nych. W akademid wziął udział m. in. I sekretarz KW
PZPR St. Jędry,S'Zczak.
Przemówienie okolicznościo
we wygłosił dyr. Woj, ZjedE.
Budownictwa,
noczenia
G!"adowski. Dokonał ()11 bilan
su l\OZWoju budoWIIllictwa 'w

łódzkich

do RN

zwycięsibwa.

rówinież

rzą

Wręczenie

z kandydatami na

Premier Cyira:111kiew·i cz wsikarz.;aJ: naiSltępnie, że :ziwycięsitwo
to prz;yWlróoiŁo wolność, n,iepokój i bezi>iepodil~glość,
~eńsitwo niie tyi1ko na.padnię
tym i uja•I1Z!Ilionym pir:wz Hitil.era. krajQffi Elllroipy. P.rzy011J0

del~acj.i

gowych Zjednocrzio,nej RepuMohamed
Aira.bslkiej
bliki
A.dlbl\l Nooeir i ~sk,iej Republiki Arabskiej, Wa:lid Ta1.eb.

.Na tym wle.śnie polega su:ze
go1na wymowa tego dnia i te

wróc1ro

praewiodni~
pairtyjino-mądo·

cy delegacji
KC
seklretarz
CSRS,
wej
KPOL. Frantisek Peno, s~e
ta.rz generalrny WłoSkieJ ParLuigi
Komull'li§l.tyo'lmej,
tii
Longo oraz przew<ldniozący
Partii
deilegacj-i Frarnou.skiej
K-Olll}urn•isil:y>c2lnej. oz:lo<nek BiuPolityczmego KC FPK,
ra
Jacques. Duolos. P'1'1Zemawiali
s.eka'etaTz.
pierwszy
również
Pairtii
Koimu111istyc'lmej
KC
Niemiec Max Reimann, prze
;partyjdele~aoj,i
wodmiczący
RepuChińsikiej
1rH>-"I"~d.owej
bliikl Ludowej. zastępca cz.lcm.
ka Biu;ra Polityoz.nego KPCh,
wicepremi€'!" Lu Tiing-i oraz

Jenną.

Ji!O

równdErŻ:

się

włącrzelll.tia

do jego reailil"-3-

cji.

* "' *

R6wmie2: w d111iu dzisiejszym
w Teaitrze 7.15 odbyło s1ę s.potśród,roleścia.
ka1!11ie wyborców
O .prog.-amde wyborc.zym mów.ił
pn:ewodniczący DK FJN Łódf
mec. A. Ja1Jdicz.
śródmieśc.ie
23 osoby wyTóżntiające się w
S<po,Jecznej · otrzymały
pracy
Są to:
Odzna k:l Tysiąclecia.
F. Dobrzyńsiki,
z. Bach1ma.n,
w. F·uink, s. GJlin,Jrowsk·I, I.
Hoch, M. Hala.me}ko, w. Jas. Kaczmarek, z.
strzębski
z. Ku!lplńsld„ H.
Ka,rasko<Wa,
Ma·linowski; A. Marclnko·w ski,
K. Ma.-wdńska, H. Miśkiewicz.
M. Mussa, E. Nowakowski, H.
D. Podisiadto, :J.
Piert:erczyk,
J'• Sitkm-a, W.
~omanlO'WS'kń.,
Wiśnlewskil,

l

podjęto rez.olucję piętnującą ł

Wojtowicz,

L.

poczynania lmperiahsitów ame
rykań>kich w Wienamrle i ser
lidaryzującą s:lę z walką narodu wietin.amskieg.o przeciw(gr.)
ko agresorom.

J. ZatoTSka,

w

a.rtystycznej wystą
pili w czynie , s.po·łeC'Zlll•ym z
prog.r amem rozrywko>WY·m a1kto-1
(K. iw.)
rzy Teatru U5.
części

PrzedCIJYb orcze spotkania
na . ziemi

W ramach przedwyborczych
r07JIDÓW 51PotJkal! się ootartJniO
z mieisaJkańcam! WielUl!lia kandydaci na posłów z tego
okiręgu

-

Stimlslaiw

Kaczmarek

Rom11111

- prerz:es WiK
Wacyńskielm.
Bilbi}1oite•k i
do
kJllndydaoi
oraz
go
Powjatowej i Mie}slldej Blady
Narodowej w Wieliu.ndiu.
SD,

Red.

Mojkowslk.i

wysiLąipieniu

sze

omówił

dYTek!toir

w swoim
ważniej

flra.gmeniy OgóinopolsikieWyborczego
Prograirnu
go
.fJN. Mówiąc na tema•t idei
Frootiu Jed'noścl Neirodlu p00k1reś'łil :zmiallly, jakie dok0111aly się. w OlkJreSjie mini0111ego
<łwiud!lles<bolecia,

zwłe~

w

świ·adQffioścl

1uidzkiiej.
Kaczmarek

prze.dRoman
staiwH najważniejsze zad.ani.a
gospodairczej 1
w dziedzil}ie
kraju.
naszego
Iwttuirałnej
zięni
poświęcił
uwagi
Wiele
wieil.1UńSlk.iej, jej starym tradycjom.
W dySilruSljl mówdO'll.o na temart: pracy przy..sizJ:ego Sejmu
łączności posil.ów z terenem'
buidOW111iobwa mieSIZJk.an.iowego'
obecnych
a także na tema.t
ldopotÓIW miesizikańców ziemi
~iel,uńskiej związ.a.nyoh z odbwrem Pt"O~ramów telewizyJn!9·
111Y?1 ooaz dysbrY''blłloJą
kJtoryich alt"tyiku.lów. Od1pow:ledzi i wyjaśn,ień ud:zieila.ld kandydiacJ. na posłów i radnych

* :[. *

Z mieszkańcami lWeCTZ.YCIY w
oow. ra.wskom.azowieckim spotkał się członek Prezydium NK
ZSL A. Korzyeki - kandydat
na posła z <>k.ręgu tomasW!Ws.kdego. W<ran. z rum w spo:tlkaniu ucr.estmliczył ka111dydat do
WRN Jaśkiewicz.
W, 1:'6 IAlłwWlie w IPOW. podd ęb 1ok•m spc>bkał się z wy'boorcamli kallldydatt llllll posła i rad
nego WRIN - Fr. Grochalski,
a w Blelaiwach w rpow. łioiwi
ckd!m - E. Groehal, pnew. ZG
zw. Zalw. Kolejarzy. Kallldydat
na posła J. Pryma spotkał się
z mies:okań<:a1mi Wooli WiąZ<>wej i B;rzefnlcy NO<We',j w pO!W.
pajęoozańsklm.

_w

dysk11Jsjd do'tyC1Ząee.1

gł6w

ro2JW10jU gosipon•e d·a·lsz€go
darcrzego potS7-C7..egó}nych ośirod
,pr:rekazywaU
wyborcy
k6w,
ka1111dyrlatbolm ria iposłów l rad•
nych Wlle•le !'zec20wych UIW.ag
poiprawy
dotyc.zących m. In.
zao<paitrze1!11ia w maszyny rodndobowiąz.koiwych,
cze, dost.ww
5'7Jll!ól
r07.lb>udo1WY i budowy
eleik:tiry!ilkiacli oraz budowy u~
rzadzeń

iprzeclwtpoża.rowych

~Diwie

łódzkiej

w

zgrosrum.o 'm. · dn.

ł
ł

;
;

I
~

j

f

ł
ł

„
k-On:łl!'o

J

li 1 'roolicz.al!llia kredytów przy-

Ą

Wllldosek systematycznej

zm1awa,nyoh gospodaTstwam ekonomi=iie zalI!:iedbanym.
M. K.r.

* "' *
dlnli111 7 bm. w

Mo.!Jrowslld

nacz. red. „Głoou Roboitni-

cx.ego" i

]

f

;ł

saili TeaW
Miejskiego odbył.o się ł
triu
wyil:mreów m~asta ł
SIP CJ1tlkan ie
Sierediz.a z kandydatami na I
do Woj. '
poolów i radnych
spotlka1niru m. • in.
W
RiN.
udzjal wzięli ka.ndydat na
red. naozeLny „GlOSIU
posła
Rol:>obnicz.ego" - s. MoJkow- •
ski i ka.rudydaoi na r;;dn:vcl r:
do Woj. RN: S.eU{J!'eltair:z KV\ ,

i

i
W. 'l"iba.kiewiCrll
PZiPR ob. Urbański, przewodnic:rący
Woj. Otdidz:iału .,Pax".
zogtaji
kitórzy
Kandydaci,
!P'l"ZY.ięci niey:wY'k!ie sar'decznie
:PN:ez sipoleczeńS1tJw-0 sli.era.dzkie, omówiili aikltu.ailme ix-oblemy polityczme.
Następnde w programie arty
zespół
wysrtiwił
st)"Cl'llnym
Estrady L6c:ll2lkdej.

poległych
w Sieradzu

Apel

Wowraj w godi:iinaoh wieczornych odil:>yly Slię w Sierad7iu urOC'ZY'stości związane z

XX

roczmicą

za.końc.zen.ia.

II wojny światowej. Na progiram tyoh uroczystości złoży
ły Slię: wiec na Starym Rynkiu., a.pel PQ1ległyoh ora.z capstl"z.yk zalkońC2J0111Y 2llożeiniem
Pomi:niki.em
prrz.;ed
~eńców
Wd:zJięczniości w All. K<>śoiu6'Z
kii., n.!L cmentarzu wojskowym
i przed pamiątkowymi tabli-

c.ami.
wzięli
uroc:eygtości-ach
W
tJ!Jummy udz.ial mieS1zkańey mia
sta, <;11Tgall'liizaoje poliityCll!le i
imldadów
zał'ogi
ł3lptOlłec1Z1ne,
pracy. młodzież. :Arzy!bylli rów
~iet k!lll1dy1diaoj, na poslów i
radinYoh.

r-------··------Jeszcze tylko
dzli i jutro
można sprawdzać

spisy wyborców

l

w przeded r.tiu

h
„

święta

budowlanych

w moim

kraiu nie ma ucieczki
od widoku rusztowań

i:e-

~

_WSZYSCY BUDUJEMY TEN KRAJ, ALE ONI ROBIĄ
TO FACHOWO, BUDUJĄ DOSŁOWNIE, BUDUJĄ NA
MA
NIE
KRAJU
MOIM
KAZDYM KROKU. W'
UCIECZKI OD WIDOKU RUSZTOWA:N. KROL, KTORY WYBUDOWAŁ PARĘ MAGAZYNÓW zBOZOWYCH
NAD WISLĄ OTRZYM AL PRZYDOMEK „WIELKI".
BUNASZYM
SIĘ
JAKIZ PRZYDOMEK N : ...LEZY
DOWLANYM?

br.

P

amiętam taką jedną przy
kiedyś
Jechałem
godę.

autobusem PKS do Poznania. Obok siedziała skrom
dziewuszka w pelemłoda
na
rynie przeciwdeszczowej. Mia
za.ta.rg z kolllduktoła jaikiś
rem i ten w o>tatecznej ko!l1kluzji stwierdził: „Smarkula
taka a jak się wymądrza".
Nikt nawet nie za.protestował.
Dopiero wysiadając w Ądamo
Wie, simarkula przyznała mi
się, że te wielkie chłodnie ko
m inowe. które widać za oknem, to właśnie ona buduje.
Jest najprawdziw>Zym w świe
budo•wy
kierownikiem
cie
chłodni. Choć taika niepozorna

ou-

- pomyślałem - a pomn!ki
sobie za życia stawrn. I to Jakie jeszcze pomniki. Z żelaQ:·o
betonu.

P

współ
kiedyś
z
Działosz)'.na
Przed>1ębior
Łódzkiego
owałem

twórców

sbwa Budownictwa Przemysło
wego. Wszystko mężczyźni jak
z powieści produkcyjnej. Moż
liwe nawet. że powieść była
fałszywa. a.\e ~ohaterowie by
prawdziwi.
autentyczni,
li
Otrzymali pewnego .dnia do rę
k.; miliard złotych 1 mieli za
to zbudować cementownię. To
!l1ie była taka sobie praca, ale
cho1ernie odipowiedZJiaJn.a historia. Do tego trzeba ludzi od

'PRASKifWĘiiR'DWKTJ
ł

z·buduje.
Cowboy też .nie. Tymczasem
Milanowski, M&ciej.:-wski, Zieleniewski. Konwerski, Krasuzwyczajnie
ski, K01I1arczak p!'acowali. Od czasu do czasu
tylko wypili, opowiedzieli so
bie na głos jakiś kawał i budo.wali Aż zbudowali i wytapatowa!l1o im piersi orderami.
Robili z największym oddaniem. naprawdę z poświęce
niem ... A potem trzeba było
budoiwę opuścić. I żal się zro
Najsrnutin:i.ej zaś było
biło.
tym, którzy w trakcie budowy najwięcej klęli i pomstowali. No. bo przecież zostawiło się tutaj kawa-lek swego
nik cementowni nie

przyjażnie,
zawa·rł.o
życia,
przyzwyczaiło. Oczywiśc'e, ~a
d€1Il z nich się do tego me
~a
Przyna3mnie_j
przyzna.
trzeźwo

s1ę

na pewno

me

świadkiem
Byłem
przyzna.
jak po 5 latach przep~aco,wa
nych na budowie w Działoszy
nie mist·rz Stefa.n Dyczak prze
nosił sie :na budowę do Klucz
borka. Jeszcze przed godziną
o niczym nie wiedział. P'l"ZYsła:no po niego siamochód i po
„Pa.kuj manatki,
wiedziano:
bo jesteś bardzo potrzebny na
budowie Zakładów Urządzeń
Kiuczbo.rMechanicznych w

ku".

:
:;

ny problem, inne rozwiązania,
:inne kłopoty.
udzie z ŁPBP rue należą do skromnych. W koń
cu, było nie było, to nikt
inny, ale oni właśnie zbudowali większość zakładów prze
mysłowych w Łod7..i i województwie. Tacy mistrzowie jak
Adam Majzcr, Feliks Wojdalski, Lucja,n Piątek, ,Jan Domjniii·k. Marian Kobierski, Jan
Bychow>ki, Henryk Serwatka,
Stanisław Wilk, Kuchciak, Ma
tyjaśniak, Swac-zyna, Szurgot,
tworzą własnymi
Lebioda -

L

rękoma

histo,rię

przemysłową

swego kraju i legendę przedktóre zbu.do~valo
siębforstwa,
cały żabieniec. „Wifamę", Bi
bliotekę

Uniwersytecką,

butę

szkła

w Piotrko";e, cukrownię w Wieluniu, tkalnię w Bel
cha.łowie, fabrykę mebli w Ra
domsku, odzieżówkę w Wiem
s.w-wie, chłodnię w Łodzi, .,Pol
fam" w PabiMticach. rozbudowuje „Borutę" w Zgierzu i
wiele, wiele innych.
Aktualrnie Ł.PBP pracuje na
48 frnntach - buduje 48 zakła
dów przemysłowych w Łodzi
i w Polsce. Zamówień mają
dwa razy tyle. Przed,1ębior
stwo ma bowiem dobrą markę
u in we.starów.
Oto opinia dyrektora. Zakła
du Wyrobów Papierowych na
Żabiei\.cu:

- Jak trzeba, to się pojedzie - 0<11r<Ze~til Dyczaik. - Zacze
wypła•tę
kajcie tylko, niech
węzmę. No i pojechał. S'-edząc
już w samochodzie i spogląda
jąc na cementownię zdotył się
tylko na jedno słowo: „Ale dy
mi, co"? Nie wiem czy była
to przygana czy raczej duma.
Pewno i to :i to.

z- ł

zy

ważnych, z chall'akte'l"em, fallltaz.ją i kwalifikacjami. Urzęd

„Potraf1ą być

ope-

organizują so
mogę na nich
złeg.o słowa powiedzieć. W koi'1

ratywni, dobrze
bie pracę. Nie

cu wybudowali jede!l1 z najrno
W&wocześniejs·zych za.kładów te'ały
go typu w Europi"'. Rzecz jasjnki
na, zdarzały się między nami
ół,
konflikty. ale nie były to kon
jlSCa.
flikty ludzi małostkowych".
Kierownikiem budowy Łódz
iii ł
kich Zakładów Wyrobów Pa;
cą
budowniczy
jeden
Tylko
pierowych jest Henryk Swię
me
Dzialo>zyna me ba rdeo chce
cicki. 15 lat pracy w pnedsię
ser
się rozstać z tą miejsco·wością.
biorstwie. Stary wyga budowna- ł
Nazywa się Adam _Stalmach,
Podobnie jak Kokoszko,
lany.
w- ;
ma 27 lat, jest maJ>trem na
który potrafi kierować 5 bu.)
ł
budowie i ma za sobą 10 lat
dowami jednocześnie, podobl
pracy w budownictwje. Gdy
Defiński,
nie jak Sadurski,
~
skończył pracę przy budowie
Dyakowski, Zo"Chowski czy też
~
cementowni, zaczął budować
Wiełg.osiiński, ten, który zbuzakład kredowy. W DziałoS<Zy
J
dował „Moto•zbyt". Lis.ta wete
nie odnalazł swe miłt>Ści. Z
ranów nie byłaby pełna gdyjedną wziął nawet ślub w urzę
bym nie wymienił Wacława
~
dzie stanu cywilrnego. '· ,.
Zoli. najstarszego kierownika
ł
budowy, 75 la.t, "(. ty!ll trzy
~
Kluczborku ieierowni· ., .... ·w
czwarte życia n.a budowach. A
•
kiem budowy, ~torą · -wy
.
·-' „
obok Lucyna Kośla - 22 Iata,
~
kOUluje ŁPBP Jest inż.
kierownik budonajmł1>dszy
Waldek Karykow5okL Przyjął
wy. Zbudowała „Balaton" i
na> bardzo gościnnie i poczę
kobietą w
Pierwszą
„Kęs".
stował befaztykiem końskim.
Polsce, która została kierowi
befsztyki
lubi
Karykowski
Irena
była
budowy
nikiem
ł
odległe budowy. Do żony t;ro.Łuć, tez z ŁPBP.
się ł
chę. z:a daleko, ale inspekcji
Za każdym z tych nazwhk
Foto - J. Skowroński
&ta ł
m~JeJ . Tak naprawdę, to lubi
kryje się ba.rwma postać , indyżywcem przernie.si.oną tu
l0<t'ą uiiakę - jalkby
n:i- ł
byc samodzielny. W Kluczbor
widualność na miarę zadań ja
z d:i.s·ne y'o·w\Stkieij _lcr/JJiny baśrni :-- za:nY'loo wyniO"Sla
Z
?l· I
ku , kiel'uje budową wielkiej
kie spełnia. A nie są to zadawi-e::!:a . z j eij ok1e1n rozlf:acza się ·w1ook na leiżące
;:n.
hah fabrycznej. Już od. dwóch
n;a łatwe. tym bard·ziej, _że
~a· t tam siedz!. Doskonale dau . s•tóp hradczańisikiego. 11;1.zigórza mi;a•s1t-o .. C~lyirroi g~dwima~
tych potrzeb jest jeszcze cią
Je sobie l'adę, jest rzutki, zele
m~ mo.żnia sitą·d patrrzec na Pragę, odna1d.u1q,c w nie>1 cogle więce.i niż możi.iwości.
życia.
się
cydowany, nie boi
w- ' raiz to nowe wrocze szczegóły. Trudno nie przy,znać raJCji
:KAROL BADZIAK
1
!l1a
siedzi
wieczora
do
Od rana
nem ZWitej, a roik.że U.z>roali
~~ ~ tyrm, lotó•rzy ochrzc.Ui ją
hoduje
pracy
;po
a
budowie
21a żywą /oro'1!;il/<-ę hiJsitorH srod1kowe1 FA.tlraw.
i
kury i króliki. Ktoś sztywny
S·t(llrego
w
sikupWi
Jej niemi
z dYrekcji miał mu to kiedyś
STATKI-CYSTERNY
za z~e. Ka;rykowski S!ę tym
M.iJ(];Slta: W!f'SJmwkle. wieżyce. świ..qityn, baszty, pl/JJc!J!ki 01tor .· :.
NA MAZURACH
czom,e =ka®mi, zaułiki Mail.ej Stra1ny, czw wreis:zcie Most
tal1
zby~nio n.je przejął, za.loży}
W tym roku CPN przygotoKarrola wiążący 13.wipm·i 16 przęsl'aimi ob-a b·rzeigi W ez.taie
og.rodek n.a budowie i kapuwuje nies1podziankę dla wodstę za>adził Stoł6wkę zoorgani
wy, a od prze•SiZ"to 600 /!aJt będą.cy 111ie·prz~1~wam1e reiI?ri;dzspędzających wakacje
niaków
Lubią go robotnicy,
zoiwał:
zein,ta-.oyj>nym przeid,swffl!lclieim za.miot!. Ongvs tą wlasmie
eMa'Lurach. 2 statki - „Ma·
n.a
ch_ętn~e z n.im pracują. Mód!rogą zm:ie>rm·ly leu rJÓrze zib-roj•ne i S1t1'0J ne poczty rycezo•
zurek" i ,Prądzyński" wią, ze ll'la wszystkim s;ę zna,
rzy, d!zi. ś mlcną lcrętą ulic,ziką Ne.rudy chy~e „Tat;ry"
ty
zamienione na tankowce
stały
na robocie i na ludziach. W
czyli pływające stacje benzyi „Skody" orraz pękate a:1.1;tob11sy. W dalszym cią.gu Hrad:
ół
Mają one przemierzać
nowe.
przemysłówce pracuje od lat.
cza.ny są bo·wiem sie>dzi;bą władzy, 1Ullgromooziwszy za·s
wody jezior mazurskich, zwlaDo budownictwa mieszkania·
przez wie1ki reili11cty prze151z./10•ści., stanowią ponad.to cel
Mi·
trasę Giżycko zaś
sz.cza
odnosi
o zgrozo! wego tw:mmych wycieczek.
Ruciane - Węgorze
koła.iki kraj
Cały
niechęcią.
się. z
służyć paliwem łodzio~
i
wo
Bywaiją dmii., że 111Jię®'yn.wrodawi 1luryśd 01k1.1;pują nie:
ch.ciał'by zabudować fabrykamotorowym, a przy brzegu mal wsz y.slf:k.ie horte/,e w proimieinw 50 Jom od Pragi.
sam.
01I1
Zresztą nie
mi.
samochodom i motocyklom.
Wszyscy ci z budownictwa
Precyzyjni i oolcladrni naJwet.
Pr.zeważaj4 Nieimcy.
STATKIEM ZE SZWECJI
budowJanych
przei;nysfoweg0
ztWiedza.niu, zwarrtymi gramadkarmi przebieig11Jją z rrn_eJDO POLSKI
z mte3Z!ka1n iówki traktują z
sca w miefsce, fotografując, 1lJOrf:ując, lcupu.jąc pamiątz początkiem c-zerwca zostaW buWyższością.
PC:,Wlll~
poiludm.ie pun1Totem zb-O!T'nryim dla wszyS<tkidi Sita:
ki ..•
nie wznowiona regularna kodv:vn1ctw1e mieszkaniowym pa
je sii.ę „Orloj" - s tarry zeigM p01lcaz.ujący godzitn,y, d.ni;
po.mię·
pasażerska
munikacja
nuie stan.dard, powiela się te
dzy szwedzkim portem ' Ystad
mliesią.ce i lowadry ks1i.ęż!f'Ca. W momeincie, gdy rozlegbudoww
bu.cl~nki,
saime.
i Świnoujściem. Polska żeglu·
nie> s.ię je•go d.zwlD'n rusza04 w swą no<rma1lną wędr&wkę
nictwie 'P!'zemysłowym to i!l1ga Mo•r ska wydzierżawiła bo•
po:ftacie aposito17hw, ,zimyślnie W!Jll'Ze·źbqon.e w d:rew1nie.
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imin,eij praskiej
za•ledwie metiraw
vDfoadzie.s•i.qd;
oooibbVwo·ści

oo

p. Ed.U(lll'da
loramg1k'!L
dwieU ;,Orloja"

T1J1~Slfoi.aj. , Mi<eiszczący się
śrOO.nW.wieczmym do>mo.stwie .siklep żelaza

C.ro•pka przy ul.

w

s•ta-

ściąiga
ryim,
pasiziukiwaczy „S'lcarbów". 81-le•bni Cz.a>pe1/c ma na s•klad.zie r.zadilde zamvlci., bl"Olnie, leu.te świ.eczni1foi, miedz.ia•ne
S(llmOWairy, a także za.p11JS amegd'ot i hisiboq-yje1k. Je&rva.
;z :mich przya:>0rm.Pn-a, iż w piwnicach tego wl.a@ie domu
mieśC'Vl się lciedyś „iitroty po1klad" I RepubliikJi. W rzeW!Jitoipi0one
sr.eibr-_n";' i .ztoite szl'{l)by,
czywitS1tości byly
z piem.i~d.zy i loo•szito1w1w-sci ofi?:ro~nych P'f'Zez paS'Umie z CzarplWweiJ pi,wn1 cy wyjeichałty do
1.>riotó.w.
b/JJrvlou 2 ~omy 2'lolia i 5 wa.gonów .s>reb.r a.

w

w

zbroja.rze

1

Uldcą Tyńską moiZna d<Jryść na Pl/JJc KarJ"O<la. Tu raitws~
sieid.zli.Jba prasilcie·j rady narro.a.o•weij. Też his:toiryiczny b'll44Jnek - z je1go wieiży 30 U.pca. 14~9 r. hu.syc:ka biedota
mlieifS<loo. pod wodizq Jama Zeilws</cieg_o . ;vyr.Zlttcila przez.
olcrva rajców Nowego MiGJSlta. D/JJl.e:J rowiesm~k naiszej k:rakowslkie>j Alima Maiter _ Un?;weirsyteit Kairoia. Te1go dnia
gościł on w StWJ!ICh miuTaich po•IJsJloich profeis()(f'ÓW Ba1umana.
i Suclwdolskie1{}0. Zaqwwiiedź i;ch W!J'kladu wzlnukila 1'WlljalooOOmiokim.
śrrodow~sku
ż1Jlwsze za,imtereis>O<WalJ'llie w
Czechos./owacka s'OC}O<logia pnzeż']/!W'Q w te.J ch.rwtli swój
'l'emesaiM - ?W:VWbq.ziuje się lwrotaik.ty .OO•granicZrne; wydaje
w&vs<ne i obce prace. I tm ci.ekawosiPka: tl:wmaozeni;e ;,Socjobogii na co dzień" Ba'lkmana, wyd!am.eij w naJkla.dziie
k.iikudZiesięciiu tysięcy egzeiml[JT.a:rzy, rozeiStrło s~ę blys'T:a~"'---------------------~--------
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przy

priwy.
CAF. fot. Uchymiak

,,Latające
dziewczęta''
komedie,
rod!zaiju
eigo
korro1Vka
ja•k
lefoki.e
szlafrocziwlos'!Lsowego
ka, a w mil{l;rę vrz.!J'prarwio•ne
parpr1Jilf4 erotyczn,eij pilkanteprodwlwwadi już pl'Zed
rii,
laty i vrzeiz laita różni franMainc Ca.mocusC1J piliairze.
llJU.foq- '!.VySlt(llWi,o'1!;ej 1.V
le,~ti „7.15"
Teai-rze
tv
cJi•wi,ii
ted
komeid.U „LaiPaijące dziewczę
wwsopó/.cześnia tu jedta" na>k i sytwaicję i g&lerrU; llrwoich PQSltaci.
T a;k więc bohGJterrJc(Jlmi wt>u·
lei są n.ie S"zulw;jące z wu.dów
markizy
przy.gód miłosnych
czy baro•nowe, aile.„ trzy s•tewasrdeS1Sy z między.~dowych
linii lotniczych. Co p(];Tę dmi
za.trzymujq si.ę <me w P/lf/'ylwrzys;taij(łe z
ż>u, gdlzie
lromunvkiaudoogodmńeń
tych
nie śniło
cy'jnbch, '''O"' j(})ki'ch
się 1ego kol.egom sprzed pól
wielcu - Ąnasta-wia na 1llie sidła 'bardzo · również nowoczeMiY doonżu.am., p. Bernard.
S/JJma lwmeidia w k.u/JbwrollH €1111Ty.lca
tłu maczewi!u
n ym
Roz<f;wo,row&kiego, z :!)i!osemilw.P.
i
mi · M. Łeb·lwrwisilcie.go
Heirl'la i w reżi;se1rii Stejarr!'ii
Waildenoweij, jesrt przyjermna,
l.ei/()/ca, za-baiwna, a uśmiech
Slt/lf/'a S<ię
cyniaim
nięty jed
(czy aby koTLieczme?) z/,o;goh<JJppy eoo, p.eWn 'IWOdz·ić
railnych pouczeń.

T

~tu4cl.;

Boh.artfflcl

Nowinki turqstqczne

01 brębie

s~ę

zdjęciu:

scenach łódzkich

No

rr;va

be;

ć

Na

wiem od skandyna.wskiego a.r m.atora statek pasażeir1'ki „VisJednostka ta zawijać
b<>rg".
będzie do świnoujścia co drugi

dzień

„VisboTg„

zabiera

n.a

po·klad 400 osób i 30 samocho·
dów. Uruchomienie regularnego połączenia ze Skandynawią
przyczyni się do
niewątpliwie
przyjazdorozwoju turystyld
wej ze Szwecji i Finlandii do
Polski.
DO~I

NA

KOŁKACH

Nareszcie będą przyczepy ' samoehodowe. Spółdzielnia „Me·
talowiec" w Bydgoszczy przybowiem ·do seryjnej
stępuje
produkcji domków n.a kółkach.
Domki takie wyposażone będą
stół,
nie tylko w tapczaniki,
krzesła, szafę, lecz również w
kuehenkę g!'~wą
umywalkę i
zas1laną z butli. Przyczepa turystymna pomieści 3 oso by.

w swo<ixm zapod.jęły pra;cę
1vodzie, mu.siiały przedść przed
te.m przez gę.l'te si!ta komilcu:rsów, oce1nix:bjących klasę ich
wdzi.ęku, urolvu i SJPO<SÓb bySądzę, że gdyby 'fY"Ze'd
cia.
twlvą komwją komuni>kacy·jnoIwona Slolo•t'niczą .sitwn.ęly
(praktyczna, wyraczyńska
chowam.a Amerykanka Ja.net),
(lubiaca
Bor/JJtyńs•/oa
Ha1111Ul
wie'1"sze Heiimego i pa<rówki z
kapustą. .se1'1Jtymeinta•lna Niemka Judyta) ura·z Ma.'Tia Wilza1kochanl(],
(sxzerzie
hebm
FrancuziTca J'O'/lJnna) jury jedoceirniaJjąc ich anog"toiś.nie <
wrooę
'UXkięk i
pan"yJC<ję,
Wtpilsałoby je na liistę &te>warprzyszl.o
gdyby
dielSIS. Gorzej,
przed k.omi>sją,
iJm s•ta-nqć
do
lvamdydaitki
wybierajq,cq
pio•seirvk(llr.stkiego„.
feiS<tiwaJlu
To z.naay, ż~ wy~j wym.ie- .
niione pa'71lie reahzowa.ły swoje role przyjemnie i z charDu
tńem, a.le .szwank.oWaila
nieco strona wokalna.
NdeZJW-yfo1.e Z/llt.l,,'Vklama i 'trudna byba '[>OIZycja B€'1'ty, która, smtżąc w domu, gdzie jale
kobory w kale.jdoSllw.pie zmAeraz wraz
panie,
nia.ly S1i. ę
1lń.e2'W!f>lvle

wpa®l.a w

ciężikie

t/JJrapa1ty. Jadwiga Aoorzejeiwslca przeiśLi.zgvwa.'la s·ię przez
owe n~ebe,zpieiczne sytuacje :z
Wie<U(4 dyrPlomacją i S!PTytem;
sweg<>
da.jąc z.nowiu piróbikę
boga.te:go ta.I.en tu 11Jlot.01Ts kiego
Nk też d ziJwn.ego, że od sce·
otrzy•
nicZrn,eigo chie.bodaJW<cy
20-proc~:mtową podwyż
ma.la
kę, a od public.zn.ości 100-pro•
cent.()lu>e U.ZTh/JJ/l.ie i go<rące ok/.aJski.
A1lidrzeij HerdeT ja'kc R.ob-eirt nie mniej z.ręczn1ie, z. teim
per11Jme(1'te>m i humorem, ratowGJł swe.go przy.jal()iela Ber(przyjemny i wWIT11naird.a
godJny Zbi;gnieiw Płoszaj) kie~
dy ÓW, 1UIJstaiwi.WS'Zy Mla na
trzy, latające dziewczę.ta„ sam
IJO'f;em zinaiJ,a,z.l się w rotrza-

si/w.
duiżo rob-an.vy i
Sl.owem
u§miechów. Czyli im.acZe>'}: doTeait:ru „ 7.15" .
bra pozycja
który, jak wiadomo, pow~wien
być scerolclą C.Z!/'S·to ro.zrryiw]oową.

MIECZYSŁAW

JAGOSZEWSKI

__...,,

._....,...., ..., _ ' . '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _..., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.._

POIP!.tl/JJTnoś>Ci po·bii to
e~ swą „SpiJż-0'1.V-q bramą";

na1.1;/wwe dizieilo jedyktórej 125 tys. ooiJcta,.
$JP1".zeid(JJWamio dJo•slouNvie srpod lad!y.
le 1>0<ra opuści.ć gotyoloie i rerneiSl(l)lllSO'W'e mury Sta.Krolc poza. obronn,ą bramę i oto
.re.go Mi(Jlsrtia.
,„s:eice>sija" - uUca Na P.r-yloopie, a d(ll/,ej VaclavS'ke
sk.upiaJjąca
rerprezemrtxJ;cy.j1na a.-rteiria Pr/JJgi,
Na;n"!'sh MJU?bękisze ;na,ga.zym.y, ho.teile i resll/lJura.oje. V aclavs·ke, to
deptaJk ?raza.n. Tu umawia się ramd:k4., tędy idJzie się
w s./!OdJk1mi lf:eite a tete, nie baczq.c na ;,zgor.sizeinie" s1xltr~ych; S·t~ ~.l'Z<I się na lcuLtiuraibne wwmmvy, Pu wreszcie· w nqed.zie1ine południ'<!., odJb·ywa się pie[.g.rzymJki po
sobotę
borwi.e1m, zamy,k.ame w
s,kleipa!Dh. Te osit(lltnie
jwż o godz. 13-14, otwiera.ją za to w świvę;ta .s,we po•dr1o<'tz.i'71ry 'W')tlwirz.yis'1n.i.j.ą 'Tlliedziele na rrekonew0>je.
saA'llse po m"1(Ja1Zyna1C1h.
b
A trze a przyzinać że prais1ki hatrndeil wmie do tego
zachęcać. Um!e.j.ę.tmie' eldsipOITW'wamy towwr „wyle-wa" się
f.V!PTOSt na WhlCJę, 'P'Oidlloreiś/;a;jąc wrażemie obfitości.
Szcz'11góZ.nie. ce.iuje w tym g<bS1trronomia., k.t&ra w diodad!/ctJ po!firafVłia. Zo'l"ga.nizorwać scu,-e• p/,acówk:i z myśl4
o wygod;z;ie .• ko1!JS!U.mervtów. Poza reis.tauracjatmi, baramJi;
uf'ilcZ11t1111Vi WOZr~i proipoin,1.1;jq.cym.<i o lcaJż.dej parrze dnia
i n;ocy gOll'ące kie>~ba•.l'ki, ~S1tni<eijq, również wę<blimia1'nie;
fotóore obok n0'1"mGJinej 31.P'Tzeidaiży prowadzą „IJ.ufedlki".
--------------"· ·~------,--

wi'clZI;:· W

~

A

ca.ze

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

kiwolf:ę, 'lnOOna otrzymać Z"l'obioną na
poczeikanv~u loomaipkę, a wieże porcję c.ie.plych patrówe<k.

Tarm, za nie•wie<Vk.q.

Niie ma bu am4 talerZtY ani S'Zltućców, zwylcly kociole1k
na gaizoweij kuche'l!Ce, 1::rocht: pei~garminow!fch se,,..wete<k,
beczub/oa musz.ta'Tdy, Jws,z bu/,ek i orbo ca.la fvbozofia„.
Spra.wn4 organ!JiJz(JJOją pod!l!.IXlllić si>ę mogą 11Jll>Si sq;siedzi. i w imm.ych ciz.iedzM!ach. Ot, choćby w lwmiuniikacji.
Seitk.i TcVlometlrów linii łączą ll(lljodJLeiglejs.ze dzielm.ice miasta. Trormn.vaje .•eybifw- i cicho-bieżne, częściowo sarmoobsltu>gowe. Liin.iJe, na których nili? ma /oon<l;wk.torów aiiwnsouNzne są wa lea.żdi!Jm P71Z!J1S·Ml7likiu .specjailm.ymi 't;z,obi;czlocvmi <fitd.
oc uczlsiza wlice P.ra1gi. ~eid1nii1t Uum pnzecJwid1niów,
parkowamych wzcUu.ż
gę.s1'7lli":~": s12111.ur pojazdów,
cho<C!Jnn;ków. MwSlto śrpi. A.le tylko .po.zorrne. Tymialwsm-e•tylcą
1l./JJd
praouje wtedĄ/
ludizi
.si.ące
sta. Przyznam się, że począ.tilrowo d.eineirwowa/.a mnie
prz~ISl/lJdna czysrtość Cze.chów, owe wy.muskane n.a wysoik.i pol1JIS'k zaiby1Jki, wy.grraicowame ścieżki„ odlk.urzone
wnęot!Tza go>flyclcich lwścioló:w. Dopiero póżn.ieij przekorna.łem się; !_e jesit 1!o W1/ll8k toieDkiej dibafo•śei o społiecz
ną wl!aimrosc; a w odm.Wsieiroilu do P.ragi także wiellca.
mił>oiść „ do miootia.
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Dziś w Łodzi

WIZJA PRZYSZŁOSCI . BAŁUT
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* Gapstrzyk

BALUTY W LATACH 1966-70.

cięstwa

uroczystość

wręcze

!__________ __
,...

,...,

&'dy

Podczas

w

obecnej

S-la tce Bałuty otrzymały ponad 21 tys. izb mieszkalnych
- to w lataich 1966-70 przew\duje się
oddanie w tej
dz!elnicy 40.098 izb. A Więc
praiwie dwa raizy wiE:Cej.
Nowe bloki budowane będą
na Osiedl.u Teofilów (około 70
proc. całego budownictwa na
Balutach)
oraz w dalszym
ciąg:u

rozbudowywać

się

bę-

d7lie ooiedla Doły, Wielkopolsiką 1 Zubaroź.
Prowadzone
będzie
również budownictwo
----------------·-----------
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KfłNDYDfłllfW
ZGODNIE

TOW

NA

Z

ZAPOWIEDZIĄ,

RADNYCH

PREZENTUJEMY

DO RN M.

Doc dr
Zenon Torzecki
Doc. dr med.
Zenon
Torzecki
pracuje w Zakta
dzie
Anatomii
Patol<>gic.z .nej AM
w Łodzi 011 roku 1950. w la·
tach
1955 -1956
przebywał
w Ko
rei, gdzie zor&"a
nlzowal
Zakład
Anatomii Patolo
gicz.nej. Podczas
pobytu w Korei
był
delegatem
Zarządu

NA·

Janusz

Kłosiński
Urodził

się

w

„famJlijniakach"
na ul. Przędza!
nianej,
mieszka
tam
do
dziś,
Znany bez przesady wszystkim
- z teatru, fil·
mu, telewizji, ra
dia, a także ze
spotkań z miloś
nilcami
sztuki,
na których chęt
nie
wyStępuje.
Aktor,
reżyseir,
dyrektor Teatru
Nowego. Lat 45, :l:onaty, dwoje
dzieci.
Do Rady Narodowej m. ·
Łodzi kandydu.fę po raz pierw
szy. - Co mnie w działalnoś·
ci Sl>Ołeemej najbardziej Interesuje? S-ieroko rozumiane
sprawy kultury. Moja dzielnica
·v szerokim swoim za„ięgu jest

· Dziś

w godz. 10-12
przy łłTO

303-04

PORADY
PRAWNE

Mgr

Dlugo§ć

S~ybur

Złotą

Odznakę

Tysiąclecia

Muzeum

w

nlotwa

Włó.lden-

LodllJi

prowadzi
działalność.

obja.ułmv~,

tkan~n

złOO!on~

z 38

wybitnych

artystów

Ogląd'<!.li

j~
już
milą.st
w
kosza.liń

polskich.

mieszkańcy
wielu
woj. emczeclńsldm 1
skim: miast, które 20 la.i
mu wróc:lły do macierzy.

Mu~

m9torltl

te-

Włókien

Jest

lttórell'O dyrektorem
mgr Krystyna Kondra-

Obecny preus
ZNP w Ło· l l . " ' - - - - - - · - - - - - - dzl, członek Ko
misji
Oświaty
KŁ PZPR, d:z.ła
.

TRZZ - oto nlP
które tylko funk
cje
ł2·letruego
mgr Jana Pasif!·
kl, który po U•

Krzyż

ZNP,

ł.<>dzl.

1

W

pełnił

zasługi,
Złotą
Odznakę
Honorową
Od7,nakę
m.

RN m. Łodzi kandyduje po ra-i pierwszy, opracował Juź Jednak szereg postu
tatów z którymi
nlezaleinl~
od wyników wyborów ma za•
miar wystą.plć d<> nowo wybr~
nej rady.
Do

M.

łódzkiego

przemysłu.
dotąd dokładl!l.ycll
wskaźników
nowej
5-latkf.
nie sporządzono biJ,a.n su
siły
roboczej
iitd.
Wm:y'Sltko to razem wzlęte -

ustalenie

rzeczywi-

stego mpobrzebowania na fachową.
kwalitikowa.ną
kadre
pracowniczą

potrzebną

przy~

m}"Sllowi w

W

sz~kiej

lait.ach.

dyskusji poru-

<.."Zc'\cel się zawodu mlodzieży.
W cl)włi!i obecnej uczy sle w
szkołach

2l!llWodo-

wycb 7 tys.
dzących

UC7Jlli6w, pochospoza Loda;!.,
pod-

czas gdy miejsc w internatySl!ące.
W
i:ok'll
np. pra,w\P.
1.500 uc?.il1iów szkól zawodo-

tach jeSlt tylko 3

bieżącym

wych korzysita z

W dyS!ruSljt porutSrLano rówproblemy dotyczące szko
lenia
przyszłycll
rzemieślni
ków. kwalifikowanych
pracowp.ików p.rzedsiębol"Sltw uslugowyoh, problemy uczenia
zawodu dziewcząt i w związ
ku z tym łatna.nia tradycyjnych, zacofanych poglądów;
:te w określonych zawodllch;
np. w przemyśle metadowym,
chemicznym, precyzyjnym itd.
nie ma miejsca dlla kobiet.
W d'l"ll.gill) punkcie porząd
lru dziennego
Egzekutywa;
KL ooeniła pozytywnie przebieg 1-majQWYch wroazystości
nież

w~

(asł)

'PI'7.P-

szano wiele istotnych $pil"'aW.
Wskaeywano np.. że pod>Sttawową
formą
nauki zawodu
pawiip.ny być
przyfabryczne
szkoły zawodowe. Takie roo:wiązanie problemu
po7JWala
na ścisle wiązarn.le
teorii z
praktyką, nie wymaga budowy
k:oozltownycll wa=taitów
SIZJ!roleniowych.
sbwar.za warurnki
przyjTZenia się ucr.ni-Oltn pt"Zyszłym
robotnikom. poomalllia ich cech, motliw<>ki i faik:tyczn_ych kwalifikacji.
Wiele
uwa.gt
po§w!ęcono
problemom lntemai6w dla ułoozkich

kła.

W KINIE
Studyjnym
!?>wa iruteresujące cykle fiitmowe przedstawia w maju Stu
dyjne Kino „stylowy••. Cykl
„Górne 10 tysięcy"
obejmuje
takie pozycje jak „Rosemarle
wśród milionerów" (NRF). „Re
kiny finansjery" (franc.) oraz
„Następcy tronów" (prod. wł,).

W d'llliach dokumentu
po.za
„Chiny - dzień
powszedni'• wejdzie na ekran
dzieło, kt6re dało początek prą
dowl „c·ln~ma v~r!t~" „Piramida ludzka"
(W
reżyserii
J. Roucha). Fl.J.mem miesiąca
o.gJoo.--ono „Nie zabijaj" (prod.
Llchtenstei·n,
re:I:. c. AutanitLara). W~ód premier odnotowujemy „Wiosenną miłość, je·
filmem NRD -

•lenną

miłość"

(hlsz.pańskl,

reż.

Summers) oraz film CSRS
zakupiony wylączn.le dla kln
studyjnych
„Czamy
Pio-

M.

truś".

~kat)

prywatnych

stancji. Warunk.i Ich życia są
ba.rdoo e7.ęSlto po prostu zle.
I~nym
pro]:>lemem
:IPM
także
sprawa
wyposażenia

~1llk,
orga111izowainymJ
p:rzM
siebie impretUmł 2'Jlła.k:omlo!e
reprezentuje
polsk._ tka.nlnę

Urr.ądrrona

gałęzi

:q.ie sprecyzowano

orzemysbu jest w tej dz!edzi..:
Jlle cić\gle jeSl7JCZe ba.rdzo ni-

równlei

za

szkól

era.-

nil\ 09tatnio w Oslo wysta.wa „Pol..'lka
tkn.nina.
zą.gra.nłCJntla",
w
skład której wcsrdy 42 prace
na.jwybliiniejszyoh
artystów
pe>lsikleh,
przyjęta
zosta la
p~
norweskie społ-ń
stwo I prasę niezwykle gorl\oo. Za pa.rę dni eks1>otz,ycja 1.a
przenieS'lona 2l09ta.nie do Kopenhagi,
po mym objedzle
wiele innych kra.jów.
Pnypomlnamy, ~e w rMtu
1962 na I Biennale Między
na.rodowej Tka.niny w Lozannt.e zestaw prac artystów polskich, nadesła.ny przez na.sr&e
mu71eum, odnJ6sł wielki sukces: Po.la.cy zdobylt wówczas
I mlejS1Cel
D7'1ś. wy.feUl:b. z WarS'La.WY
nowy zestaw tka.nln polskich
li Biennale Międzynaro
dowej Tka.n.lny w LOQl&nni'°··
Składa. się on z 9 monumentalnych gobelinów CZ«>łowych
artystów
polsldoh,
m. tn.
Ma.gda.leny Abakan.owJcz <>raz
Heleny i Stefana
Ga.lkowsklch. otwll!l"Cle W)'Stawy dla.
publformośol 18 cu.erwea.
Jak inl0<rmuje nas
dvr.
Krystyna Kondra.Uuk, jeslenia
br. prz,ewfdzia.ne jest urucbe>mienie w „Bla.lej Fa.bryce„
wlelkleir<>
pok81ll\1
najnow!l'Zyoh maszyn i unąd7..eń pt,
„ Wlóklennfotwo dzlt§", a nieoo pózn·l ej uzupełniają.ca poprzedndl\ ekspl)IZyoję wystawa
„Wlóldeimiotwo WClll!lOraj„.

zaWQC!~h

w oclipo-·

wiedrnie wairS!Zta.ty,
pomoce
na.u ikowe,
laboratoria
ltd
K~ tyoh irnwestycji jest po.
wamy.
Ur7..ądzenle przeclętn ego
labora tor lum Jcosztu.j e
ok. miliona zlotyoh. W tej
sytuacj1 b e z pomocy 1>rzemystu - samo Kuratorium nie
podoła zadaniJU.
Pomoc zaś

GWARANCJA JAKOSCI
Na QIPB•1«>waniu owsia'l'l:ki Za
Młyn·arskich
Starogard
wydrukowano: „Gwarancja
jakości 3 miesiące od daiy pro
dukcji",
ale daty p~oduke ji
nie podają. Wyda je na m się,
że taka gwarancja jako ści n.i·
C7.ef(O nie r;(Wa•rantuje.
ZYS•
kładów

Gd.

Obiektywem po Łodzi

Pl7.i6'l:

Na zielonej tra wce...

m'

Wyż

szej Szkoły Peda
goglcuiej w war
szawle zajmował
się
na zmian~

szkolnictwie
m. In. odpo
wledzialną funkcję nauczyciela
i dyrektora Państwowego zakładu Wychowawczeco dla tzw.
młodzleźy trudnej.
Posiada szereg zaszc-iytnych
odznaczeń
Złoty 1 Srebrny
przez 5 la.t

Wystawa otwarta zostanie w
Teatrze Powszechnym dziś, 8
bm. o godz. 18.30.
Warto te-.1 dod.a~, te w iłnlu
dzisiejszym przybywa do naszego miasta Aleksander Rive·
!Wlle, autor komedii „Do trzech
ra-iy sztuka". cranej obeaiie
również w
Teatrze Powszech·
nym. Autor będzie obecny dziS
na premierze prasowej swo.lej
sztuki, a~eby zobaczyć, jak ln•
terpretują
ją
polscy artyści.

a.rtystyWJDą

nictwa.,

pedagogiczną

Z o·k azjl 20-leela CSRS, Gy·
rekcja Państwowero Teatru Po
wszechnego w Łodzi. zorganlzo
wala wystawę okolicznościową,
Ilustrującą
współpracę
teatra!·
ną pomjędzy PRL a CSRS, ze
szczególnym
uwzględnieniem
kontaktów teatr6w łódzkich z
naszymi miłymi sąsiadami.

nici\.

Obradująca w
dniu wczorajszym
Egzekl\ltywa
Kl.
PZP}'.t zajmowala się problemami S7Jkolnictwa zawodowego i na tym tle zagadndeniern
przygotowania.
kwalifikowa11ych kadr pracowniczych dla
łódlZlkiego
p.rzemyslu.
Problem ie-st skomplikowany i
zl<Y.iony.
W chwild. obecnej
trudno jest okireślić persipektywy rozwoju poszczegól11:v<'.h

utrudnia

autor

„Oo trzech razy sztuka•'
spotyka sią z widzami
na premierze

chomieniu dwóch stałycil wysław w srwoim amachu
pmy
uł. Pfotrlrowsklej 282. Zorganfa«>wa.ło ono równłe:I: wysta-

za

działalno§cią
związkową.

Dziś

Nie poprz;esta.lo on.o na uru-

wę

SFOS.

kończeniu

nie p.r:z;ez zail!l.Stalowiall'l:ie 1.146
pun:kitów świetil.nych.
W dziedzinie zdrowia Jll!"ZYs?a 5-lafilra zakłada oddanie
do użytku przycl:iodnd rejonowej na. Osiiedl)iu W.te-~kopolska
ora.:z: budowę drugiej tego typu po:zyahod111i na OSliedilu Teofilów, a także przychodni obwodowej przy wl. La.giewnlc-kliej. kt,óreJ otwareie nast.ą,pi
w 1971 roku.
(Jkr.)

Muzeum Historii

m9torli

wleloklerunkow~

1

TSzS

oowietJę..

==~Włókiennictwa====

Jan Paslf' ka

la.cz

56 uUc otrzyma

praca m kraiu
sukcesy za~raniczne

Łódzkiego

ł.odzi
zwląz·

w ruchu
· kowym. Od r.
1957
pracuje w
radach
narodowych.
Sprawował
od 1958 r
funkcję z-cy prz~
wodn!ezący
Prez. DRN Łódź
Chojny, a od stycznia 1980 r.
zastępey przewodn. DRN Łódź
Górna.
Od grudnia 1984 r. Jesł 7.a•
stępcą
dyr&kt<>ra
Państwowe.i
Filharmonil w Łodzi. Mgr R.
SzyburskJ jest członkiem Prezydium
MK Stronnlctwa Demokratyczne·g o. Aktywnie działa w SFOS <>raz w Społecznym
Komitecie Budowy S7,k6ł TY·
siąclecia i
Komitecie do Walki z Gruźlicą. Wśród szeregu
odznaczeń
posiada Złoty Krzyż
Zasługi, Odmakę Honorowa m.
Odznakę

nawierzclrnt
na Ba-

wzrośnie

poważne

synem

Ukoi1czył
studia
prawnicze w Wll
nie. Po wojnie

Łodu,

o

wie

nię
łan.

posiadających nawierzchuleJlS'ZO'llą wynosi tu 64,9

Poż„teczna

Rom\)ald

w

dzinnych na Rogach.
W J)II'ZYS'Złej 5-laitce przewiduje się na Batutach wybudowa.nie t
S'ZJkól podsotaw<>wycli, z tego 5 na Teofilowie,
po jednej na 09ledfa Wielkopolska i na Rogach.
Poza
tym OOida Się do ufytk.u trzy
budynki i wa=taty m!ędey
S"llirolne dla potrzeb szkolinictwa zawodowego. Przewiduje
się
również
wybudowanie
8 ~koli ~ na Osie<llu
Teofilów i jedno na. Osiedli.u
.ŻUJba'I'dź).
W
rejonie
ulic
Fral!l.oiszkańsikiej 1 Smugowej
ma powstać szkoła !llJUeyczna.
W diziedzlnle opieki nad
dzieckiem zakłada się oddanie
do użyt!lru
nowego zakładu
wychowawczego na
Osli.edl'll

sr.lachetnel

małorolnego chło
pa spod Łodzi.

dzfała

domków jednoro-

kO!JlJUnikacyjl!le. M. tn. budo..

Mgr Romuald
Ryszard Sz~Jhurski

łutach o dailsze 26,5 km. Dla
porównania obecnie &ugość

µHe

wa nowej airterii komrunikacy]'n ej, kltórej 7JTlaczna część
p<rzeobie~ać
b:ędzie
przez tl!ren Bałut.
tj. ulicy Now<>Że<romskI~
od
ud.
Obr.
StaliJl.!llt"adu do ul. Zgiet"sklej.
Wybuduje się węzeł komunikacyirnv P'ł"ZY 7Jbiegu uHc Lima,nowsiklego i
Zachodniej
ora11.: Wojska Polsiklego i Sbry
kowskie.i. Pmebudiuje s!ę dalszy odcinek ul. Aleksandrowskiej. tJ. od ul. GrabJenlec do
gu:a.nic m !a.crta.

w zasadzie poza sferą oclclzłaly
wania
np. teatru.
Ludziom
trudno jest oderwać się na kil
ka godzin od swoich zajęć i
jechać do śródmieścia. Myślę ,
że warto wyjść z teatrem
clo
parków i świetlic, na estrady
I place peryferyjnych dzielnfo.
Nie chodzi
zresztą
tylko o
teatr, lecz I o Inne formy s?.tu
kl, o stwonenie w dzielnicach
tradycyjnych
miejsc spotkań.
rozmów, dyskusji, które spny
jają przecie'Z u~rzymywanlu apo
łeczn ej wl ęzi.

Ryszard
ski jest

ErA-1

Nie za.pomnlaino o drogach
i ulicach. OpTóca: przebudowy
nawiernchru na wielu ulicach
powstaną także nowe arterie

ŁODZI:

Główne

go Zw. Prac. Służby Zdrowia.
Doc. dr Zenon Torzecki od ro
ku 1964 pelni funkcję przewod
niczącego Sekcji Lekarskiej w
zw. zaw. Prac. Służby Zdrowia
Okręgu
Łódzkiego.
Jest
"' ic eprzewodniczącym
Oddzialu
Łódzkiego
Polskiego Towarzy•
stwa Anat. Pat. Od 3 lat pel·
ni obowiązki opiekuna Domu
Studenckiego.
Jest
równie·~
członkiem zarządu uczelnianee;o
TPP·R.
Doc. dr med. Zenon Torzeóki ma w dorobku 41 prac na•
ukow ych, z czego 30 ukazało
się w
druku. Posiada Złoty
Krzy ż Zasługi oraz Order So:tan
daru Państwowego III kl. na•
dany prze7. Radę Państwa Ko•
reańskiej RLD .

w osied!!u

5-LAT-

Teofilów.

r.u;iim SZYM CZYTELNIKOM DALSZE SYLWETKI KANDYDA•
tJHuaulluW

PRZYSZLA

KA BĘDZIE DLA TEJ DZIELNICY DALSZYM
PEM JEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY.

nia sztandaru Pułkowi Obro•
ny
Terytorialnej,
przysięga
rekrutów oraz defilada jed·
nostek wojskowych.
Natomiast o godz. 19.30 u
stóp
Pomnika
Braterstwa
Broni w Parku Poniatowskie
go nastąpi a.pel poległych.
Później pz:zez Piotrkowską w
kierunku Pl. Wolności wyru·
szy capstrzyk.

Z obrad Egzekutywy PZPR

Ponad 40 ~ys. izb '!'1esz~al11fch Kwalifikowane kadry
Nowe arterie komumkacy1ne
dla przemysłu

Defłlada wojskowa
Apel poległych

PrzypomJnamy, :te dziś z
ok azji 20 rocznicy Dnia zwy
cięstwa odbędzie się
w Ło•
dzi o godz. 17 na Pl. Zwy-

·

Zaizdlro~zczę eł.
Twoje
mail.źeń811>wo Je.sit harmo~ijne
i szczęślilWe, a moje fataii1"1e.

:?hna
scerriv

tia!k

czę-'l•l!o

za.zd-roścf., ~e

rolń

mi

chyba w

końcu .ziac.zine ją zdradzać!

M.

Trawka J • wprawdzie jeszcze !Wlla i powietrze Jesz·
cze chłodne, ale ludzie tęsknią za zielenią tak. że gdy
tylko trochę się wyp<>go dz! już zabierają koce l wyruszają za miasto. Oto jedna z łódzkich rodzin z dziećmi
wypoczywa w Parku Ludowym na Zdrowiu. (k)
Foto: L. Olejn iczak

J·u:ż myślą
o niedzielnym wypoczynku
ArtW'ówek. PaTk 1 Maja, sta
Jana, Młynek. Anilana na
Wtdzewte, basen przy ul. Bru
kowej,
kąpielisko Włókniarza
przy ul. Kilińskiego, Park Lu
d~wy na Zdre>w.iu, Park Mile.kie
w1cza I Park Poniatowskiego
- to 10 ośrodkóW, w których
~

o~poozywać
ciągu

będą

tegoroczn~o

łodzian.ie

w

lata.
Na
wczorajszej
ko.nferencjl
w ŁKKFIT poświęconej sipra_wom nJedzlelnego wypoczynku,
przectstawlolel
Wydz;iału
Handlu Ing'!" KraSlllJOdębsk.! przyrze.kt, że zaoQ1Patrzea,1e ośrod
ków w żywność a zwłaszcza
na.poje
będzie
wystarczające.
Zwiększooa została Ilość rucho
mych bufetów, które klero·w ane będą do ośrodków.
Atrakcyjnie zapowiada.ją się
imprezy rozryw1kowe w wY'ko
na111łu
zespołów
a.matorskich.
W najbliższych dniach w WKZZ
us<talony zostanie kalenda~zyk
tyc:h :wyst~ za~ówno dla

Łod:!!I jak i v.rojewództwa. Cie
kaiwy prog~am J.rnprez artys.tycznych
oraz
, sportowych
przyrzeka ZMS, ktory obejmu
je patrocna.t n.ad muszlą w Par
ku
Mickiew1cza
na Julian,o.
Wie.
Kazctej
nJ\edziel! d-0 12

września

włącznJ.e

odbywać

się

będą tutaj występy, w których
swój udzial zapowiedziały m
In. zespoły Filh~rmonl!, Opery;
Opere·t.ki. a takze zmpoły mło
dzieżo we.
Ośrodki wypoczynku świąt~
neg-0 mają być w tym rodrn,
ja.k stw!erdzdł przewodn.lczący
ŁKKFIT w. Zatke - zaopa
trz?'1'1e w sprzęt sportowy, aby
kazdy mógł z ndch korzystać.
Dla wlelbioieU krajoznawstwa
O'kręg PTT-K przygot.ował Wie
Ie atrakoyjnyeh Imprez. 9 bm.
odbę.dzle się rajd motorarnl po
okoltcach Łodizi, a 16 bm. im•
preza ple5za po naszym mieś
ciie ZlllWOd:y M orientację.

(Kas)
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TV

NIEDZIELA - 9. V. 65 B.
Program dnia (W). 7.45 - „Parada wojska z oka0ji
roc2Jt1'icy kapirtltllacji Niemiec hitlerowskich (Moskwa). 10.50 „20 lat Ziem zachcxlilllch" (Wrocław).
12.45 Wiadomości.
dziennik.a TV (W). 12.55 - Kawia:rnJa o poranku - :program
muzyczmo-rozrywkowy (Pozmań).
13.35 Arehitelk;t;ura pól
i lasów (Kraków). 13.55 - „Final 1945" - tltm (W). 14.20 ;,Ula z Ib" (W). 14.40 - „U komaira wirtuoza" - wyst<;.p
Dziecięcego Zespołu (Poznań). IS.10 Hobby inżyniera Chudzyńskiego (Poznań). 15.25 Teaitr TV: „Pawrót" - Jerzego
Przymanowskiego (W).
16.25 FH.m z serii: „PO<la:iemilly
front" (W). 16.55 - Film krótlkome~rażowy (L). 17.10 - Sprawozdanie z zalrnńczenia II etapu
WP Bet°'lin Cottbus
(CottJbusjKat.). 18.40 - .,Szklana
Niedziela" - fel~eton (W).
18 .20 - Występ zespołu Estradowego WojS<k Lotniczych (W).
19.00 - „w dniu zwycięstwa" (W). 19.30 - Dziennik TV (W).
19.50 „Dobranoc" (W). 19.55 - „S?Jklana Niedziela" c. d.
(W). 20.00 - Program rozryw'kowy (W). 20 .35 - „SZlklama Niedziela" c. d. (W). 20.40 - ;,God2Jllny nadzi~" - film od 16
lat (W). 22.H) - „Sz.klana Niedziela" c. d. (W). 22.15 - ,.Sło
wnik wyrazów obcych'• CW). 22 .25 - ;,S2Jklama Nied·ziela" c.
d. (W). 22.30 - Dziennik TV (W). 22.45 - Niedziela Sportowa
(W-wa, Wr., W-wa). 23.20 - „Spiewa Damuta Deb1chowa" (L.).
PONIEDZIALEK - 10. V. 65 R.
10.10 - ;,Tron we krwi" - film jaip. od 16 lat (Kat.). 111.55
- Program umuzY'kalnlający dla klas VII-XI (Po:on.ań). 12.25
- Przerwa. 16.58 - Prol(rarrn C:nia (L). 1'7.00 - Wiaó.omości
dzienni.ka TV (W).
17.10 Film krótkometrażowy (Kat.).
17.25 - SprawOZdaillle z zakończenia III etaipu WP Cottbus •
Zitta u. 18.05 - „z.osia Samosia" (Poznań). 18.25 - ;,Dwa obli•
cza" (W). 18.55 - „Eu1reka" (Wr.). 19.30 - Dzienillilk TV (W).
19.50 .;Do·branoc" (W). 2Al.OO - Lód2Jkie wiadomości dnda
(L). 20.25 - SpO<til<ain.ie z Wydawnictwem MON (W) . 20.4Cl Teatr" TV „Mistrz" - ZJctzistawa S'kowrońs.kie,.,"'O (W). 21.40 Dzienm.k TV (W). 22.00 - 19 leil<cja jezyka aillgieilslkiego (L).
WTOREK - 11. V. 65 R.
16.53 Program dnia (L).
16.5;; Lódzikie wiadomości
dnia (L). 17.00 - WiadOmości dziennika TV (W). 17.05 - FilLm
k.rótkometraiowy (Kat.). 17.15 - S;>raw-O'Zdanie z za1kończenia
IV etapu WP Zjttau - Drezno (Drezno/Kat.), 18.00 „Reportaż zza kulis" (Kat.).
18.25 _; ;,5 minut" teleturnie'
CW). 18.5'; - „Zibliżen~a" (W). 19.30 - Dzjenni.k TV (W), 19.50
- ;,Dobrarwc" (W). 20.00 - Lócl7Jkie wiadomości dmia
(L).
20.15 - „Tron we krwi" - film jaa:>. (Kat.). 22.00 - Dz5enlltik
TV {W). 2'2.20 - „N„ wielkim ekraillie" CW).
SRODA - 12. V. 65 K.
!O.OO - ;,Parasol św. Pi<>llra" - film węg.-czecb.,
(Kat.).
11.JO - Przerwa. 11.55 - ,.Praca; :która OZJeka na ciebie'" (W).
12.25 - Przerwa. 16.36 - Progir2m dnia (L). 16.40 - Lód:zikie
wiadomości dn.la (L) . 16.45 PKF (W) . 16.55 Wiadomości
i
dzienilliika TV (W) . 17.00 - Dla najmłodszych Wid·zów: „Poczytajcie razem" (W). 17.20 - „Po<rtrety Ziem Zachodnich"
(Wr.). 17.35 - Tygodn.l'k w'.ejski (W). 17.55 - „Muzyczn71 program T02Jrywko<,vy (L). 18.25 - ;,Dobry gospodarz"
(Kat.).
18.55 Ws-z,echnica TV: ;,Ellelktromózgi na co <l:zie1\" (W).
19.30 - Dzien.nilk TV (W). 19.50 - ;,DobraillOC" (W) . 20.00 Trybuna wyboreza (W). 20.15 - Stud:io 64" - „KorriandO!'"
Bohdana Drozdowskiego (W). 21.00 - „Swiaitowid" (W) . 21.:ui
- Dziennik TV (W). 21.45 - 19 lekcja jęo>yk.a rosyjsiklego (W).
CZWARTEK - 13. V. 65 R.
10.55 Historia dJ!a klas W „Od wall"Sz.ta;tu do fabry!ld"
(W). 11.25 - Przerwa. lJl.55 - Język polski dlLa l<Jlas VII!
;,Stefan żeromsiki" (W). 12.25 - Prneirwa. 16.23 - Proigiram
dnia (L). 16.30 - Film króbloometirażowy (Kait.). 16.45 - s ,p rawozdanie z V eta,pu WP Drevn<:> - Pra.gia (Praga/Kat.) 17.15
- Ewenrtltlalnie VND (L). 117.20 - Wiadomości d'l..ienniika TV
{W) . 17.25 Fi~m z ser"'..d: „Poly na wakacjach" (W). 17.40
- „Piękna nasza P<>lsk.a ca~a" (W). 18.10 .:... „AZ.IMUT" IDJodzież-Owy ma,g azyn wojskowy (W). 16.40 „POil'O'llma'Wiajmy o :prol'frarrnie TV" (W). 16.55 przegląd mu2Y<:zny (W).
19.30 - Dzienni'k TV (W). lS.50 - ;,Dobranoc" (W). 20.00 Lódzilde Wia<:Iornośct dnia (L). 20.15 - Rieoe>rtati: - ·„B 51PI'a- ,
wiectliJWych" (W}, 21.15 - Film fabuJa,rJJY (W).
.,
PIATEK - 14. V. 65 R
].0.55 - . Dla klas II - „Wysy:~arny list" (W). l[.QO - Pł'rel"-
„.
wa. 16.38 - Program dnia (L). 16.40 - 19 lekcja jezyka aingielSlkiego \L). 17.00 - Wiadrnno5ci dzienni·ka TV (W). 17.05
- „Rysowana przygoda" - fiJlrn pr. ju.<(. (W). 17.15 - „Wielckro.pek" (W). 17.35 - Film krótkometrażowy (Ka,t.). :E)wentuał:nde LWD (L) . 17.45 - Sprawozdanie z zakończenia VI
etaipu WP Ch1umec Parouł>ice (Parornbioe/Ka.t.). 18.25 ·„Nie 1Y'llro dla pań" (W). 18.50 - LWD (L). 111.00 - Wszechnica TV: „R<Yi:.mo'vy o wspólczesności" (W). 19.30 - lY~ienilli!k
TV (W). 19.50 „Dobranoc" (W). 20.00 - LóclZJkie wiad<Jmośei. dnlia (Ł).
20.15
film wł.
1,Noc nad Tuzymem" SOBOTA - 15. V. 65 R.
17.00 - Vl'iaidomOOci. de,iennilka TV iW). 17.05 - Progr.a:rn tygod!ni.a (W). 1'7.20 - ,.Liga miast" Wroclaw - Lódź teleikonkurs dla młode.ieży ooko1nej (L). 18.lQ - Fi!Lm z serii „Podz'.emilly front" pol. (W). 18.40 - „Tele-Echo" (W). 19.10 ;,Tryl>una wyborc-1.a" (W). 19.30 - Dziennjik TV (W). 19.50 „Dobrailloc" (W). 20.00 - Mieszanka fhtimowa nr 5" - tel~
turniej (W). 20.50 - Program :rozrywlrowy (W). 21.50 - Dz:iennik TV (W). 2'2.10 - „Wszystko o Ewie" - fiJJ.m (W).

· ła poaoda
Obg tglko d.op1sa
o

7.40 -

0
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w Berlinie start

Dziś

(Red. Zygmunt Weiss donosi z Berlina)
Praiw0 dę mówiąc, tłok w hotelach berlińskich z okazji przyjazdu wielu gości na 20 rocznicę :zwycięstwa nad hitleryz-

mem wyszedł kolairzom na
dobre. Mieszkają
oni (nie po
raz pierwszy już zrooztą) w spo
kojnej dzielnicy Pankow, z da
la od gwaru wielkoomiej31kiego,
w parku, w wygodnych kwate
rach zapewniających im Illależyty wypoczynek.
W pokoju zamieS1zkamym przez
Jallla Kudrę wisi na s2:ai1e kalendarz a . na nim kartka z d·atą
29 kwietnia. Janek Kudra cią
gle s.po,gląda na tę datę, bo
przecież właśnie tego dlllfa przy
;;zła na świat jego córeczka,
Anetka, której nawet jeszcze
nqe widział.
Janek żyje wyścigiem, wle cze;
sto po•wrr:aca
myślą do swei
Anetki. A wylŚcig?

PolCSlcy kolarze przyjęci zostai1i w piątak, w ambasadzie
PRJL, gdzie I seklretairz TadeUJSIZ Harrmszeik życzył im
Sl1.lllro00ów na trasie z Berlina praeiz P,ragę do Warsiz;awy.

* •

Ek.itpy

Danii.i;
Jugosławii
i
ideMyczne n1u.mery stairtoiwe, jak w ;oku u.biegłyim.
Duńczycy
jedn,ak p.rzywieźli
mną
el<rupę
niż
przed
CS.~.S

ma-ją

rokiem, a Jug1os 1lowd~n1ie po.z.am.i€JI1.ia1i się nu1meramd między

se>bą.
Na;tomiast Czechosłowacy
dkara•li się
konserwatystami.
Czterech w.wodilltlków te,j ekJPY. stairtujących, w roku ubiegłyrn, ma te sa.rne n1umery. .Jeden z faworryitów wyścigu, zeszloToczny jego triumfato,r Jan Smo~>ilk. [pojeclz.ie pon.o<wllllie
ze szic.zęś!Jiwym dl!.a siebie num.erem ,f5"

" '*· ~

*

~

*

li'l"ajmfo<iszym ko1airzem Wy~
śoigu
jest, ja1k przed ro·k iem,
tym razem j'llż 19-le>tllli Kubań
czyk Herr. O rok starsi od
n.iego są: Po!a1k Kegel, Węg.ier
Ta'kasz, KuQańczy.k Barreiro i
reprezentaillit A:lgierH Zaff.
Najs·ta.-s.z ym
natomiast jest
33-.Jetni ko,Ja1rz Fi<nlaoo~i Wa1Clks1lroem.

*

-fr

Tantz: p<Jdlniósl pi1sirolet, by mu Slię lepiej
lJU.Jia była teraiz skierowana na
Hair.bmaruna.
- Pam,iętacie jeSZJCZe pytainie, jakie positawH-em wam dzisiaj w ciągu dmria? Chciałem
wiedzieć, oo jesot dfa arrni·i, dla flihcrera, dlla
Niemiec wa:Zmiejsze: generał czy fua.j1teir?
- Odipowiedz:i•a.łem: generał!
H8.irlrnarrm
mi•a.l: UiCZJUJCie, że d'UJSi sii.ę od obu;rzenila. Zebrawsizy wszys1tk.ie S1iły, aiby zapanować na.cl
sobą, ciągnął dalej: Jednak teraz, w tych
olroli~nościach, mogę tylko powie<liziieć: genera.l: był ważniej&y. .Mbo raczej: wyid,;iwa1
mi sdę wa:ż.ruiejszy.
- Myilicie stlę przerwał
Tanll;
Illiemal
Utpr:zejmie. - Tę sw0<ją zaisadln~czą p()!Ily~kę
zmzrumiecie barozo sizybkiC>. I wtedy zrobicie
diolcladinie to, czego od w.as oazeikJUiję: weź
m.iecJe to na siebie.
- Nigdy! - :ziaJWl()J.al Hairtmainin. Zafała go
fala wściekłości. - Nigdy! To WISikętne, bydlę
ce morderSltwo! Zaipłacić musi ten., Mo je.sit
winien.
Zdarwalo się, że gener,ru Tanz wyibucllnie
śmiechem.
Je1gio błękliibne oozy kotlOlflll Morza Sródiziemnego lśniły .iialk gwia:zxiy.
- Jak wy mnie mafo zn.aciel Ja/k: lelkikomyśa.ruie przec€'Illi.aioi'e siebie i swoją pozycję.

przyjll.'Zeć,

E. "WOLF

Zwiróoiliście uwagę

na to, że prz;esta.łem pić
nie oidlc:zwwiam potrzeby paJ!enia? N ie p<>trzebuję j'l.lrŻ. te,go wszy,51bkiego, miejmy :ood!zi ej ę, że na dillugio !
'
Hall.'mn:ann gapił się n.a gooerał.a., jakby 2X>baczyJ go po raiz ;piervrszy. Dopiero teraz jego obojębność i spokój, o kJtórym tyle qp<>wi.aidano, staily sii.ę ideailne.
i

- 'Daki ill'luip, jaik ten - ciąigmą~ doa[ej Tanz
- naJWet w obecnych czasach wywoła zaa:>ewne niema1Ją &enlSiację. Zlresiztą, bairide;o Illiesłu&z
nie. Bo kimże była ta kobieta.? Pairszywą,
obrzyidll:ilwą
pro'S1tyotu.bką,
srumowJiną.
Illl!Ila
61PfaM'a, że w ositatniej chwili swego życia ~a
ooś się jedlna.k przydM<i. W naszych czasach
są miliony ludlz;i. któryoh śmierć przedsttawia
się ża~Qśnie. Zgad7Jacie się?

-

Nie.
ooais€1!11 zoozrumdede to i zgodiziOi.e się.
A w:ięc zaczną Slię badania i poSIZUlkli:wama.
Mogą być nieprzyjemne, ale nie musrzą być
lronieo:zmiie niebe2lpiec:zrue.
l$bnieje jedinak

- z

8. Glei!·rup
9. Noru,p
10. Reim.anna.

n. Ri,t ter
„ 12.:·Ski!lby

p.UlTllkJtów.

P.ofacy gU;aili szybko,
agresywnie
jaik
na wJ.cemisitrza
Elurc;py pr.zysttało
i z'\.IJpelnie
·w ybili z uderzenia pirzeciwnilka.
W131Pani1a.ły
mecz
zagrał
Langiewicz, a dzieliruie sekund'O'WaJl mu PSltrokońSlk.i, Malec.
Ozeirnic'.hOlW'Skli i Pisilmin.
Na
srr:i.ecja!lne wyróżnienie zasłużył
ll'Ównież ' Grzyw,na,
Jct,óry grał
o ldasię lepiej niż Lilk.Slz.o.
Już
od pieirw.s!Zyoh chwił.i
widać było, że Polacy będą dą
żyć
do 21rehabtliitowania s.lę
iprzed wLdiowinią, k!tótrą stanowi~a wyłącznie mlodZież szkol-

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Doleżel

Heller
Smolik
Kv31pfil
Hava.
Schejba1
Fl·NLAN·Dl'A

?9. Ahlh1>lm
20. Karhu

Lumme
22. Suikanen
23. Wa.ck„tr-0em
21.

N.RD
25. A•mpler
26. Appler

-fr

Bo•beilmw
czanllew
Iliew
·
Kerilow
Kotew
Nejczew
POLSKA

"> ,,

CSRS

*

nie,

Srodze od'WIZ.a1jemnlili się polscy koszyk!airze Riu=norrn
za
=warrtkową porarżJkę.
Pokonali
ich wozocaj w stosiu1niku 91 :~O
(42:26), a wńęc rófoioą aż 41

27. But?Jke
28. Hofmann
29. Mickein
300 ~eschel

31.
32.
33.
34.
35.
36.

DANIA

drużynie

POWIESG ,,DZIENNIKA•

IMP•'EZY
SOBOTA,. MAJA
PIŁKA

NOŻNA.
Star.t ni
Orkan kiesa A go.dz. 16, sta.d.ion

na Bałutach.

KOSZYKÓWKA. SpOlłem - MKS
Zielo.na Góra młodzicy i jun.io
rzv ~d goda:. 17, ul. Północna 36.
SIATKÓWKA. Turniej o wejście do I ligi żcńsk.iej z udziałem
drużYill AZS Łódź, MKS PoZltlJ!lń,
Tairn10via i BandJoai od godz. 17
w MDK.
Stairt - Alkademiik (Sofia) d;ru
żyn żeńSJkdch godz. 18 u.I. Tere56
r:KKA ATLETYKA. Mala oli.mpiada
organlizowana
przez
AZS godz. 16 stadion przy ul.
Lumumiby 22. '

Polaków

różnicą

Rumuni pokonani

...._,,..~

"D~ze

Wspaniały rewanż

41 punktów

na. Z miejsica więc nairzmcili
szyibkie tempo, :nie zwal!lliajac
go do końca meczm.
Rumuni
byli bezrnodlni. Nawet t.ak dobrzy sflrzelcy
jak Damian i
Novacek sitiraciii celność rzutu.
Naijwlięcej pll!ll:krt;ów dla zw-ycię&ki.ego zespoliu polskiego uzysk<ił Langiewicz
28, następ
nie Czeirniohowski 16 (cllociaż
gira! tyJiko po prze,r;wie). Pstrokońs1ki 14 i Małec 12. Dla Rumiunii po 8 pun[.otów uzyskali
Sipiridon i Popesou, a Damiam
i Savu po 6.
Było
to 28 spotik.aJnie mię
<1zyipań'81bwowe
PolSlk.a
RumUl!lia. Dotychczas Palska• odniosł·a 12 rzwycięs.tw,
dozn.ala
15 poo:ażek,
jroen mecz zakończył Siię WY'J1.ilkiem remisowym.

„,

ft. stD!ea
53. zanom
54. Ziegler

3'1.
38.
39.
40.
41.
42.

Ga~ifeZek ·

Kegel
Kudxa.
Magiera
Gazda

Zieliński

77.

JUGOSŁAWI-A

79.
80.
81.
82.
83.
84.

55. Diellil
Quachek
Sayah
Moktarl
Zaaf
Zella.li

56.
57.
58.
59.
60.

MONGOLIA
SG.
87.
88.
89.
90.

fil: Banei?D
62.

Hm Leon.

63. Lizano

Martinll'Z

65. Noriega.
66. T0trxes

DRUŻYNA

ZSRR
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Michiels
Piessens
Spriet
Swerts
Van Springel
Va.n de Vo1>rde

91.
92.
94.
95,
96.

Dochljakow
Lebiediew
Melichow
Pietrow
Sajddużin

49. Ard<>leanu
50. Dumitrescu
51. Moicea.nu
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73. H<>rva,th
74. Juhasz
75. Ma.ho
76. Megyercli
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Lubię woo, jesteście mi syim1pa1ty?z~i. Cenię
waisiz miJy sposób bycia.
Spędizti'~ismy dwa
pięlme i
i,n.teresirnjące dni.
Oprowa<lzaUście
mn.ie po mieście w sposób dysikirebny i pO<Ucza
jący. Już siama wizy.ta !llasza u impiroojonist.ów w Luw:rze była pi-wżyciem. Stąd moja
dlla was pobłażhwość. Ubolewallbym, gdybym
m1UJS1iał wpalk.ować kruilikę w wasz pięk!ll.y, ale
gł.'llrpi Jeb.
Hairtmann poCZJUJ1: gwallłJolwlny ból Z1r.ani<l'11ego cz;ola. Wystąa>i'ły nań poty. Ręce miał mokire, odldychd pll.'Zez otwarte ust.a.
- S:próbudcie zebrać resz:bki ro2)\llllllll.1 Jak
jurż
powied'ziailem,
n.ajp.ewni.ejlSlza
metoda
Ulllliiknięcia ni-emiłyclI badań ;polega na tw-O!l",zeni111
j'aisonych
faktów.
PrzygotO<Wa,łem
to,
a prz;v·g-01\lcwa1nia te U1ZJUpeŁnię ter<l.z. Z poozą,1Jku mia.Jem zamiiair po pro1S1tJu. paJnąć mam
w łeb. Umotywowanie byłoby j.ak najp;ros.tsze:
nie U!Slruahaliśoie mego rozka:zJU, zahrałiście
mój wóz i mó,j po>rtfel. ścig·alem w.as, z;!apalem w tych okoliczności,ach i poiterm za.s.trzeliłem w obronie komiecznej .
- I ww~€!l"Z011JO by panu, talk bez WSIZyl>tkii.ego?
- Oczywiście. Jestem generałem. A klim,
czym wy jesteście?
Hm1'.'bma111n zaczął dyigotać, jaik na mr'ozie.
- Nie wym'k.n1e m~ się pa.n, w każdym razie
nie w tem siposób.
- Przeoooiacie w<l.a:tość fuaji\Jra.
- PQ·óbuję myśleć logiozm,ie. Będę stlę bro~ j~l-!
.
- Czy m.airtrwy lew może ·1Sdę brOl!liić?
- Mimo wszyis:tiko zaczną się badania. ~o$tanie u1s1~one, że ta kobieta - przed JeJ
zamwdowartiem - była w )o'kaliu Ma.gda~eny.
Wy11fo Slię :również, że roomawiaJ:a z panem.

Clarey (Anglia)
Nie (Anglia)
A. Zahab (Lib.)
Even (Luksemburgi
Fischer (Luks.)
HOLANDIA

SU.piel
WĘGRY

RUMUNIA

Budai
Dorsz
Erszemszamz
Samand
Zagda.

MIĘDZYNARODOWA

BELGIA
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Sparunger
Boltezar
Cubxic
Pavlic
Sa.ntavee
Skerl

85. Bata.r

'KUBA

6~.

Polaneczky

78. Taka&.!:

ALGJERlA

BUŁGA·RIA

'1. Ba.unsoe

* S1k!iej ;panupol1
je b2i!Xlz.o diobra a.tm-O<Slfera.
K ,al]J'ilt.ain ZJe1S1połu Józef Gawlicwk.. jeden z na.jniż.sizycll
U1Czesrtln·i'k.Qw wyścigu, mający
zaJed'wie 162 om WZirootu, nazywany jest PfI1Z0Z kolegów
„NaipoleO'lliem". Oieka<We jak
<pokieriu.je batalią na trasie.
W

- Sprawa jest chyiba jasna.
- Dla 1lJaS dlwóch - tak, dLa i.nnycll -

J. FRUEHLING

li. Desvages
2. Nicolas
3. Gougautt
4. Labro-uille
5. Benet
6. Swer·tvaeger

polSkli.ego trener.a z zawoidn:ik,;imi będzie w tyirn r0<k'U ułat
wione, bowiem ekipa ma do
swej
dyispozyoj'i.
dosilronaJe
mil"\J;i!>irurowe, . j~"J?<>ńsk:ię. ,!tirótk>ofalówlki.
.
.

""

Wystartujemy pod wo zą 1!1J3.sze
go kapitana Józka Gawliczika z
wolą wailki i uzyskania jalk naj
lepszych wyników. Biało-czerwoni są gotowi do startu.
Dziś o godzinie 14 na st.a-di·Oni.e Jahn Sport-Paork ambasador
PRL w NRD, Feliks Ba.raiI!JoWski da sygnał jako honorowy
sta;rter do startu i etapu dooko
la Berii.na. w niecałe trzy g<r
d~iny późruej na liśde zwyc-Jęźl
cow etapowych zapiszemy nazwisko pierwszeg-0 triumfa•tora
XVHI Wyścigu Pokoju.

...

LISTA STARTOWA
FRIAN\CJA

siioę

możiliwość,
że
gdzieś
wypłyną
ndeiwy,g iodni
świadik0<wie.
Sam fa\kit dostJrz.eżenda wovu
mall'ki BentJJ.ey doprowadzić może do komplikaoji. I dllaitego - decyzję ~ przemyślałem
grUl!lJtowrn·e - SliJwlorzymy pir:zejrzyste i wz.ględ
nie uchwytne fakty. Możecie s0<bie wyobrazić,
jaik będą wy>glądoafy?

Tłum.:

- Nie UJkrywam swej raodoś
ci, że Łódź ma swego reprezentanta w ctrużytn1e i-eprezenta
cyjnej.. A przecież mogło być
ruas dwóch (mowa o Józefie Sta
roniu przy.pisek mój) co nie
zda·rzylo się od czasów, kiedy
uozes,1 miczyli w wyścigu Teofil
Sałyga i Lucek Pietraszewski.
Z tą zmia!Ilą
regulaminu w
wyscigu drużylllowym na czas to
była tylko niepotrzebna .,heca".
Dobrze się S'taŁo, że w rezultacie zrezygnowano ze zmiany i
ws2ystk.o będzie po dawnemu.
Trochę obawj.amy się tej kon
kuremcji. W drużynie pr.zede
mną będzie jechał Stach Gazda,
a ja znajdę się obok Maniusia
Kegla. Zain.im jednak staniemy
na starcie wyścigu drużynowe
go trzeba będzie dob;r.ze uważać w sobotę w krytei-ium .. Nie
jednokrotinie 11rzejechaliśmy tę
\rasę. Ileż na niej s.zyn tramwa
jowych i krzyżujących się za
krętów .. Oby tylko n:e padał~,
b·o na mokrej jezdni. nietrudno o kraksę.
Nie wiem
jalk wytrzymają
Niemcy na swych rowerach.
Mają droższe od ;na-sz.ych korby,
a tarcze założyli po 58 zębów,
a więc o 5 do 6 więcej niż nasze. Demon.strują swe rowery
bez skrępowania, a.ie kto wie,
czy to nie jest manewr z ich
stnmy.
Prnwdę mówiąc,
cała nasza
drużyna cieszy się, że to już
s•t art. Skończy się atmo•sfera wy
czekiwania i niepeWll10Ści, sko.ń
czą się też wszelkie przed~ta;r
towe kalkulacje. Samopoczucie
zespołu i koleżeństw.o s·ą dobre.

'*

Porozrumiewa1I1ię

d

....,...._

~
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97.
98.
99.
100.
101.
102.

Deeml!łl

Den
Fransen
Lute
Schouten
Van Middelkoop
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W taikim loka 1lll jest velln.o ludlzii -

ni€1kltórzy

gości

będą świa.d!kami.
Tanz; u.n.ióSił nieco pistolet. W jego uśmie
chu pojaiwH się odcień pobłażliwej pogardy.
- Uiwa±acie mnie za głupca? Muszę p.rzy7ltlać, że bairidw nie lubię, żeby minie uwa~
żano za głUJpiiego. Zin.<:cie cllyba zwyczaje w

z

tego rod'zaju lOikalach. Szozególowa rozmowa
jest tam calkO'W':icie zbędma. PodnoSli. się w:ielpałec, to wysitall'czy.
000<bą alili jedinegio

Nie zamienilem z tą
srowa. Dziieliły nas trzy
Nikit nie mógł zauw<irżyć jakiegoś
między nami porozrum.ienia.
HaI'ltma!llJl wyciąiginąl r~ę. aby siię,gnąć po
butelkę.
Ręka ta zruieruoh0<miała.
H,;i;rtmann
uświadomi'! sobie z pirzerażeniem: na buiteke
'są od1ds1kii moich paków. na kielioS:Zik,u również i kit.o wie, gdzie jesizx:ze w tym p0<koju !
A ram, przy dirziwiiacll. gdzie się uderzył w
ozołio, była jegio klrew!
- Na tym jooroze n.ie koniec - ge111eral wypowiedział to z cichym triumfem. Przed
tern. w Wersalu, kiedyście popijali wodę mineraillllą,
za.briaJ.em wasze dowody os0<biste,
zna.jdUJjące się w przegródce na rękawiczki.
Jeden z tych dowodów leży teraz gd;zieś w
polk,oju obok. Policja znajdzie go, bęclZie to
dla nneJ dolSikon<'!ły maiteria.J: pDZeciJw wam
i uoz;uipeln.i€1llie moich :ziezmań.
Z sąsiedindeg-0 polkoju naipłynęła 1ru Harlmammowd sl:odlk,arwa woń kirwi. Drżał z obaiwy,
~Jby nie ujrzeć kleistego, czerwomego płynu.
Zamknął oczy •
- Zdecydujcie się teraiz - generał podniósł
pisitolet, kJtó.rego lufa skierowana była w str<>nę czoła Ha,rtmanna. Chcecie być z.as.trze..
len,i, ozy też woliicie sp;róbować uciec1lki?
(55)
Dalszy cią.g nastąpi

kli

stoliki.
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Druk. Zald, Grat.

R,s,w, „Prasa" - Lódź, ul, Zwirki 1'71

-

Papier1 druk. mat.
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