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W

dniu dzisiejszym idziecie do urn wybo'l'czych •D
cel_u doko-nania wyboru swych przedstawicieli do
Se3mu i rad narodowych, którzy na mocy Waszego
zaufania i wybcrru wykonywać będą powierzone im przez
Was obowiązki poslów i radnych w najwyższych i teTe·
nowych organach wladiy.

Ma

Na setkach spotkań mieliście
sposobność
zapoznania
się z proaramem PJN,
bezpośredniego poznania swoich
kandydatów. a także porucżenia im wraz z kredytem zaufania konkretnych problemów do rozwiązania.
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We wszystkich dyskusjach i zgłaszanych
przez
WIZ-'
uwagach, wnioskach i postula.tach przebijała wasza

I

~esz1
a o-

~;

rucie

na:
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wyborczy nr 5
Bałuty - Polesie

tu

spoleczna postawa i gospodaTska troska o to, by proco·
lepie;, oszczędnie1 i wydajniej.
Nie bTaklo Tównież slów uzasadnionej dumy z naszych
dotychczasowych osiągnięć,
jako
też
sluszne; krytyki
wielu ;eszcze braków t niedociągnięć występujących w
naszym życiu.
Powszechnie dekłaTowaliście sw6; udział w
h ttsUwa·
niu i f'eali.zacji . "Jrogramu wyborczego.
Można by mno;::
żyć W 'f!.i.eskończoność przyk'tady świadczące O Wp1'owa-.:
dzeniu w czyn Waszych slów. o osobistym Waszym zaangażowaniu w sprawv zakładu. domu, dzielnicy, miasta
i kraju.
Wszystko to jest wwazem Waszej wysokiej dojrzalości
patriotycznej i obywatelskiej, przejawem niesz11zędzenia
trudu w dążeniu. by życie nasze z dnia na dzień stawalo się coraz lepsze i radośniejsze.
Tę perspektywę ukazuje
właśnie
naszemu naTodowi
pTogram FJN.
który jest uosobieniem zbiorowe; myśli
i woli wszystkich sil społecznych skupionych w szere·
aach FJN pf1d pTzewodem PZPR.

Jedności

Narodu,

gło ować będziemy

ron ·

za dal

azym :wszechstronnym rozwojem naszego kra

wać

bezpieczeństwem

ja,,, u

granic

nasz~o państwa,

i

za

nienaruszalności

pokojową

polityk

Polski Ludowej, za socjalizmem".
CW1. Coraulb>

nosi kondyda i
Okręg

KOBIETY l.óDZKIE!
Oddając

swe . glosy na kandydatów FJN olosu3ecif! za
szczęściem swoich rodzin i dzieci, za ich Tównym startem
życiowym. za ich ,w,uką t wszechstTonnym Tozwojem. za
pokojem.

wyborczy nr 6
Górno - Śródmieście· · ·widzew

MZ..ODY WYBORCO!

Po raz pierwszy w żydu uczestniczyć będziesz w wielkim akcie politycznym i państu;owym. Oddając swój glos
na kandydatów FJN glosujesz za możUwościam~ na:uki
i pracy . za rozkwitem rodzinnego miasta ł nasze3 umil::>·
wanej Ojczyzny.
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MiPC?ysla.w

Irena

Ma.rzec

Leon

Nitecki

Sroczyńska

()-

Bzie

~

ą.

l.ODZIANIE!

Ignacy

W imię najżywotniejszych interesów naszego naTod'IJ,,
dalszego rozwoju gospodarki narodowej, rosnące(}o dobrobytu t kultury naszego społeczeństwa . bezpieczeństwa
i nienaruszalności naszych granic na Odrze. Nysie i Baltyku. przyjaźni ze Związkiem R.11,dziec1<im i k1'ajami obozu socjali.stycznego, w imię pokoju między narodami wzywamy Wa.s do· powszechnego udzialu
w wybOTach
i oddania swych glosów na kandydatów FJN.

Loga-Sowiński

Józef
Spycha.Iski

Leon ChaJn

ili

WSZYSCY DO URN WYBORCZYCH!
WSZYSCY GŁOSUJEMY NA KANDYDATÓW

P<>-

FJN/

•e;t

Jerzy

Werner

Barbaa-a
N at.orska

ko-

19
doMaria
Orwińska

Dziś
i
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*

zbudujemy: 101 tys. izb mieszkalnych, 80 km ulic,
270 km sie~i wOdociągowej i kanalizacyjnej,.23 km·-nowych
linii tramwajowych;

*
*
*

uruchomimy 200 nowych sklepów

punktów usługo

wych;

stron Il

LODZK.I KOMITET
FRONTU JEDNOSCI NARODU

Michalina
Tata.rkówna •
Ma.jkowska

5-LATKA.
HJiod!d
«91lqt&ff;t

•

~f;

,

Henryka
Golińska

Henryk
ża kowieck:I

PllZł!SZtA

ed·
te-

re

Tadeusz
Czechowicz

stworzymy 23 tysiące nowych miejsc pracy;

budowę kanału

Pilica~Lódź,

rozpoczniemy
otwartego
Fabryki Maszyn Papierniczych i poprowadzimy
· - - - - - - - - dalej rozbudowę „Elty" i „Anilany".
budowę

*
*
*

Mi rosła.wa
WasoWIC'Z

Wiesta.w
Bobrek

.
.. „.„.
••••• „

•„

produkcja przemysłowa
dukcja rolna o 14-15 proc.;

wzrośnie

o 45-4'7 proc., pro·

elektryfikacja obejmie 86 proc. zagród
a rolnictwo otrzyma 140 tys. traktorów;

chłopskich,

przybędzie 155 tys. specjalistów z wyższym wykształ

ceniem;

- Nie przewróci się, panie dzieju.
Ma solidną
podstawę

Posiedzenie Komisji RWPG

Wystąpienie

A. Mikojana
Dzierw.lik „Krasnaja Zwieula"
tekst przemówieopubliilw•w.a.ł
Prezynia ,przewodnicząeego
d i'WII Rady Najwyżs zej ZSRR,
rewręczenia
na woczystości
dakcji tego dzienni.ka Ckderu
Lenina.
:istruieje imperial1tzan
Dopóki
A. Mikojan p()Wiedz1ał
dopóki trwa wyścig zbrojeń,
obowiaZ'k.iem naszym jest utrzy
mywam.ie na najwyższym pozio
sil
radzieckich
potęgi
m ie
zbrajnych. Nasi konstru.~torzy
i uczernd stwairzają coraz to n.o
we rodzaje najnowocześniej
szej brOIIli i społeczeństwo radzieckie może być dumne z
ich u.miedętności i talentów.
Nasz przemySł - powiedział
jest dziś tak sil
A. Mi·k ojan ny. że moó:e pro<lukować niebroni nie tylko
ilość
zbędną
dla nas samych. a.l e ta.Jcie dla
bratni ch na•r o<lów.
Nasz potencjał ob<roomy - to
gwaran.cja pokoju, ośw;adczył
A. MiJ<o.jam..

d/s Finansowo-Walutowych
W dniu 28 maja za;kończyitó
w .KJ.jowie VI posied-zenóe
Stale<j Komisj.\ Rady Wza,jem
nej Pomocy G<>spodarczej do
spraw F1naJ!l.SOIWO-Walutowych.
sprarwy
omówiła
Komisja
związane z dalszym uspraW111ie
wie•lostronnych
niem systemu
w l"Ublach transfer o
rozliczeń
wych miięd-zy krajami RWPG
i re>'ZWażyla możliwość stosowania tego systemu w sto.sun
hand~QIWo-gospodarczych
k.aeh
z inny>mi ,państwami.
Omówion•o ta!kiże dalsze po-

się

współ,pracy

dotyczące

sunięcia

w dziedzinie stOSUJn•k ów walJutorwo-f1m.arusoV1rych oraz sprecy
zowaino pilan pracy w rolklu
1985.

*

w

dniach 24-28 maja br. Old
b~ło się w Pradze IV posiedze
nie Stałej K<J'lTlisji RWPG do
spraiw Przem. Lek.kiego. W ob>ra

dach

wi;_ę.ty

wszystkich
Skich.

Ud'2lia·ł

k;radów

dele·gaoje
czło.n.kow-

Król Afganistanu
odleciał do Paryża
Jak doooozą z Kaibuil.u, na
7JaJPTOOZenie rządu fraincuskiego uidał się 29 maija do Francii z wizytą król Afgainis.tanu
Muihammed Zaclliir &z.ach.

· dec'yzję rządu
~a.ncuskiego w sprawie odwoła.'lia swoich przedstawicieli ze
stałego sztabu SEATO, dziennik

l1Jalki fl1 Kaszmirze .
Indyj-skie Mini:sit.ersibwo Obrony podało w piąt€lk do wiadomości , że w walkach, jai.~ie
wywiązały

się

w

ciągu

ostat-

2 d'llli W7Jd!J!uż liJJJi.i dieKaS2Jmirr"ze
w
mą!'kacyj'I)oej
zgi.nęlo 5 żol.ni.erzy paikisitań
sk.ioh, a wielu odJniosJ'o rany.
Pa•ki'.Zdamiem ministerstwa
sum wzimacn.i.a siły w tym
fortyn<YWe
rejio<n.ie budując
IndyjS'.kie MiJnh;,teorfikacje.
sl:wo Obrony UWGża, iż Paikistan już 20-kro!Jn.ie narusizył
Kaszlinię d€'1Tl.ail"kacyjną w
nioh

mia:'.ze.

Współpraca

nnukofl1o

ZSRR - KRL-O
W oobotę podp.iSlllJ110 w Mo-obradach
sk!wie p:rotolk.ół o
XVI sesiji rad.ziei-.."klc>-koreań·~~
skiej loomi.siji wspó!pracy nauikowo-technjcznej. Jaik wyn.iwspółpraca
ika z P'I"Otokólu,
w
KRL-D
między ZSRR i
dzliedzinie. nauk.i i t~nilti- w,"
jeSiZC:Ze .bstiroku bieżącym
d:ciej się ro=erzy.

lndia

Skutki katastrofy
kopalnianej
oot.a.tnich
z
J a:k wyni'k.a
:iinformacj.i, w traig.icznej kaktóra
tastrofue Jropalni<mej,
w piątek · w
wydamyła się
stainie Billa!r (looia) zginęło
prawdQP-Odobn'ie 274 górn1ików.
iż
Zachoo:lli jedinialk oba.wa,
=iaczmie
jest
licziba afia!l'
wyższa. Dotychczas wydobyto
na powierzchnię ciała 8 górlecz odina}ęizicmo już
111..ików,
leżąoe na
izwtoki 70 innych
dnilie szybu.

Decyzja SPD ·
SPD na W'C7JO't'a.jposiedzeniu, które odbyło się w Saa.rbru€Clken posta.n.owił, że SPD nie będzie
głosowała w bieżącej kadenparla,m.ąitbu za uchwa-lecji
ll'liem ustaiwy o sta!llie wyją.t
kiowym.
Zairząd

szym

39.200 dolarów

Zn obraz
Churchilla
cenę 39.200 douzysikal obraiz o!ejllly

Reilrordową

la!rów
,pędz:la

b. premiera W. BTYta-

nii, WiJl'ISton1a ChurchHla. Obrazy te mają szczególnie wysoką cenę po_ śmię.rci b .. prebairdrro
i są ostatnio
mod'ne wśróQ. koneserów SIZltukri..

miera

z

Z ostatnie; chwili

wyjątJkiem

· kOISill1onau'\jki
WaJentyiny Tieries!ZJlroWiej żad
na kobieta nie wzbila się ponad Ziem~ tak wysoklO, jak
radziecka
pi•lo1Jk.a
25-letnia
Natałia Prochanowa. Agencja
że
TASS pOO:ala w soOOtę,

Nowy _lot
,X"•1'5H· ·'
1
z amęrykań
Sk.iej baey lotniiczej „Ediwa.rds"

. Jak ,

donoozą

(Ka[ifornia), ameryl.kańSlki pi·
Mdlt-O'n
doświadczalny
lot
ThomSO<ll. osi~! ootatruio na
rakietoplani.e tyipu „X-15" wy
. szybkość
i
sokość .-· 54 km
5.345 km na godlz.dnę. Próba
tr'Waiła 9 minut i za:1rończyła
się

S12JC?;ęśliwym

ląd~.aniern.

W

rejO-:
bezdeszczowo,

północno-zachodnich

nach "laaj>U było
południowym
na
natomiast
wschodzie notowano ty.lko l<>-:

WMiędzyzdrojach

śmiaŁkowie

na

kąpiel

odważyli

się

już

w morzu.

1 czerwca przybęd. zie z Ystad
.pro'11 „Visśwl.n.oujścia
do

sńę
zaikońozyły
sobotę
między prrewo<i'nitrOO'llIJ•Owy
czącym kolegium szefów su.ita-

bów armii USA · gen. Wheeletrem a m~nisitrem obrony NRF
von Hasselem oraiz itns;pektoBull'l.des.gen.era.lnyrn
tram
wehry gen. 'Drettnerem.
były
otocwne
Roomowy
Komunikat
ścishi tajemnicą.

Z- DZIENNIK LODZKI

nir

ogloS1ZJ0ny prze.z. Mini'Slterstwo
Obrony NRF stwi.eróza jedynie, iż omawiane byl:y
bierny związane z „g-Oltowoś
cią bojową Bumdesiwehry", po
kryciem wydatków na u1Jrozyrnanie wojsk USA w Niemcz.ech zach., z zaopatrzeniem
itxi.

128 (5746)

pro-[

na terytorium
się
patrol izraelski.
Jordan:i1
wymiany strzałów.
Doszło do
po czym pa·trol Izraelski wyco

przedosta'ł

do

się,

peiwną

pozostarwlając

sprzętu.

W
w
teik

Rt°esltwick
InH:!JSICOWOSO!
Szkocji wylądlO<Wal w pią
wieczorem

aimery>k<:ński

hydJrośmiglowiec

typru „SikorS!kY". · na któryrri 4-osiobowa
pr.z.ebyła. etaip.ami w
.załoga
cią.g:u 15 dni Atlallltyk..

południu

Polski

ka•ll!le oą>ady pochodzenia burzowego.
Silrn.e deszcze sipo.wodowały
przybór wód, szczególnie w do
Odry - Ślęzie, Kapływach
Bol>r-ze i
Bystrz,,,cy.
czawie,
Kwisie. wzrósł ta.kże poz~om
wody OdTY rta odciin.ku po.n.iniektó
żęj Brzegu Dolnego. w
rych rejonach musiano za<rzą
przeciw,powodz:iowy.
d~ić alarm

wmorzu

MRP

poparła

federację

antveaulłistowską
Jaik poda.IllO w pdąrte'k Wie(Ftra,ncja
Vichy
czorem w
środilwwa) Repuiblri.lk.ański Ruch
positanowiY
(MRP)
Ludowy
poprzeć ain.tY'gau!ąistowską federację polityczną z uł!Jzia.łem
radY'k:ałów i socjalistów. Dę
cyzję tę podjęto na koogresie MRP w Vichy w odpowiedzi na propozycję wySIUniętą przez bu:nnist.rz.a Mair9Y'IH i k<:ndyda.t.a ooc-jailisitów
wybora0h
grudn.i•owych
w
pirezydenta Fraincji, Gaston.a
Deferre.

Nkrumaha
Dr Kwame N'krumah zoot.al
o:ł'icjaJJnie

wyi21Ila02l0lly jako je
dyny k.am.dydait !l'la stainowisko
Naisitąpilo
IP1"ez;yUenta Ghallly.
to n:a. sobotniim zebraniu budowej Partii Kon<W€!Iltu.

Plenum.
KC WłPK
Jalk donosi dzien:nillk „t:rlfllita",
3 c-ierwca ro:>JpOcznie
wspólne plenarne posiedze
się
i
Komitetu Ce!lltralnego
nie
Kontroli
Kol!l)sji
Centralnej
PairtL! Komun.istyczWłoskiej
nelJ . Na porządku · dziennym
znajduje się problem jedności.
robotniczego i
włoskiego ruchu
socjalistyCZ1I1ego.

w dn·ilu

bUld!owę

stolicy B'll'lgatr.11, w
·k ltórym Polacy :?JdObyli jed!llą

z pi erWSIZJ"Cih nagród.

Lotnik USA zestrzelony nad DRW
rozmawiał

z dziennikarzami radzieckimi
sięc7lilY pobyt w DR'W oitw~
mi OC?zy" na Wiele Sl!)!raW.

lq:lt.
lotiniik
Amerylkański
Phili'P Butler zestrzelony 20
kwietnia nad D:R.W i pl'Zebypółnocno
wającv w niewoli
z
rozmarwiał
wi€1t.naansikiej
raooiecktmi.
koresip-Oiooen·tam~
ogromnie
Bu:tl'ffi'a zasikoczyl
stosunek Wi€1tniamczY'ków do
niego. ,.S<idJziłem - powiedrz;i~ł
natychmiast mnie zaiż

~

naród wiet:u:lecydow.ainy
praeci'V1'5ltawić się ailrejom woien.nym USA.

1

pó~ity=mych
łecznych.

środowisk

'

S:XW'lle.1,

BytoII)li.ur.
badaktórzy przeprowadzają
nia podziemi sandomierza, od
kryli norwe le>chy i koryta'l'Ze.
wscł1od
się one we
z.najd>Ują
giej części rynku i prowadzą
od ratusza w k.iel"Wlil<u za:mku.
Rada GórniPaństwowa
•
ctwa - na kole•jny.m pos.fedze
niu - oeeniiła sta;n bez;pieczeń
stwa ; higieny pracy w za.kła
dach górruczych w 1964 t. oraz
ratownidzialaLności
wyn1k!i
ctwa górniczego. Rada stwieTbezpieczeństwa
że stail'l
dziła.
poiprawie.
uległ dalSzej
wystawowych
sa'lach
w
•
Biblioteki N&"odowej w Pała
cu Rzeczypospolitej (Plac Krasit1s:kich) otwarta została w so
„Dante w
botę · wysta·wa pn.
Polsce".
w

0

* *

bawią

• SOFIA.
cej w Bułgalf'1i delegacji KPZR,
Michaił
na której czele · stoi
Susłow„ kontynuowali w sobotę .podróż po wybtrzeó:u Mor!ia
Cza<rne.go.
• RZYM. Delegacja Włoskie
go Towa·rzystwa Łączności Kul
tura1nej z Polską złożyła n.a
PRL w Rzy
ręce ambasadora
pismo c.zoło~
uroczyste
mie
włoskie
wych . przedstaiwicieli
go ruchu oporu z prośbą o
przekazanie go związkowi Bo
jowników o Wolność i Demo-

Amerykanie

o. agrew<>inię,, v_ sA w w~et--

Butlw .od•~OOzi,zJ;
n.amie.
to bard"ZJO drz.ilWloo wojna. Mie-

I

w

połodniow o-afrykańskich
Południowo-Afcy
OipTacowała juri plan
ręku
swym
utrzymania w

Repulb1ik·a

kańSlka

Afryki

ruej.

w

Po:tudniowo-Zachodwy.pad!kru gdyby u-

W. Br11tania

Odnaleziono
Tiroje dzieci, kitióre zagi>nęły
pi;zed . ty.godniiem w jednej z
na teren.ie W.
mie•Jscowości
Brytal!lii iiostało odnalez:ionych
w nlewieLkiej skrzyni w odległości zaledwie 200 metrów od
ich do.mu. Dzieci te w wieku
od 3 do 7 la~ odnaleomone zostały
przez pewnego ele1ktryka. któ
ry usłyszał jęki dochodzące z
niewielkiej skrzyni. której obe kraczala 1 mejetość niie prz_
tra sześc. Dzieci przewieziono
do s'Z])itala, przy c-iy.m jedno
z nich Zll'lajd>Uje się w kry.tycz
nym stan.ie.

Przvpadek ratuJe
taternika od

śliliercr

P.rzez całą noc z piątku n.a
sobotę. w niezwykle trudnych
wa'l'.unikach, GOPR poszukirwal
dwoch krakorwskich taterników
- Rys-ia:rda Koza.ka i Edwa·r<!_a bsai?owskiego, J.<,t_ó rzy udali
się na wschodnią ści<inę Mnicha nad Morskim Okiem. TaternilkóW zaskoczyła w c-iasie
z silnymi
burza
Wl;piala.:ZJkli.
a.tmosferyCZl!lywyładowaniami
mi i musieli zejść ze skały.
Schodząc. Rysza·rd Kozak odpad! od ściany i poleciał w
Na srezęście, dzięki
przepaść.
d0brej ase•kuracj1 taternik zatrzymał się na wystającej pól
ee ska-!ne-j . .

bombarduią

Laos

No- ne samoloty USA zostały uJak 'Podaje Agencja
pt'owincj~
w
Chin.
wych
Samoloty ame:rysZlkocl;rone.
Xien,g KhQ!Uan,g w północnym kafo.lkie bombaI'dO'Waly s'l'JO<Sę
Laosie żoln~erz.e Pa-thet Lao :nir 7 pomiędizy K.ha[lg Khay
zesit.r:z.eli<Li amerykański bom..: a Ban Ban.
„B-57". Diwa· .illlbowi·ec

wu

I

portugalskich
160 plgall'IZY
wysit0<siowato lii$t do minist:ra
o.światy protestując przeciwko
jego zarządżeniom, na mocy
który<oh rozwią'2'Jalllo stowarzyP,i~ _ portugailSJl~ich
~~e
za pn;yz;rtanie 'rt.agrody htel
który
· ct'loWiekowi,
.i";iOkńaj
Więzieniu.
prrebyvva

Plan· rasistów

zaginione dzieci

krację.

Pismo to wyraża hołd b. \Wo
s.kkh pairtyzantów dla narodu
po-lskiego za jego wkład w wy
zwolenie Włoch spod jarzma
fas zystowskieg.o.
• :MOSKWA. Prezydium Raodznady Najwyższej ZSRR
sek!re·ta.n.a
pierwszego
c-iyło
KC Węgiers•kiej SocjalistyC2':nej
prelffiiera
Robotniczej,
Partii
ro1bo-tnirewolucyjnego rządu
KadaJa.nosa
czo-chłopskiego
j·ubileuszowym
medalem
ra,
„20 lat zwycięstwa w wielkiej
wojnie na.rodowej 1941-1945"·
• SOFIA. Na p6łkach ks·ię
uikazał
w Buł.ga.rii,
garsokich
wy'b'!'anych przen;ósię tom
wień, sp„awozdań i a<rtykulow
I se~etarza Komitetu Cen'1Jral
wt. Ge>mułki.
nego I'"ZPR wyd~[ly w języku bułgaTs.kim,
Wydawnictwa Buł
na•kl,1e~
garskie; Partii Komunistycz.nej.
• PEKIN. Pierwszy zastępca
premiera i ministe~ sipraow za
granicznych In.cto>nezji, Suba:n.drio, zakończył wi. zytę w ChRL
i odleci.a! do kraju.

nde. t:l>;na1

cią".
, Ną.„piytani~. ·OQ 8'ądzi

spo·-

ip1:zedsiębiorstJWa

Człon,kowie

portugalskich

mnie ną.wet p<l,lcem, chociaż
pa11rzyli na miti.e z nienawiś

0

jest

Prole&I pisarzy

jedlna1kże odiniaśli się
bardzo
d-0 mnde w sp~b
lud:z(ki. Druno mi jeść, pić i
poi;wol<JiT10 S1ię wysipać. NiJkit

z Wj.etna.mczyków

że

Zobaczyłem,

n.amiSlki

strzelą.

Belikpplerem
przez Atlantyk

Ponowna kandydatura

Układu polsko-bułgarskiego
Dziennil!ci wfijsikie „RabotnoiczeslkiO Delo", .,Otecz€Sltwen
Fcront". „Zemedelsko Zn.a.me"
zai „KOO'peraibiwne Setlo"
mieściily 29 maja krótkie koXVI!
poświęooone
me.ri tairze
polsko.roczm.icy · podrpisairuia
butgarskiego uk:l:Edlll.
„Narodna Mliadez"
Gazeta
I s.eopublilkowała a:rtyikul
k:retairza KC ZMS - Sta.nislapt. „Pokolenie
wa Hasiaka
drz.ien!llilk
a
nowabO<rów".
„Trud" imf<lll'macje o udziale
polSlk:ich architektów w konilrursiie wrbani.Sltyoznym na roz

ob-.

króla BafllldOIU:i;na z przywódcami pol~itJ"CZ!lymi na temat
UltwO'!'IZenia n01Wego 'l"ZądlU. pozruac2l!loie dllurż.ej niż
tir.wa1ją
ocze'kiwaino.

XVll rocznica podoisania

„ Górnicy t
robót górllJiczych

ZJazd
KP Austrii

•

Jordania

ro1pejs.kiego . w ain.Jriecie wy;po
wjedzial:o s:ię 57 os ob i<,;tości reo,p1n·ię pu.b lic,z prezentujących
ną 14 krajów euro;pejs k.ich, lu
dzi naj.roz;m.iitszych kierunków

kąpią si_ę iuż.

Podobnie jest na zachodnim
gdzie„ w Świnoujś
wY'brzerż;u,
pero.o
i Międzyzd'rojach
ciu
Pierwsi
wczasOIW'i-czów.
już

kraju La Paz
slbolicy
niadall aresztowania,
które obejmują glówn.ie studentów i d1ziataczy rziw:ią.zików
za.wodlo:wych.

poil!ld:oirm~

Dobrze

serwatorzy pooli!tyczmi w Bruksal:i twierdlzą, iż konsuJ.tacje

=

·• P0<lsl,d e Raodio i Telerwi2zja
zakoń~zyly nadawanie m1ęd.zy
na.roctowej a!l1.kiety na temał
środków i dróg wiodących d•o
za~ieni~ '?.~eczeńst.wa eu-

Kosr.i:tem 4 ml!n zł zmodern.i- borg", który W · sezonie lemim
przywozie
będzie .
zowam.o w tym roku domy codziennie
do Polski turystów skal!ldyna•w
wczasowe na Wyl>rzeżu Kos.za
Oprócz remontów za ski eh.
lińskim.
we - - - - - - - - - - - - - - meble,
n()We
ku.piona
zainStafowszystkich domach
waono telewizory.
Szczególnie sta•rarulie iprrz;ygotowano do sezonu za.piecze ga
W . Kolob.rzegu.
str0<nomi=e.
zburlowano .kilka nowych paXIX Zjeździe KoonuniNa
wilonów-.kawiarni, a .w te1rmi
trwa
Partii Austrii
stycZl!lej
nie późmiejszym zostaną odda
nad refe•ratem s>pradyskusja
bary szybk~ej
ne do użytku
wozdawczym Komitetu Central
Na plażach U.;tronla
obsługi.
nego Pa~til. Delegaci o.ma.w iapoja.wiają
Morskiego i Us1Jki
ją pi.1 ne zadania pa.rtii w wadciepierwsi wczasowicze„
się
ce o neutralność kraju, o poz wyraźnej popr_awy
s.ię
srząc
kój, demokrację i socjalizm.
pogody, która ostatnio nastąpiła.

Lic:Zba obywa<teld uprawnjowynosi
in)"Clh do głooowaindia
19.5 mln, czyli o pr.zes<Z.:l:o 900
tys. więcej niż przed 4 laty.
m~odJ"Clh oby.wateli
1,7 mln
pierwszy weźmie upo
dzi.a·l w wyibara.ch. W głooo
wantu wybi.erzemy 460 po(spośród 616 kaindydaslów
t6w) i 171 tys. radm.yc:h (spośród 244 tys. ka[ldydatów).
Kampania wyboroza trwai!a
Wedrug
<p<>nad 2 miesiące.
ponad
wsitępnyoh danych, w
60 tys. s.'P-0'1lkań z kandydatami i zebraniach klOilsultacyjwzięło u.dział
nych ludności
mln wyborców.
przes'l..l:o 5
Dziesiątlti ty<S>ięcy z n.ich :ziabierało głos w dyskusjach, wy
w istotnych
ipoowiadając się
sprawach dotYoZącycil roizm<>gromad, dzielnic,
du siwych

I ZE

Ulewne deszcze na
z meldul!llków
wynika
Jail!:
PIHM, w ciągu soboty wystą·
s-zczegó1nie obfite °'pady
piły
deszczu w połudn.iowo-zachod
nich rejonach klraju, a także
na północnym wschodzie.

IWYborczyc:h.

W

'W'()je-

Kryzys rzqdowy
w Belgii

Wyiborcy
mop1ni.
w · l<ikaJach
obwodowych komisji

g!OSJ01Wać

16.700

ZKR.B.Jtr

niut<>wcu

Rozmowy woiskowe USA ~ NRF
W

z
AFP
doniesień
We<:Hug
A1lllm.a·ri.u, w piątek wieczorem
nowy incydent
się
wydarzył
jo<rdańsko-izrael
g.ranicy
na
skiej. Rze=ik wojskowy jor
prasie,
za•komu.Illikował
dański
wioski Alll.i.n
że w o.kólicach

Proah~lllowa osią,gnęla

na od.„J-33''.
srz:lwlnym
wyrokooć -,.24.300 metrów. .ReklOroowy lot trwial 27 minut.

będą

trwają

fał

•

o godz. 6

wszy.stikich

Rea!kcy<j!lla jtu1nita wojskOIWa
w B-Olliwii zamierza
radyw naijibli:i:sz:ym cmsde
kalnie zrediu11rować lioz,bę gór
ników .zatrudnionych w kopalniach cyny, objętyoh ni.edawnym strajkiem p.owsz,echnym.
Równocześnie z po:z:barwien.iem
pracy około 25 tyis. górników
j'UJnta pragnie ograniczyć zarobki po:rostałych robotThiików.

ilość

nied!zi€1lę,

ira:ruo mzipoozęły Sli~ wybory
do Seijmu i Md narodQIWYCh

irządtząca

na granicy Izrael

Jak do•noszą z Ainman11.1,
spraiwę
Jo!'dania ro:z.waia
21wołanda nadZJWyczaj:neg.o posiedzenia Rady Bezpieczeń
sJwa <lla omówienńa incyden:
tów na granicy izraelsko-jor
;;IzWiestian pisze w seba.tę, że
jest to Logiozne . następstwo zaj
dańskiej, podazas których paprzez Francję _. stamowane~o
trole iz.raelsk.ie wta.rgnęły a:ia
wobec kon.fliktu „ w . terytorium Jo.r danii, wysanowisk.a
po~udn.iowo-wschodn·ieJ.
Azji
dziając klillka budynków oraz
2ldecydowana od.mowa Fra1notwierając ogień.
cji wzięcia na siebie jal<ichkol
w ramacl;l
wbowiązań
wiek
jak li
ZaróWl!W Jordania
wobec amerykańskiej
SEATO
Radę
powiadomiły
fara.el
polity-ki w Lndochinach - . pi-I
sze dzienni1k - sta·w.ia b.airdz:iej
o napięciu
Bei::pieczeńistwa
w wą~H
kiedykolwiek
niż
na granicy między ob.u k.ratego paktu.
wość dalsze losy
jami. Również Syria złożyła
A kryzys w SEATO, to wskaż
skairgę w Radzie Bezpieczeń
po
nil~ kryzysu awamturniczej
stwa w związku z n~ejaw
Utyki impe<r.ializmu amerykań
.s.kie!(o. Co'!'az wyraźniejsze sta
nymi inCY'derutami g.ranicznyje się ba!l'l.kructwo amerykaQmi I~aela.
skief pobi~Yk.i ag•resji.

'
rekord
Swiatowy
pilotki radzieckiej

Dziś; w

w Boliwii

Po incydentach

„lzwiestia"·okryzysie wS~ATO
Komentując

·-wybory w liczbach

Terror szaleje

Międrzyna:rodowego

chwata

Trybt.11naru w Ha<lze skierowana była pirzeciw'k.o RPA - oświadczył na wyjazdowej seONZ
24"
„Komitetu
sji
prze<lstawiciel pa.rlii „Organizaoj a ludności Afrykrl. Połud
n.i.awo-Za.chodirriej '', Sam Nujoma.
Spraiwa Aflrykii Polux:lirUQWOzagarniętej przez
Zachodni e:i
.reżim faisizYS!towski RPA ro:u.pa trywaina jest obecnde, z inicjatywy Etiopii i Liberii. w
Międzyna.rodowym
Trybun.ale

w Ha.id:ze.

NRF

Wstrzymanie dochodzenia
t przeciwko W. Koppe
karne przeciW
Postępowa.nie
ko b. wysokiemu dygnitarzopolicji,
wi SS i ge.neoralowi
Wilhelmowi Ko•p;>e, zostało na
razie wstrzymane z uwagi na
jego "zły sta!). zdrQIWia", stwier
dzo.n.y przez lekarzy.
PTOlkuiratura . zachodnioniemiec
zbrodniarza
ka oskar<i:a tego
m. in. o współudział w wy·
mord()Waniu 145 tys. żydów z
PplSki, Niemiec, Austrii i Cze
którzy w latach
chosłowacji,
w komorach
zginęli
1941-43
w
zagłady
gazowych obozu
Chetmrue.

Kronika=====

===wypadków
Na ul.
mochód
zef

wrześ:nieńskiej pod
dostał się wczoraj

Pakuła

który
wy i

(WTZeśnieńska

doznał
wstrząsu

*

ci ętych
mó~u.

ran

sa
Jó
!>O),

gło

*

Lud'W\iik Jackowski, zam. w
przez
wpadł
Kons.ta•n.tY!ll<>Wie,
ul. Pio•trkowskie1
nieuwagę na
pod samochód, doznając barciała.
obrażeń
ciężkich
dzo
Przebywa w S7!pi.ta·1U iro. Biegańskiego. (k.ll

zn

je

Portret miasta· kominów
•

WIEDZA O MIESCIE RODZI SIĘ ALBO z KROTKIE GO Z NIM ZETKNIĘCIA;
ALBO Z DŁUGOTRWAŁEGO
OBCOWANIA. NALEZĘ DO TYCH, KTORZY PRZEŻYLI OBA TE DOSWIADCZENIA.
GDY
PO RAZ PlERWSZY
ZETKNĄŁEM SIĘ Z ŁODZIĄ, NAPISAŁEM WTEDY: „TY, KTORY ZBLIZAS:Z SIĘ DO TEGO LASU KOMINÓW ZA•
WIESZONEGO NA STĘCHŁEJ SKORUPIE NIEBA, STRAC WSZELKĄ NADZIEJĘ''.
A JEDNAK STAŁO SIĘ INA•
CZEJ. CODZIENNIE .JE NIEMAi, OPISUJĘ J NA PRZEMIA N - RAZ LUBIĘ, RAZ NIENAWIDZĘ, NIGDY M1 JEt>NAK
NIE .JEST OBOJĘTNE. COS JEST W TYM MIESCJE TA KlEGO, ZE GDY OBCY PRZYBYSZE ZACHWYCAJĄ SIE
NIM I TWIERDZĄ, ZE IM SIĘ PODOBA, NIE MOŻEMY W TO UWIERZYC, UWAŻAMY, ZE SĄ UPRZEJMI LUB
KPIĄ. ALE GDY MOWIĄ, ŻE JEST BRZYDKIE I NIE DA SIĘ LUBIC CZUJEMY SIĘ URAŻENI.

ódź

nie jest m.iastem jednowymiarowym, choć fotogeniczna. - nie nada.je się na. kolorowe
poo'Ltówki,
choć nie kokietu,ie
przyciąga. do siebie.
Jest
brzydka. i zarazem ładna, szara i kolorowa, ma lomiasteczkowa i wielkomiejska., ruchliwa I senna. prosta i pa.tety~a.
Ta.k jak Warsz.a.wa
.icst miastem niepokonanym,
tak Lódź jest miastem niepogodzonym. rzutkim,
nerwoWYm, niewyczerpanym w pracy i działaniu. Miastem giga.nty070ego
wysiłku
i pło
miennej energii.
Słowem d711amit a nie włóltno.
Nie należi: do ludzi, których la.two oczarować, a przecież to miasto mnie fascynu.ie, posiada charakter, krótk~
lecz ,iakże bogatą w wydarzenia hist.orlę, posiada swą odrębność
obyca;ajową,
cieka"'Ych ludzi, posiada swoistą
moralność i mentalność. Cóż
h za dziwne mia.sto, w· 'ttórym Podcrr,as wizyty Walentynv TiereSZkowej wu-a.st.a wY·
dajność pracy,
a
gdy LKS
Przegra 1:0 - Wydajność pra~Y maleje. Oto fizy1211e ta.Jernwee
zbioroWyeh
00ruchów.
Pewien emerytowany t~
Codziennie rano f.o.waNyszy
SWym synom do bram fabryk.i, a później sprawdza
u
majstra ffLY synowie dobne
Pracowali. Jeśli majster synów .fego pochwali,
wtedy
i<lzie do parku 7.3gI'aĆ z przyjaciółmi w waroaby. Zaś przed
za.kończeniem
zmiany meka
Już z powrotem
na nieb i
Wracają
razem zatloeronym
tramwajem do domu.
Tym
sposobem zachOWUje tradycyjny rytm swego życia. Podobny wypadek może
się

Ł

zdarzyć

każdym
Lodzi jesł

mieście.

w

lecz dla

oo obaraktcrystyC'SIY.
Jeśli się mówi o Lodzi miasto l>racy, to Die jest to
pusty slogan. Lódź w porówaaniu r innymi miastami ma
największy
odsetek zatrudnionych. Ą więc slogan ma
swo~e Pokrycie w rzeczyWis-

bienia, by obraz miasta nie
był
obrazą
miasta.
Szpecą
Lódź jesuze kocie łby na ulica.eh, ohydne rudery i błe
kitne rynsztoki. ora.żnią połyskliwe. aseptyezne
STkla-ne
sklepy. gdzie na tronach siedzą królowe z MHD ł odpowiadają zimno .,nie ma", 7Joścl nas zaU<>CZ(Jl}a komunikacja I kol ej ki do
leka.rr.y.
gdz.ie trzeba mieć
końskie
zdrowie. by się lecrz.yć, Cóż,
Kraków te-.t nie od razu zbudowano.

my, o których sie
naS?ym
przodkom
. na.wet nie śniło:
skomplikowane typy obrabiarek, aoarature do wyświet.la
nia filmów. szybkościomierze
do sam<1chodów. nhrołnmierze
do silników. lampy kwarcowe i bezcienfowe. radiotelefon:v I adal)terv. maszyny budowlane, prz~adv orpt:v<'zne.
elektronową a.pa.raturę p()miarową itp., łtd.
Przeszło 10
procent
produkcji
łódmch
zakładów idzie na eksport do
stu
krajów we wszystkich

Nie m<ńna zapominać, że eze~ciach świata.
Lódź stała sit:
w okresie
wybudowano w
Lodzi
po ·
w;,;inie
25 nowych. dużych. powojennym również jednym
supemowocrr.esnych
7,a.kladów z największych w kraju we7fów k1)munika<'ji aut6busopnemysłowych.
że
Wymienię
t:vlko nick1óre: Fabrykę Ko- wej PKS. W mieście namvm
zbiega się &koło stu regulartłów I
Radiat-0orów.
r,ódzką
nych linii. kursu.je na nich
Fabryke Cewek
Przędzalni
150 pa.r auwbuczych, Elektrooiepłownie im. codziennie
Lenina,
Wytwórnii: Filmów sów• .Test w Lodzi czynnych
Fabularnych. Fabrykę Trans- a.kolo 150 przed~koli. Przed
wojną - 31. Uczy się w Loformatorów „Ełta",
Zakłady
„Anilana", Lódzką Drukarnie dzi blisko 15 tysięcy studenDziełową,
Zakłady
Wyrobów tów. Prled wojną 600. 80 tyPa.piemiezych,
Widzewskie sii:cy łódzkich dzieci korzysta
Zakłady
Maszyn Włókienni oo roku z różnego rodzaju
czych.· Wytwórnie Urządzeń wczasów. Przed wojną - 5
Komunalnych,
Zakłady
Me· tysięcy. Jest w Lodzi około
chaniczne Pnemysłu Włókien 50 żłobków. Pr-zoo wojną - 2.
Jest w Lodzi p1>nad 50 bibli-0Sztucrz;nycli i wiele innych.
tek rejonowych. Przed wojProdukuje się w Lod'lll ne- ną .••

Długu

by jesv.eLe m.oina
ten rachunek porównawczy, świadczący o wielkim sko-ku, jaki L6dź UCzY·
niła w ei9,gu 20 la.t. Jest to
przede
wszystkim
u.sługa
mieszkańf'ów tegu młasta.
KAROL BADZIAK
ciągnąć

Wczoraj

.

I

dziś

Roman Gorze/ski

Wieczór na PJacu

(nocq śwU!Jtl.a QJJJtelei 2'11.ÓW podajq baindaż
taki ' .ro.m lct,óry wsy.~ał 1<.rew ta:m w r:>iatym 1'01cu)
slcwa wyschlv na u8Wch f!,l)C za.mlenięta 111 kręgu
i wróble takie sza:re atwiera.jq ś'tlńtem

w sen wklejone oczy
chcq WJ1ciąqną~ swój §wiergot 1ot6ry ro~sil'!I
na qaleziach i dachach u.śpj,onego mi.a•sta
- jeszcze chwi1e t.a cisza styka ste z kamieniem
w Tot6rym gpl,Y114 kola ł <>t'lootr'Z4 bra.mv
ceąly chwyt4'jq wa.,.lwt kól lcrążqcych wkol.o
białe ni.ci na szrmlkach ta.1iczq w szmer uńu1mte
b<> noc jeszcze nie wyszła me zga.sila łwiatel
plAce drzem-14
- zaraz wschód ~ ocbPonł ł utkany nocą
znów ZM.Oiśnie nad miaS'tem
bialy
cze~1(-

-

Gliwic

• SI•
laJ

z

z

tego miasta nad

Kłodnicą, choć błyskawiczna, rozwijała się w cie-Tarnobrzega. bez wstępnych a::tykułów w prasie. Gli~c~
dzisiaj - to miasto ponad 200-t:vsięczne, siedziba Politechniki Sląskiej, wielki '
i niezwykłe ważny ośrodek polskiej myśli techn icz~ej. Ale nim do ~go doszło, miasto przeżyło wiele wzlotów i upadków.
A
przede wszystkim
wspólnie ze swoimi mieszkańca.mi - przeżyło wielowiekowa niewolę pruską.
Dopiero 23 stycznia 1945 r.. dzięki maneWTowi oskrzydlającemu wojsk marszałka Iwana Konie wa, Gl'.wlce powróciły do
Macierzy.

Kariera

niu Nowej Huty i

I

I
a

l

Prawda o tej najperfidniejszej z perfidnych prowokacji
została uiawniona dopiero w
czasie procesu
zbrodniarzy
hitlerowskich w Norymberdze.
Otóż 31 sierpnia 1939 r. h1~le
rowcy. przebrani za po]sk:id:1
Z<>lnierzy. dokonali napadu na

mieis<l<>wa radiostacje ł na
krótko opanowali ;ą. Ja~ byl
cel tej prowokacji?
Niemcy
w ten soosób chcieli wprowadzić
op.inie światową
w
błąd. usiłowali obciążyć Pol-

za

skę

odpowiedzialnością
rozpętanie wojny.

llill llilll l!llll'lilllililliiil lf.

w

go

nie

trzeba.

l>Orlkreślić,

że

gdyż

n

ny światowej. Dzis~aj, po radiostacji został tylko wysoki
maszt
antenowy.
naoczny
świadek tamtych tragicznych
wydarzeń.

Sam okres Il wojny świa
towei
przynlósl
Ghwicom
pi.-zydomek - „Oś~VJęcirn nad
Kłodnica" O siec:i filii obozu
oświęcimskie1!o zalotonych
w
Jatach 1939-45 na terenie Gliwic
opoVl'iadał m1 miłośnik
tei ziemi. sekretarz redakcji
„Nowin
Gliwickich" - E.<lmund Całka.

gnieździe
białego

mieścił

czej.

sie

przy

ulicy

RntiotnJ„

w nim stale
tvs. osób. Inne oddzia
ly Oświęc.imia, istniały przy ul.ul. Pszczyńskiej. So\\'inskiei:o 1
na terenie stare.i huty 7,a knl
czastymi drutami
w
straszli·
wycb warunkach łylo • umie•
rai o kilka tvsi ecy lu o\ ti Z wio
ki ich p~lono w l<remotorium.
Krematorium to poclllon<'•o w
aierwszvch
dni?- eh
września
1939 r. · bohaterskich obroticów
Katowic i polskości
Gornego
Przebywało

około ?

Sląska.

lat hi-

storii l'..oQzi w nowych wa.runkach społecznych. Mówiło
się i _J>isa.to wtedy
dużo o
PX:Z?m 1 ~ach społeC'llllYch i cyw11lzacyJnych
tegio
miasta.
Wspomnę Więc tylko, że było to Pnecież niegdyś miasto
zn~ego bogactwa i jedoocz?sn1e
PNerażajiteeJ nędzy.
mia.st-O Pala.ców i luksusowych Wilij
oraz nędznych
czynszówek i famuł. Było w
Lodzi. 20 tysii:cy tzw. bił'da,..
domkow, S?.czególnie na Chojnach. W cią.g<u roku budowano w okresie
między*l-ojen
nym mnie,l niż 2 tys. iv.b w
całym mieście. Teraz buduje
się prawic 20 tys. izb ~
nie.
Wokół Lodzi po<wstaje
obecnie
w.erwony
pierścień
nowych osiedli.
eo czwarty
lodz;ia,nin miesi:ka w nowYJll
1>u<lynkU. Wokół miasta l'ltarego
powstało więc ćwierć·
milion-owe nowe miasto.
Nie chciałbym tu upięks:zaĆ
rzeezywist-Ości.

Wielu
historyków
uweża
dzień
napadu nl; radiostację
gliwicką z.a początek
woj-

W Gliwicach
więzieni
byli
przede wszystkim ŻYdZJ. zwie·
zieni tutaj prawie z całeJ Eu•
ropy,
Największy
z obozó~·

tośCJ.

Minęło niedawno 20

Wolności

jak dalumi.eJ stoi to środku kda
ądzie przy linU za.mknietej r11by pt,a wode
- ,,lucha dźwięków ratusza; które mówi,q z cz,a;sem
Pod.niesiony -

robić

te-

Lem warto
osiągnięcia

r..o-

dz~ w obecnym 20-leeiu są nie-

zmszw.alne. Jednak wiele jest
jesz.cz.e jednooześrue do z.ro-

orla
DO GNIE?.IN A

WYBRALErvi SIĘ PO RAZ DRUGI

Z OBRAZEM MIASTA, JAKI WYNIOSŁEM Z PIERWSZEGO POBYTU.

BYL

POWODEM

PRZYWÓDCA

JAKIEJS

PIERWSZEJ

SEKTY

WIZYTY

RELIGIJNEJ.

ZBUNTOWANY KO$CIELNY, KTÓRY MIAL ZATARG
BODAJŻE Z KJ.MS

w

z

WYŻSZYCH SFER

ynioolem wtedy
że Gniezno to

określone

wrażenie;
bliżej nie

skrzyżowanie

B.:!rakowa z Częst<JChową, rojące
się
od bogobojnych I
bogoojczyźnJimych
bywszycll
kupców, bywszych patrycjuszy, kontemplujących na st.01cach
przeróinych
prezesur
spółdzielczych
swą
bogat.ą
przeszłość.
Gniezno przecież
powinno się do tego m:da-

FćlĆ.

DIECEZJ At.-

NYCH.

Diwiga

ono

na,

sobie

tysiącletnią historię państwa,
lącznie z legendą o Lechu, a

także

Czechu i Rusie.

Muszę

przyznać,

że

się

po•

owszem, można zna•
leźć w tym mieście siady ku·
pieckiej mentalności i ludz.i 0
archaicznych
poglądach.
Jest
to jedyne np. miasto, w którym
koedukacja w liceach
ogólnokształcących
zgorszy ta
rodziców,
ugięło s.ię pod ich
presją
kura tori urn 1 J><>nownie
stworzyło liceum żeńskie i Jiceu~ męskie, Zagroilona. mo.~

myliłem.

ralno!lć młodzieży została ura•
towana!
e<lna:k obecne 20-lecle dokonało
głębokich
prz<!mJ an I w tym
maeście.
Dziś Gniezno może się szcr;ycić nie tylko 1000-letnią historią,
lecz wcale niernałym
20-le.tp.im dorobkiem. Splotła
się tu~j tradycja z rzeczywistością. W 20-leciu p()wsfalQ w Gnieźnie Osiedle Tysiąclecia,
Park
Tysiąclecia.,
Sz:kola Tysiaolecia.. Poza tym,
co druga i·nstytucja firmuje
s:ię w tym mieście imiE-niem
Lecha.
Je.sit więc w Gnieź
nie
Spó1dzielnia
Inwalid<iw
,,Lech".
Zakłady
Ga-lanteril
;,Lechia'' i mnóstwo innych
Lechów i Piastów.
Miasto
uzyskało
chMakter
przemysłowo - administracyjnv.
dawnie,j było ośrodkiem adm.i·
nistracy,ino-handlowym. Co łl"t.e
ci gnieźnianin, Jeśli nie piiał

I

Pierw«ZP latG oowoienne okres dfa Gliwic niezwykle
trudn:v.
Miasto. w wy~.,ku
działań
wojennych .
z:os"dlo
zniszczone w 30 oroc„ s naoh<Waiaca z całei Polskl lu<lność dopiero zaczvnEła wtroy
swój okres asymilacji.
hurtowni, to przynajmniej ma·
ły sklepik,
a jeśli nie mial
sklepiku, pracował w staro·
stwie, na kolei lub na poczcie.
Dziś na ł'7 tys, mi~ańców 16 tys. pracuje w przemyśle. Nie zawsze jest to oo
prawda przemysł
klucze>\\'~'
raoz.ej terenowy. ale clziesieć

gnieźnieńskich

przedsiębiorst·n

wysyla swe wyroby za granicę. Koszule do ZSRR t Kanady. skórv do USA I krajów
Europy uchodniej, mięso óo
Francji, An.glii I Ameryki.
ozdoby choinkowe na caly kon
tynent amerykański I rynek
zachodnioeuropejSki. W Gn1eź.
nie produkuje si.ę równi'??
słynnego „kreta". Cały świat
sit: nim Interesuje.
32 kraje
zakupiły pierwsze •• krety".
(DaJszy ciąg na str. 4'

Ostatnie 20 lat. to dla Gh·
wie okres blyskawtcznej kariery. Gliwice z niewielkiego
I cichego miasteczka. JeżaceI?<> itdzieś
na krańcach III
Rzeszy. stal:v sie n< i;:le ośrookiem oolskiei chemii.
miastem. w którym mieszka pr<>centowo najwiece1 w Polsce
ludzi z wyksztakeniem technicznym.
w tym mleśde zlok~liwwa
no wiekszość zjednoczeń
j
placówek przemysłu chemlcznego.
o takich gigzntycznych
chemicznych
biura<-h
projektowych
jak
gliwicki
„Prosynchem". czy
„Biprokwas" mówi się prawie na

I całym świecie.

(Dalszy cia!! na stt. 4)
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Sukcesv parfvzantów

-

Posiedzenie
Rady Powierniczej ONZ

Pirackie naloty· na D·RW

Nowym Jorku zel>Mła
się w piątek na &wojej 32
sesji Rada Powderruicza ONZ.
Debatę
roz.poozęto
od rozpatrzenia sytuacji na wyspach Oceanu Spokojnego. Stanowią one swoisitą oazę kolonializmu. Państwa zarządza
jące
USA,
Australia,
W.
Brytania i Nowa Zeland'.1
nie kwapią się z proklamowaniem nie-podległo.ści tych
terytoriów.
J
W

J·ak po<la}e Agencja Reutera, pal!"tyza•nci dokiona<Li w robotę co najmrn~ej 12 oddzielnych a tBJków
w północnych
prowincja.eh
płd. Wie1tnamu.
Był to już drUJgi d>zicń W-L.możonej a-kc.ii pal"ty7Ja•ntów.
Do
gwaltownyoh st<;:rć doszło w
51zeregu m1ejs:owości, a
m.
in. w pobliżu Qua.ng Tri I Ba
Gia.
Siły rządowe poolooly
znaczne straty.
Według
innych dooies:eń

Król Jon Ili Sobieski
w Gaańsku

a genąji

zacliodlnioh,

sześć

a-

merY'kańskich

.sta.<molotów
„F-105" ZJ!'ZUcil'.o w sobotę 12
ton bomb na wysipę
Hon
Nieu na.leżącą do DRW. By1
to dru1gi 8Jtalk na tę wyspę
w ciągu dwóch dni.
Po r.arz: dJ!"Ulgi
w ciągu 24
godzi.n amba.said.or USA
w
Sajgon.ie, Maxwe<l.! Tayd-OII' odroczył 51wój wyjazd do Waszyngtonu z powodu kll'Y'ZYS'U
rządowego w pl«:i. Wie•tn.amle.
Rzecrzm·i·k
a,m&yka1'isiki
oświad!czy·ł, że ambasador n1e
opuści
Sa,j~-Oll'lJU
oo niedzieli
wieoW:r,

Dane· Quang Minha

Wiadomość

ta rzec?:ywis
ze1ektryzowala miesz•
Trój.nias:a. Dnia
10 bm. przybyła bowiem
do Gdańska karawana sa
mocbodów, która po trzy
dniowej wędrówce
prze·
transp{\rtowała
7-tonowy
pomnik luóla Ja.na III z
Waxszawy. W najbliższym
czasie zbudowane będą na
Placu Targ Drzewny spe·
cjalne fund.a.menty, a na
nich stanie 3-metrow~ cokół z okladziną z ·piaskow
ca. Uroczyste odsłonięcie
pomnika Sobieskiego na·
stąpi
27 czerwca br. na
Dni Morza.
Na zdjęciu: król Sobie·
ski z wysokości 7·t<1nowe
go
pomnika
pozdrawia
swą

buławą

Wybrzeża,

wśród

Uklejewski

Cyik:Ion ten przesz;edll wzdłuż
Wsichodnlego Pakist8Jnu 12 maja, niszcząc i zatapia.jąc wiele
miejscowości.

Mały SZCZ} l
Sobota j.eS<t czwa.ptym z kolei i w zaisa.dzi e
oota tini.rrl
dniem kQllf€1l'en.cji S1zefów rzą
dów kJra,jów arc.bsikich.

Ambasad1r NRF
Bagdad

Ambasad-Oil' Niemieakiej Republiki Federa.lnej w Ba,gdadz:ie opuścił definitywnie Irak
powracając do Bonn w związ
'ku
z zerwaniem stosunków
dyplo1nc:tyCZ1nych między obu
kirajami.

We wczesny<eoh
godzinach
porannych
odbywały
Sl:ię
w
siedzibie
Ligd Araibslkiej oSltabnie dlwusbronne sipotJkania.
Równocześn•ie zebrał.a się Rada Obrony.
W kolach dzienrn'iilrnrskich
1lwi.eroiZ1 się, że incydenty na
pogra111.icz.u
joro·z ńsiko-izrelll
S1kim nie JlOZlOsitaną beoz wpły
wu na uchwały konferencji w
diziedz:i<11ie wojskowej.

Huba

Wyrok w procesie
szpiegów USA

Dnia 29. V. 1965 r. po dłu
gioh i ciężkich oienJ<ienia.ch,
przeżywgz;y
lait 53, zma.rł
na.Jukoohańszy
mą.ż,
ojciec
i

S. t P.

brat

Tadeusz Kazimierz
Rytwiński
Wyprowadumioe 7/Wlok 7
kaplicy omental"L3 rzymsko·
katolickiego przy ul. Ogrod«YWej nastąpi 1 merwca br.
o godz. 16.30, o czym zawiadamia pogrążona. w głębfrkim żalu
RODZINA.
Dnia 28 maja 1965 r. zmarł,
po długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 71

ś. tp.

inżYnier

pracownik WPBEiP
„Beton-StaP', założyciel i bo„
norowy
członek
Łódzkiego
Klubu Sportowego, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzy.
żem Zasługi, aktywny członek
ŁOZLA,

zasłużony

działacz

ŁKKFiT,

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na StarYm Cmentarzu
przy ul. Ogrodowej odbędzie
się w
poniedziałek, dnia 31
maja br. o godz. 16,30, o czym
powiadamiają
p0grążone
w
głębokim smutku
ZONA, CORKA i RODZINA
Dnia 27. V, 1965 r., po krótkich i ciężkich cierpieniach

zmarła

córka,
ciocia

najukochańsza

siostra,
S.

t

żona'

szwagierka

i

P.

KRYSTYNA
PIECHOTA
Z

d.

ŁAPIENIS

długoletni pracownik Prez.
WRN, odznaczona Medalem
10-lecia PL, Odznaką Honorową
Woj. Łódzkiego.
Wyprowadzenie drogich zwłok
z ka1>licy cmentarza rzym.-kM.
na Dołach nastąpi w poniedziałek dn. 31. V. br., o godz.
16,
o
ezym,
za<Wfadamia.ją
zrozpaczeni

M;ĄZ,

MATKA, SIOSTRY,
BRAT, BRATOWA, SZWA·
GROWIE, SIOSTRZENICE
7851/g
1 BRATANEK.

4

wojs'1<o.w y ska
lat więzie
ni.a dwóch duchownych a.merykańskich
za SZ1?iegostwo na
rzecz USA oraz za pr.zes.tąp
stwa walutowe.
Kubański

z.at na

ka•rę

sąd

10 i 6

Kanclerz Austrii
w Bonn
w

Władze

oznie
o.sób.

okolio 30

że

lą

tysięcy

miejSJOOWościach

odmówiły

wiz

delegacji Lie1 Kobiet
w końcu maja - na zap<roszenie
zachodnia<niemie-Okiego
ruchu poikojowego kobiet (West
deutsche
Fra·uen.f.riedensbewegun,gl,
postępo•wej
orga'llizacji
kobiecej w NRF miały uElać się do NRF przedstawiciel
ki Ligi Koolet, m. in. celem
ucze!!tniczenia
w urządzanych
prze-z wspOI11111ianą o,rganizację
spotkaniach
z kobieta.mi w
różnych mia<stach NRF.
Jatk s.[ę dowiaduje PAP, wy
jazd przedsta wiciele·k Li.gi Ko
biet nie mógł dojść do skutku
wo,b ec odmowy udzielenia ~m
wiz wja'Zdowych do NRF.
0

m. iJn. dio Iran.u komipletne
obiek!ty pn,emysił.owe,
obrabiarki, maszymy wlókienn.icze,
Sl?t"zę"t motoryz:acyj<ny, mas,zy.ny r<>ln·ioze,
spr.i.ęt
eilektrotechniczny i precyzyjny.
Iran dootal"<."Za.ć nam będzie

Pahll~a

eksportować

będ<z:ie

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

O

ski.
Od pól gnieźnieńskich wywodzi się nazwa Polski kraju
Polan. Od gniazda tej zieml
wywodzi się
nazwa Gniezna.
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W sobotę w sald konferencyjnej rektora.bu AM w Ło
dz1 odbyła się podniosła uroczyst.ość
z okazji 40-lec'i.
pra•c y na·ukowej i działal
społeczno-zawodowej

prof. dr Kazimi~rzą. MonikoW19kilego. Na UJI'OCZ.)'IStość
przyby1i
przedsta wdciele
władz mia,sita, zw~ązikó·W zaWOdQlWych, W AM ora1z wychowanik·owi e J\.IJbJlata.
dr

K.

białego

orla

miał

swą sied"'ibę Miesz·
tutaj Bolesław Chrobry
koronował się na króla Polski,
tutaj
7,najduje się najstars•'a
świątynia,
katedra gnicźnień•

Tutaj
ko I,

kol ej'llle

sipo!Jkande

prz.ed.st8Jwici eli pol.slcieigo pme
mySJlu chemlczinego i CZJeChoslowa•clldego przemyisi!Ju
masz.yrnowego w sprawde kontroli przebiegu dostaw z CSRS
d!la budującycil się zakładów
arzKl>t-O<wych w Flułaiv.rach.
0€-Legacją

1

polską

kierował

min1stetl." przemysil1t1 cherirlc:znego An toni Rad~:ińSlki.
W CZJasiie rozmów przeanaHZ:OWIBJno dotychcrzooowy pll"Zebieg dootaw ur1ZJąd.zeń z CSRS
i ich mon t.ażu na placu budowy w Pu•ław.ach.
Sl;wierd!wno, że zobowiąza.ni•a CSRS
zrealizowane zostały w 89,7
proc.
US1talorno szx:zególowe

sk-'· Znaleziska archeologiczne,
wyko-pane w Gnieźnie świadw.ą
o WYS()kiej
kultun:e naS7'YCh
pr:oodków.

Ich potomkowie są godnymi k.ontynuaitorami bogatych
tradycji, ambitnymi i a<ktywnymj, rozbudowują prz;emysl,
rozw!,ia•ją
ku1l1burę,
otwierają
nowe zakłady pracy i nowe
szkoły, ł>ilb1ioteki i przeds"Z!kola,· z pi etY'ZJ!llem chronią za-

by>tllci.. Gniezno .poSliada również swói teatr.
Myiilę.
że
Miesl'Jk.o I, kltóry wprowl!<J'Zi'łl
PolS1kę
na a-rernę po1ityCtLną
śwfata., byliby z nioh zadowol<o•ny,
L. KAROLAK

cyj111e plik. Oa.ama:no i odldzii•aly reaikcyjrnej . jrtJJn•ty wojskowej gen. Imberta nie wznawiają dzi2iań wojen1nych pozosta.iąc
na za,jmowBl!lyoh dotychazas pozycjach.
Przedsitaiwrciele Stanów Z'.jedrnoczonyah
i
Orga1nJzacji
Pańsibw

Amerytkań&kich,

~ió

r.zy przebywają w Santo D~
mi111<"0,
n.apotykaią trudnooc:i
w reałizacji siwych zamierzen
utwo<rzen.l2 tZ}W. „rządu kompromi1SJOWeg<>".
n.a
które.go
czele miał r<ze'k-0m0 stać Antonio Gu"ZJman,
b. mi.misiter
rolnicrt.w,a w datWlll.ym rząd'Zie
Boocha.

Oświadczenie

R:uska
Se'k:retall"Z s1Jainu USA, Rlusik,

wywiadzie dla st.Goji telewizyjnej NBC oś<wiadczył m.
i•n., że oddziały amerykań·sikie.
wchodzące
obeonle w S1kład
tzw. międeyameryik.ań\Slldch sił
7Jbroj.nych,
nie!J>rędlko opuszczą
Domi111lka:nę.
We<llug
·&łów Rusika. terminy ewa.kJu,acji wojsik amerylkańSlkiah z
Rep<uJbWti Dominikańs>ltiej zaleożą obecnie od decyz;jt OPA.
w

termiirn.y doota/l:lareruia po1JOS'talvch apa:ratów i maiteri.a.lów
oraiz nie2lbędrne.i pomocy techniozmej przez CSRS.

Turcja pragnie
polepszenia stosunków
z

Bułgarią

Minister spraw zagranicznych Tu•rcji, Ha·san Isik oświadczył w rozmowie z wysłarwikiem
bułgars1miego radiia i telewizji, że Turcj3.
szczerze pragn;ie dal~zego polepszenia stoslldlków z Buł
garią.
Stwierdzić
należy
powiedział
minis·ter
że
jest wiele czynników, które
sprzyjają
na~odami

zbliżeniu

Turcji i

:milędzy
Bułga·rii.

„Explorer 28"
na orbicie
Stany ZjednoozQ!le wysłały
w sobotę w przesitrzeń latają
ce laboratorium fizyczne. aby
2l!Tlderzyć natężenie promieniowa.nia kiosmdcl'lnego na trasie
do K·sdężyca. naijbli.ż.Slzego celu
pozaziamSlk:ich
Wypll'aW
ozłowi€'ka.

58-kilogramowy „Explorer 28" wsizedl na oordzlo wydłu
żoną

orbitę

wdkólZJiemską.

Odroczenie lotu
„Gemini"?
Amerykańska
Agencja
Aeronautyki
i
Pl'zestrze"'li
KosmicZllle; podała, iż nie
wyklucza się ponownego odroczenia
startu amerykań
skiej
kabiny
kosm'cznej
„Gemini" przewidzianego na
3 cze-rwca. Wczoraj wykryto,
iż jedna z baterii jest wadli

wa.

W piątek zak-0munik.owan.o
na Przy>lądku
Ken.nedy'ego.
i2 pod=as lotu kahiny „Gemini" dwuosobowa zał-Oga - James MoDivitt oraz Eldw:ir<l
White, podejmie p.róbę odbyCia koS1micznegio rendez-vous.

Mon1k<J•wsik.!
liat klerow;;ł
jec!Jną z katedtr
AM i dal
się poi.nać jako wybitny nauko'Wlieo i wychowawca mło
dzieży. Jest on równ.ież pl'ze lllllHllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
wodmiczącym Łódzk.iego Oddoziaru Pol. Tow. Fal'maceutycznego,
'WieJle

działaln'ośei

O

społecznej

naukowej,

i zawodowej Juin. mów<ili: prof.

bilata m.
dT' Felik5 Modrz.ejeW<S<k•i, prof.
dr St. Cwyna·r, prof. dr M.
Rychlik i dr J. Chmielnicka„
Dcs1:iojrny Jubilat otirzyma ł
także wiele depesz gratulacyjnych.
(T'eg)

między Polską a Iranem

W sobotę ra1110 a.merykaiiski
at[)'lllowy
okręt
podwod111y
„Snock" opuścił ja1poński port
Sasebo, gdzie przebywa! przez/
ostatnie 5 dni. Wizyta amerykańskiej
a<bomowcj
jednostki
podwodnej w Japonii wywołała
falę demonstracji protesta
cyjnych.

ze str. 3)
bok ekS1portu zajmuje się
również
Gniezno importem.„ tUT)"Sltów. Przyjeżdżają
do tego miasta wy•
cieczki z calego kraju, a tak·
że · turyści zagraniczni.
Nic
d:liiwnego, są miasta, których
dzieje wyjątkowo siiJ.nie splatają silę z powstaniiem i historią
państwa.
Gnf.ezn<> do
nich wlaśnie należy.
Flrzecież to pierwsiza stolica naszego kraj•u, miasto drogie kaiżdemu Polakowi. Pełna
z.aiby<tków i mailowniczego uro
klU ziemia gnleźnńeńs>ka ara-z:
hisitoryczne Gniez:no - to ży
we pamią1JkJi. p:rizesq;tości. Pol-

prof. dr K. Momkowskieeo

Emowa handlowa

opuścił Japonię

(Dokończende

Jubileusz

Prot;
przez

Jak inllormuje MHZ, w wy-ndlku
prrz:eprowad.zanych
w
Tehe<rarnie r-Oilrowań
zawaJ!"ta
zosta:ła międ1z.y Polską a Iiranem 3~1.etnia umowa handlowa i trzyletnia umowa pła1t
niom na okTes od 1 lipca
1965 do 30 CZ'etl."wca 1968 r.
W ramach
no<Wej umowy

W gnieździe

zanotowa<110 już wypadki cholery ora12; biegwn1lti.

ności

Władze lłRF

soobotę

rano
przybył
d<1
kanclerz
Austrii,
dr
w god-zlnach przedpołudniowych spotkał się O<ll
w pa
łacu
Schau.mburg rezydencji szefa
rządu zachodnioniemieckiego - z k.ainc.Jerzem F,rha<rdem.
RozmO<Wa
dotyc-zyla
problem.ruty.ki międzyna.rod01wej.

przyipuS12JCJZają,

z.gililęło

w

Bonn
Klaus.

AtomOllJY okret USA

Henryk Lubawski

długoletni

I

Sytuacja wecwnętrana w Domini<ka<11i.e w:Ykwi:uje w osita.tn.ich dmiach ozn.aik:l pewrnej
stabiHzacji. Wojska konsty•tu-

30 fJ.JSl ęcJ,J

wybrreży

1

opuścił

problemy

si~

Sytuacja w Dominikanie

Elk:iopy oonitarne we Wsd100nim Pakista111de
51t.c;!l'ają
się
zapobiec wybuchowi epidemii
cholery i osipy, któtre mogły
by jeszcze bardziej zwiek.szyć
lic:z.;bę ofi.aT
strB.S1zliwego cyklonu Wi0Slen<11eg·o.

których

W dln!aoh 27-29 bm. OOJbyłJo

p<l·glądów

Skutki cyklonu wPakistanie

mieszkańców

zamjeszka.
CAF fot,

w sprawie dostaw do Puław

Opuhli.)towano w Moskwie
29 bm. k.omwnikiat o pobycie
w ZwiąZllm Radz.ieokim J.
Kada<ra, A. Apro i B. Bisżku.
Kom.u'lllika.t
stwierdtZa, że
przeprowadzili orui rozmo•wy
z L. Breżniewem, A. Kosyginem i N. Podigornyrn.
Przed&tawiciele
KPZR
i
WSPR ocenm wysok.o istrn<iejące
stooun~·i
mięc\'-!:Y
obu
partia.mi. Podk<reślili „cał!ko·
witą zbieżrność poglądów obu
stron .na sytuacje: w między
narodoiwym !.'Uchu komunistycznym".
W tokiu rozmów przywódcy
KPZR i WSPR .stw<ierdz.ili

Oznaki stabilizacji

Minister spraw zag!'anicznych
ZSRR A. GromY'kO przyjął
w sobotę szefa stałego pr·zed
sta;wticielstwa
Nar.odowego
Frontu Wyzwolenia Wietnamu
połudn.i<l•weg.o
Dang
Quanig Mht11ha.
Ząioęło

radziecko-wąe1erski

zgodrność
na najważnoiejsze
między na.r odowe.

przv1ął
kańców

Rozmowy Polska - CSRS

całkoW1itą

A. Gromyko

cie

Komunikat

rn. im.: bawebny, przędzy i
IS<lllt'ówki bawe:t:n.ia.nej l. drzeWll orzechowego.

Wczoraj i dziś Gliwic
(Dokończende

ze str. 3)

A przecież w Gliwicach dizia
la je11zcze „BiprollUlg" - biuro
przygotowujące
projekty z za
kresu przemysłu materiałów o•
gniotrwalych, jest „Energoprojekt", zajmu,iący się opracowa
niem
projektów
budowy no·
wych
siłowni
cieplnych
oraz
wiele innych
biur
projekto·
wych, które odgry.wałą bardzo
poważną
rolę
w zyc!u gospodarczym naszego kraJu.

Gliwice posia<lają aż 8 instytut.ów n~ukowych.
Dzi~ki
wysitkom naukowców z Instytubu Farb i Lakierów, PolSika jest jedynym kJI'a.jem ro-

wie, przy Uil. Dworcowej, wy
w górę
wysmukłe
sylwetki wiwowców. a w naj
błiższym czasie ma ich stanąć
w śródmieściu jeszcze
kilka. Projektuje silę osumenie starego kory-ta
Kanału
Kłodnickiego
i
zbudowznie
dwóch bulwarów. całkowicie
zadrzewionych. Zr""ztą i obecnie miasto na brak zieleni narzekać nie może.
W
ogóle plan.uje się. że Gliwice
w najbli~Ych latach
będą
roz.wiiać się szyhko. Dlatego
śmieszne wydają się arLykustrzelają

Zaćmienie słońca
nad Pacyfikiem
W
wym

niedzielę
nll
i środikowyrn

pol!UdnioPacyfiku

nastąpi

cal'lrowite zaćmienie
Ma ooo tirw.a.ć 5 lJl'inut i 20 sekund.
słońca.

Upały

w Meksyku

W stolicy Me-ksyku ut.rzymuje się od marca br. nie no
towana od wiel•u lat fala
wiosen.nych
upałów. Służba
zdrow<ia Meksyku zakomunikowała · w pią.tek,
~ż
od
ma.rea wskutek u<pa!ów poniosło śmierć 25 małych dozie
ci.

*
Termometry

zywały

w

*
w

piątek

Pa~yżu

wsk•

zaled.Wie

GLIWICE

11

stopni C.
Ta.kiej
fali zimina
nie notowano tu od 1873 roi1<u.

c!:lPDCIDA
pz;,; zad•mur7..en.ie przejścio
W<l d<u:że z opada.mi, moO:liiwe
burze. Te.miperatu<ra m.aksymał
na 14 st. c. Wia1lry umia•"'kowa'Jle, oik.resairni dość silne z
k;eirunków
północno-wschod
:i:tich. J"iutro ~oda bez imian.

cja~is1tyc:znym, który opa-nowa.ł
produkcję farb okrętowych na
wiellką
ska'1ę .
Inny
sukces

gliwickich naukowców, to opracowanie
nowych
metod
wyboipu sita.li.
Dzięki nim jaik diClln.ioola ostatnio p.r llsa nasze hutnictwo
zajmuje 9
:miej<SiOO w prodlU~i świato
we},

* ·*

pUJblilkowBllle w
rewi'Zjonistycznych

ly.

;różnych
piśmid

łach, wychod~cych w NRF.
Ich an.ttorzy UJbolewają
nad
„polskim Losem Gliwic".

Kariera tego miasta w Pols·
ce Ludowej
jest jeszcze jednym nie'ł'bitym dowodeJ!I,
że
ziemie, ~tóre po wielowiekowej
niewoli pruskiej powróciły · do
Macierzy, dobrze zagospodarowaliśmy i że żadne ubole·wania
tych panów zza Łaby nie są
w śtan.ie przeszkodzić w ich
dalszy:m rozwoju,

MA.REK REGEL

·TA-f< !9f.tO„.

·
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~jłYl-?'łł'ilMCMCsoRACH
SrodJ/ciem jeiZdni r0Z1mololeq peł,.ga dzi<?ń wirześ-Mawy.
Czlapią krOłki (JIS'l]><Ue, w oknaich s·te>rczą gro.wy.
Ktoś mi wtyka w1'°'vl«: 'WllT..gofm4 od czerni.
Szipicel oc~ W1J1trzeszcZ1a przez szybkę porl!l.eroi
Dzisi>llij gws nii,.e.ś-wi.adomy Z<IIWaŻy na szaili.
PO'Wm prysną Uu.&ent.a. I oo będzie dallij?
Przy}l:12ie jv,f;ro bez jutra, bez s&J.necznych mrZQT!elk;
znowu z mgiel s-bę wyia.ni rozeDkfitny dZioneik..
Na parkanach I. murach pla.katy, wywiesz-ki.
tJuc st.e będą gb.vamii ja;k cyr.kowe śmwsziki.

Guxvr promenad niedzteoinych zirz,ów się wsitokrotnii.i

.zon.ów

m~iczqcq

failam~ą

przem oozrobotmi.

U wywtu wlicy z twarz4 wszecMoiedzącą
.sita;nie Tilieimy i groźny - cz.lelk na s.za,rym kx:Yfvcru.

RzeczyJ)OS1'łolitej

wybory parlamentarne - do Sejmu i Senatu przed katastrofą wrześniową. Chociaż ogromantydemokrat ycmą ordyna.cję wyborną,
opartą na tzw. kwietnfo wej konstytucji 1935 roku - co musiał uznać nawet obóz
wybory odrządzący, obiecują.c zmianę ordynacji przez nowo w ybra.ne Izby być się miały według obowiązującej ustaWY.
W tej sytuacji niemal wszystkie stronnictwa Jegal nej opozycji, tak z lewa jak
i z prawa - Polska Partia Socjalistyczna, Skonnict wo Ludowe, Stronnictwo Pracy i Stronnictwo Narn dowe oraz demokra•tyczne u grupowania mniejszości narodowych, postanowiły wybory zbojkotować, nawołując swych sympatyków do powstrzymania się od udziału w głosowaniu. Zasadnicza batalia polityczna rozgrywała się więc w rezultacie między jedyną w grunc10 rzeczy p~rtią. rządzą.cą, Oboo frekwencję
zem Zjednoczenia Naro dowego (OZN, Ozon), a całą opozycją,
Ostatnie w

odbyły się jesienią 1938, niespełna rok
na większość społeczeństwa potępiata

e
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wYborczą..

W

Choć

że

Sąd

Najwyższy

nawoływa.:ue

clo

bojkotu wybOlrów nie jest kara•1 ne, obóz rządzący wsz.eJk.imi domępnymi środikami u~·:
lawal uiniemożliwić p<ror>aganNa
dę pTzeciwko wyborom.
gazety opozycyjne sypały Sifl
kQIIl.fisikiaity za konfiskatami, za

--------..

oo

teaitir.u, oo w teatrze jeist OOrdro Pi"i'kmW, czylllto, Z.U,btę ol:>seirwowa.C sprytno.ś' a·k~or&w, a niektórzy z nich naiweot sq O!Wtorzy losi4żek. Na;jlepiej mi się
pod.oba sztwka „W pu~yn4 i ie pusrezy", bo dzie'ny Staś s<trzeolal i zmsZ<:zyl zlych Ludzi
ich wla1S nym ·karnbimeim. Wszys•tlloo w tej SZ!f::uce był>o dlla mnie nad.zwyc.z(}/j ptęlone, cie](,#/, We i wojenne.
Ja w •U>afrze bylem m(Jiło, dllabego, źe mieszikmm daileko 90 lam od m.tiaJsta Lodzi.
szlego r011ou bylerm u tvu;j11w., to wujeik 1T11nie opro•wadzLl po mieście i do kii.na q, do teatru i do zoologu.
Chętm1e ogla_idalm '114 siceiniei bohaterrów, 1>0dziwiami ich wyig/,qd., źe tilJCy mlod;z' : t k
.pięknie ~ys•tę;puJ4._ n1e mogę ich jed'naik poznać czv to rz,a,pra;wdę oni. Myślę io ~ rvi:h
nawet nieraz tllJ.eC.<.O<re:ln: ze .ma)ą ta<k1e m1f4re g/,owy i t10 W!SZj/ISO/oo u.łożyli-. z~ im
że•by żyli 200 Uiit. Do .W·iiLwn:1"11, na trym konczię mój l'i!St",
;,Ja l'U/;ię chodzi.ć

ze-

,

że właśnie ' : ' " " - - - - - - - - - - - - Nic dzJi.wnego,
„.„Oglądanie sztuk.i daje mi
Teatr im. Jaracza za9roponowiększe T>rzeżycie niż filmu.
wal naim wrga.nizowanie konBo tam występują żywe osokwrsu dla najmlooszych wiby i pokazują wszystko praw
dzów. Jedyna to scena w Lodziwie. I w tea.trze nie psu·
dzi, &Y'S'tematycznie wysU;wiają. się oczy„.".
jąca sztuki dla dzieci i mł<>
utrzymująca je Slta•le
d2:ieży,
teatralne
Przedstawienie
w siwym repertu<ll'Ze „na co
je.st bairdziej zrozumiałe. Realia scenic2lne, bliskość żywego
dz:ień".
akrt.ora. niemal bezpośredni z
Aktorzy tego teatru zgodWS1Zystlro to
nim kontakt nie twierdzą, że na.jprzyjerwjest bairidzie.i sugestywne, wySlię . d:ta . d!Z.ie<;L
gra
111iej
wiel!"a silniejme wrażenie niż
Wdzięczna to widownia, me
om:az i słO'WO z małego, czy
ma na niej snobów i ,;wydziwiaczy". Rea.guje 51POntamcz· duzego ekranu, tr2>ktowanego
barozJi.ej umownie. Poza tym
płaczem,
nie i śmiechem i
czasem nieooczeID.Wa1t1ym okrZY odświętna atmoSlfe:ra. siali tealtiem. ositrzegającym bohatera tralnej. niecOOrz;ienne otocwnle'. świa1la żyrandoli i refle'kprzed niebez;i.ieczeńsrtwem.
torow, wywolują nlepowtarza·l
ne emo0eje teatralne. Nie bez
~ w teait>rze wydarzyła
roaczen:i~ P-OrllOstają elementy
mi się dziwna hu;toria, pobaTWne
J~. piękne,
ta'1~1e,
występu
w czaaie
nieważ
(wiele diz:1ec1 zachwyca się kookrzyk 1
się
wyrwał mi
lorem) stroje i dekoracje.
zwrócili na mnie
wszyscy
bardzo
uwagę. Dlatego teraz
me lubię, jak ktoś rozmawia,
„„.Gdy tam pGjdę, to zaw.
s'1óżnia . siS albo szeleści pasze spotkam coś nowe.go co
p1erkarru.„ •
mnie zainteresuje. Każda' nowa sztuka wprowadza mnie
w inne życie i 7,daje mi· się,
A WS1zyslko to jeS>t oznaką,
że i ja tam jestem i że to
ja mieszkam i :tY'ję z tymi
że dzieci przeżywają głęboko
bohatera.mi„." . .
to, oo się dzieje na scenlie. Ale
my, popr.zez nasz konkurs,
Tea!tr wprowadza dziecko w
chcieliśmy się dowiedZi,-eć jes?.inny, odświętmy świat. I jest
cze, co najmlod<S1Zym widzom
to n[e ty~ko rozrywka., nie
:ziostaje w pamięci P<> wyjściu
tylko szkol.a wyirobienia towaz teatru, po powrocie do dorzyskiego, nie tyllro wreszcie
mu. Co wywiera na n<ioh na.jpomoc w l~kturze sizkolnej.
większe wraiżenie, ~ powpierwszych
Na To także S<ZJ~ola
stawia nsjtrwalszy ~1ad.
moralkon4ontacji i ocen
konkurs wpłynęło ponad GOO
nych~ samod·zieltn.ego ksztalt.<>odpowic<dzi i· wydaje nam t>!<:,
Rzecz wania kryteriów 0 tym, co
że nie jest to malo.
wydawania
d?bre i 00 ZJle,
więcej
charakterystyczna
list.ów otrzymaliśmy z woje- pt<')I'Wszycil sądów 0 tym, co
wództwa. niiż z Lodzi. WY·Qra- spraWied•Uwe a 00 n1e.sipra'
wiedliwe.
wa z mal<?gio mia&teczka. c:~y
wsi do teaitru jest przertyciem ; - - - - - - - - - - - - - - - :
l?)ęOs;zym, przygodą nieledwie.
. „„.Teatr, to moja sensacja
i dlatego lubię tam chodzić.
:ram P07Jllaje się nowe ba.lki
„ ...Lubię ehQd°llit do teatru,
1. rzeczy prawdziwe. Poznaje
bo tam można nauczyć siP,
ludzi.
•ę d<>brych i złych
Slicznej gry, bo się aktorzy
Fals"; i ?błudę. Higienę, grześlicznie odgrywają, a chodze•
i prawdomówność .. ,".
C7.nosć
do teatr.u w moja pa·
nie
sja.„".
Ja1kże wiele dzieci stara się
naśladować poz.y-tyw•nych bo~a·t.erów, .którzy stają się ich
Ale świait się :!imieni.a, co
ideałem, J<l•\ci.e wiele sta~a się
nie poz;ostaje bez wrplywu na
płzyipo
wyzbyć swych wad
psychikę dziecka. Dziś nasil
minaj ących tm ztych booatenaweit
najml>OdSi widrrowie,
ró W SIZJt Ulki.
jeśli byli w teatrze dopiero
Tyłe - w dużym skrócie 3-4 razy, mają jwż. sk.a:lę poz listów
wywnioskowaliśmy
:równawczą. 0g1ąda1j;ą prze<lstawienia te1ewizyjne, chod1.ą klóre do n~s wpłynęły. Przy
do l<lna. Dla·tego w wielu H- okazji dzieci pi·sały i o innych
st.aoh znafteźliśmy włs:śnie po- sprawach . Wiele z nich (szcze
gólnie d<ziewczęta) ma j1.1ż
równanie te<:tru z telewi-zją i
kinem. Teatr wysizedl z tej swoich ulubionych alk.torów
znia ich na.zwisika, chętnie ogl~
próby zwycięsko.

---·

scenie. Pros>Zą <>
kupna fotosów,
które bylyiby milą pamiątką z

dai ich

na

umożliwienie

naiwolywanie do bojkotu aresiz
towano w okresie przedwyborczym około 200 dzl~~ac2.Y
jednego tylko Stronnidwa LuNa terenach wiejdowego.
skioh, zwłasreza zaimieszkalych przez mniejlSIWŚci na.rodowe, imano Siifl ws'1:e1kkh
możliwych sposiobów administracyjnego naciSlkU. by ludność zaip~zić do urn..
Szczególnie wstrząsającej zbro

Inin:e dzieci
przedlSltawienia.
uiproo?;Czenie sp<rzeproszą o
daży biletów ulgowych do teatru. A wsizyistkie pro.s>zą teatry lódzJkie, by częściej wysl.awialy sztuki dla dzieci i
młodzieży.

MyŚ'lę, że teatry lódzkie po-winny wziąć sobie gorąco do
serea tę prośbę. Trud przygotowania takich sztuk opłaca
nie tylko dorafoa saty&fa1kcja,
jaką d<rjp sprawienie dziecku
a:adooci. Jest to również kaipi·ta·t który pt"O'C0Ilotuje. Z mawyrastają
entuzj2stów
łych
dorośli wid7flwie, dlla których
teatr jest powS1Zednią potrzebą.

T. WOJCIECHOWSKA

Wyniki konkursu
•.Mój list z widowni"
Korntlsja sędzfowsika konkul!'su „Mój Jis.t z wido<w.ni" miabowiem
ła, bardzo pow':'-zny kło;pot z wydaniem decyzji.,
dz1ec1 z Łodzi i wo\jeWOdtztwa przysłały nam bardzo Wi€•le
bardz". ład:l}ych listów. A oto ich auto.rzy, którzy tak, jak
piłkę
aparat fotograficzny
za.pow1adahsmy, otrzy:mJUją:
futbo!ową, zegarek na ręk~ piłkę do sia.tk6wki, 'komplet
do ping-ponga, komplety przyborów do pisania, torby·kon•
duktor ki,
Malgorza.ta K.uleta, Łódź, Wojska Podsk4€go 128 m. 27,
Danuta. Depczynska, Przatów, p-ta Szadek, pow. Łask, Bogdan Wiliński, Łódź, B€dnal!'ska 24 m. 1, Krystyna 5'Lczęsna,
wieś Zl-0~nica, p-ła Kl€Szc-zów, poiw. Bel.chatów, Anna Stasiuk, Łódź 12, Przewoonic;za 68 m. 3. Henryk Kopytowski,
p-t.a LeW!i.n, pow. Rawa Maz., Jolanta
wieś Studzianki,
Grzejszczak, Dmosin, pow. BrzC1Ziny, Grażyna Paulińska
Łękowkc, pow. &khat.ów, Barbara Jaksa, Łódź Muszlo~
w~ 18, Elżbieta Gieroń, Łód,ź, Okólna 183, Roma 'wysocka,
Konstantynoiwska 44-a m. 11, Jolan.t a Marczewska.
Łódź,
wieś Mięsośnia, p-ta Po,pów. k. Głowna.
Poza tym przyżnano k1HJkadizicsiąt nagiród książkowych.
Wszystkoe i:iag,rodz.one dizieci o~rzymają pocztą zap.rosze111ia
do .Teatru im. Ja<acza na porzcdstawienie w dniu 3~ 11'.l!ł:la,
·
gdzie zostaną Im wręcwne nagrody,
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alka ta J)['Zebfo•gała w
warunkach zaostrzające
go się terroru policyj-

orzekł,

I==

n1111111nm111111un11E111

mmmnnn111mun1111D1n
nego.

ii

dni dopu&cila się policja w Ło•
dzi: choć Ke>munistyczna Partia
Polski była już wówczas roz·
wiązana I w sposób zorganizo·
kampanii
w
udziału
wany
brat nie moprzedwyborczej
gla, wieloletnia działaczka koWlady•
prządka
munistyczna,
sława Bytomska, została porwa
bezbronną
na i skatowana;
J(tórej ręce związano
ofiarę,
drutem, oprawcy oblali ben.zY·
ną i podpalili żywcem.

O podobnyah bestialstwa<'h
i samowoli granatowej policji
donO<SIZOilo również z innych
's tron kraju, przede wszysit.prze:r.
kim z zamieszka.łych
ziem ówczesnych
Ukraińców
poludniow<>wojewódiztw
Jednakże nawet
wschodnich.
te :zibrodnie sanacyjnych w!atl
c&w Polski nie byly w stan\~
prawdziwyah na.zatuszować
st.rojów parrmjących w kraju.
Dowiodh tego wymownie wvnilki gtooowania.
przywódcy Oronu
boć
trąbili wówczas o zwycięstwie odniesionym n2d

C

stronnictwami legalnej opozycji. nawet pobieżna analiza
wyników głos.owania. zadaje
tym przeohwaJikom kłam. Wg
oficj2lnych statystyk 33 proc.
uprawnionych do glosowania
2lbojrkotowało te faa:si;: wYbo:rów; w rzeczywistości by! to
odsetek zmacznie wyżsą;y. Nawet trzymając się dal!lyeh opn
b!Ukowanych pirzez ówczesnP
aJe uwzglęc:Lniaia<"
władze
glosy niew<rżne, oddane przez
lwdzi, których w ten czy inny sposób zmuszono do pói~
cia do urny, ale kltórzy daJi
wyraz protestowi p<rzeciwk<>
reżimowi, oddając glosy niPotrzymamy zaledwJP
ważne 54.4 proc. głosów waiżnych.
7lnamienne
Jeszieze ba<rdziej
jest pcxrówn.amie odsetka gło-

sów waźnych rw :różny.eh rejonach klraju.
Okaże się w6wczas, ze osła•
nad urną" po•
wio.ny „cud
najlepie.i w woje•
wiódł się
wództwach wschodnich, zamie•

przewa7.ającej iloszkałych w
ści przez ludność niepolską ukraińską., białoruską, litewską,
nie był
żydowską. Przyczyną

entuzjazm dla sa•
ze strony
ówczesne wla•
elementarnych
praw. ale znacznie większe na·
silenie teTroru w tych okolicach. W rezultacie Ozon najsukces osiągnął... na
większy
Polesiu, podczas gdy w War·
szawie przy użyciu wszystkich
kruczków ordynacji wyborczej
monopolu na
i praktycznego
obliczanie głosów 7.aliczyć mógł
7.aled wie łl,2 proc. wat.nych.
wówczas
często
przyjąć
Jeśli
stosowany pod·dał na Polskę A
i B, O~on . na 7,iemiach rdzenmógł na swoje
nie polskich
konto zapisać najwvżrj 47.4 pro
pndc7,a.s gdy w
cent głosów,
Polscf! B - l!Ż 62,6 pro<:.
byna;imniej
nacyjnego

porządku

ludności. którą
pozbawiły
dze

W

tej sytuacji wyniki. wyborów właściwie nie p-0Siiadały żadne~o politycz
nei:ro znaczenia, jeśli pominąć wewnetr2lTle rozt(tJ'wki w
samym obozie rządzącym. O
wówczas
wybn nych
obu
izbach powiad2no po prostu,
nie
że są „dys'PQZycyjne" tylko dlatego, że Oz.on wraz
z niektórymi współpracujący
mi zeń ul'('rupowa111iami mniejnarodowych, pooiada?
szości
przygniatają.cą

wieksizość

miejsc. ale i dlatego, że dzię
'ki ordynacli wyborczej udaszereg
ło się wyeliminować
niedogodnych dla
osobistości
a:eżimu. choć wywodzących sie
Już
z obozu pił'sudczyków.
tyliko ja'ko ciekawostlk:ę - ale
można odnothroamienną fakrt mianowania przez
wać
prezydenta Mościckiego dwóch
senatorów z ramienia łtw.
„Jungdeutsche Partei" - nieprzybudówki
oficja•l nej
mal
partii hit.Jerowsokiei. dzialajacej wśród niemiecokiej mniej(później
naroo.owej
szości
sz:yclJ. ,.Volksdeutschów").
Wybory do Sejmu i Sen<>tu
na j.esien.i 1938 roku nie mo51p-OSóh
żaden
w
więc
gły
prawdz:iwych
odz:wierdedilać
s•touczuć społeczeństwa w
=ku do obozu rządzącego,
wymowne
bardziej
Jeszcze
pod tym względem były nieco
późniejsze wyba.ry samorządo
których
w miastach, w
stronnictwa legalnej opozycji

we

;postanowiły wziąć udział.

TADEUSZ SZAF Alt

Egzamin
dojrzałości
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Blisko 40 tys, ml"'1rzów 50talug i
pęd.zła mie5'."ka w Pary-.iu. Każdy
z ruch marzy o karierze Picassa
• lub. Chagalla. Magnesem przycią·
i;-a.Jący.m ~eh do na.dsekwańskiej stolicy
J~st rue. tylko bajeczny jej urok i patyna a.rch1~ektury, ale i wyjątkowe -zainteresowani~ Fi:aa~uzów tą dziedziną sztuki. W nied.ZJelne po1ranki, nieprzerwany
P<>tok paryzan cjągnie do Luwru. I nie
tylko dla.tego, że tego dnia wejście jest
i>e'„płatine, al~ Przede wszystkint dlatego,
U godz1nam1 moj,na kontemplo•WaĆ Wa•
poszczególnych obrazów,
lorl'.
.Nie ma takiego mieszkania, w kt6rym
reprodukcji
znalazłoby się kilka
me
sławnych malarzy i · kilka obraz6w nie
ka7Aly
Bo
jesz.cze talentów.
znanych
Fraru:uiz .łączy W sobie umiłowanie do
sztuki z zył!<ą rentierską. A nuż dzisiej·
szy, wegetuJący malarz okaże się jutro
od.krytą gwiazdą i jego <>brazy
no;wo
o;i1ąg-.ną ho.rendalne ceny? wszak histoe>bfituJ·e w
r1a ó mała.rstw.a francuskiego
mn stwo takich przykładów. Na ws:zełki
zabe7.1pieczyć,
wypadek trzeba siię
upuje więc Fra.ncuz obrazy trak·
t~jąc je jak.o swoistą Iok~tę kapi.tału, k.tóry w „woim czasie
. . <>P,rocentuje sję z nadwyżką. oczy
wiście. me za,w~ze się to udaje, ale długoletme tradyc.1e oraz pOCzucie estetyki
n~e pozostały bez śladu. Obra"'. stanowi
n1eo.dzowny a.trybue; wypo6aieaua miesz. . .
kam~.
NaJczęscieJ.. gdy :mowa jest o małarzach. pa':"yskich, koJairzy się ich ze słyn
ną dz1elmcą Mo,n tma.rtre. Nic podobnego.
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artysty~e

K

Być może

KONFRONTAC~E

posiada.ją

tu siwe
niektórzy
pra. ce>wn.ie, ale . s. ą to WYJ.ątki. W"uawy,._
d
zie pan'?ral'.!13> Jaka roztacza się z tego
wz.nieS>!.ema Je~t fantastyczna - cały Pa•
ryz lezy u twyc11 stóp, ale czynu za
pr~co.wnłę. jest tak wyir,1rowany, że nie
~Ć~dy m<Y.oe 5'loble na taki luksus PQ.l!lWO•

Je I e n l•e

po rancus ku
ł

A w ogóle. malarzy paryskich można
·
na cztery socjologjczne
e11y b a podz11'Ylić
grupy. Pierw&-za, która ?Alobyla szczyty
sławy, mieszka stale na Lazurowym WYb~zeiu. Mniejsze gwia7,dy m.ają pracow
nie w okolica~h Saint Germain, skąd
roztacza się przepiękny widok na Sekwanę oraz katedrę Notre·Dame, Spotkać
ich można przewa„nie na Montparnasie
w c.afe Cu)J(li lub Select przy małej czar
n~j, za półto•ra .do dwóch franków. Trzecia grupa, to c1, którzy bez względu na
warunki materialne, często 0 głodzie i
chłodzie, upo'!"czywie tkwią przy sztalu•
poszukując nowych fo-rm i no·
gach,
wyeh treści, Natomiast C7'Warta grupa

się

§
1_

ta, która ugania
przede wszystkim
.
~ dniem. dzisiejszym, najliczniej zapeł; 5
=--=
rua Montmaxtre.
u, 1?-" małym . pl.a.cyku mieści się
cyartystycznej
sw01st~ repubbka
ga~er11. Można spotkać malarzy Z
róznych stron świata. Ciągną tu. =
.
__
Jak do przysłowiowej Mekki, bo za §
s~rzedane na pia.cyku obrazy nie płaci
się pod:'tku. '!e „dzieła sztuki", 0 soczy~tych, intensY"'.nych kolorach, odtwarza- :
~ące z fo.tografłczną dokładnością O•taCza•
do zludze·_
kraJobraz,
ni~ nasze _je.lenie ~a rykowisku. W&zę·
dzie czerwi~n, błękit, zieleń i biel. Ja•
s~rawe. twarze pierrotów, rozanielone bu·
gęba c«i- iii
zapijaczona
zie dzieciaków,
charda, krwiste barwy wiatra.ka Moulin• Ro~g~. Wszystkie te kicze opyla się prze 11
waznie amerykańskim i kanadyj&kim tu·
rystom, którzy po zwiedzel"iu Bazyliki
wpad:"Ją wprost w objęcia czyhających E!
na ruch malarzy,
domorosłych
&Potkać
Można tu też
poet6w oferujących na chybcika ułożony wiersz, zadedykowany tobie lub urokom współtowarzyszki podróży a na żymałżeństwu. A w~zystko za
c";'eni.e niewiele franków, które umiejętnymi po·
chlehstwami . i_ na. wesoło starają się od
tu~ysty wyciągnąc. Gdy transakcJa docho~zi do sku~ku, artystyc:zn'! .brać wę- §
druJe ~tychm1ast c'lo .Pobl1sk1eJ kafejki, 5
by. )!I ciasnym, zadymionym lokalu WY• 51
dac 4~ cent.ów .na k.a\\'.ę i przeczekać, -!!I
de>póki !<'<>leJką linową rue nadjedzie DO•
5
W~ pal'tśa BuYstóW,

T

§

=

J~cy

przypominają

=
= - -=~

I1
i

i=
=
=

ARTUR MA.SIŃSKI
'
lllllllllllUUllUlllUWIDJllUUUlllllllllUIUQIUWlllllUIJllllUIWIUIUUllUlllllUIUlllUUIJllllllllllUlllllllllllllllllUllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllłllłllllllllllllllllllllf

m -128 -(5746)

.DZIENNlK. LODZKI

5

OzopnD •tesaleta:r
I od 1'1• • a.2o6oa.

Przymiotnik
którego nie ma

1'0god 'I l !n:alor1l

laa•ed.-•.••aos-•e•lnfł-P:•o•/--·
SAVOIR

4.
Poświęcamy
wieezór
własnym

VIVRE

Dzień Dziecka. Dlatego dziś
postanowiliśmy zająć się naszymi maluchami.

Za dwa dni -

cały

dzie-

Albowiem zwykle poświęcamy im za mało
uwagi.. notyczy to zresztą wszystkich dorosłych.
Jeśli nie wierzycie - zapytajcie swe dzieci.

WIADOMOSC
Z

Aby

KĄCIK

ZAGRANICY

„oblała"

egzamin do}rzałości
przed 41 laty,
:Niedoszła
maturzystka
n ie rezygnuje z walki i
twierdzi, że któregoś ro
ku na pewno się jej uda.
Morał:
Na naukę ni·
gcly nie za późno, nie
martwmy się nieehęcią na
szych dzieei do nauki.

zachęcić

dzieci do
niektón:y
zachodni fabrykanci pro
dukują wielce atrakcyj•

nvch; przym.w ·bnUdem ;,wn.ikalny". Zjawienie sii.ę tego nieudanergo nowotw<J.ru
sygnalizudą

i

są

Tatusi\l, czy to
prawda, że ja.ko redaktor
płacisz
dużo
pieniędzy za najśwież
sze

-

KĄCIK

HIGIENY

Jak wiadomo, czys.tość
nie
jest najmocniejszą
stroną naszych na,imłod·
szych, Nawet wielcy lu·
flzie w dziecitlst,vie nie
kochali mycia. Np. Abra
ham Lincoln, na żąda·
nie nauczyciela pokazał
mu kiedyś jedną rękę.
Ohurzony
wychowawca
za wołał: „Dostaniesz 20
trzcin w tę brudną łapę.
Chyba, że ktoś w klasie
P<>lsaże
mi brudniejszą.
Wt.edy daruję ci karę''.
Na to Lincoln z triumfem wyciągnął drugą rę
kę,
która była istotnie
.ieszcze brudniejsza. I w
ten sposób uratował się
od kary.
:rę niechęć
dzieci
do
w•Jdy i mydła wykorzystała
angi(>lska wytw6rnia mydla, która w bar
dzo skut<!czne.i reklamiP.
ogłosiła,
że jej
mydło
jest tak zi:takomite, iz
w~·starczy
myć slę
nim
raz na tydueń. Podobno
londyńscy
m'11cy zmu·
szają swe matki do kupr. wania tego właśnie my
dla.
•
Morał: Do dzieci trzeba mieć
psychologiczne
podejście.

Nauczyciel:

was7 dzieci,

Kto

z

może po
dać mi przykład
szczęśliwy zbieg oko
licr..ności?
Jasio: Jeśli u ta·tU

n.a

sia i u mamusi tego
sa meg.o dnia wypadł
ślub!

Nasi

POGODA

z

milusińscy

mieć

jakieś

postępu

tech

nicznego,

Oryginalną hipotezę wy
sunął ostatnio amerykań

sk1

biochemik

Jer,

Stwierdził

Możemy

iść.

Ale

pamiętaj: To SI\
bory
wyłą.ctznie

wy-

-

WIADOMOSC
NAUKOWA

i

Sejmu

nej

ja.!

_ . -.

'-~
r_flh-· ,., -- J.~
-,
--;.

~

....

~

,

· · ..

miast rozwój umysłowy
kobiet będzie postępował
dalej, a punkt kulminaCYJnY nastąpi za ok. 500
lat. Do tego czasu płeć
piękna
prześcignie
inte·
lekttµllnie brzydszą połowę rodu Judzkiego.

się

Nie
martwcie
ojcowie, jeśli urodzi
się wam córka. Kobiety
mają
przed sobą przy~
szłość, a ludzkość nieunikniony
po·w rót matriarchatu.
KĄ-CIK

Morał: Mają rację pp.
Duffr z Irl_a?dii, chlubią
cy su: szesc10ma paraUl.i bliźniąt
i
sześcior·

giem

wa

się

zyioodl!ticZlki dos1lrzegły już na peiw111.o,
obecna moda kobieca - to prokroj.u i jednocz~n.ie różno•rod
ność w Ln.teripretacj1 szczegółów ~go kroju. Trafnie tę tendencję reaJizuje
sukni.a-koszulka, modma już · w sezonie ubie
g!ym, teraz jednak wyraźnie dominująea
w sukniowej
modzie.
Obok
sportowej
S2Jmizjerki,
jest
„koszulka" suk.nią
dla
wszys·t kkll figur, podikr&śla
jednO<!ześnie
kobiecość i płynność sylwebki.
Jest prze-

SZKOLNY

Kiere>wnictwo wie.Jkiej,
nowoczesnej
szkoły
w
Dislaken (NR"Fl powiadomiło rodziców, że za•
trudniło
specjalną
bab•
cię klozetową. z
powo·
du braku funduszów na
ten cel, koszt poborów
babci pokryć muszą rodzice. Składka micsięcz
na wynosić będzie 50 fe
nigów od dziecka. Jeśli
rodzice
mają
kilkoro
dzieci w tej szkole, mogą ubiegać się o zniżkę.

Większa

koszulka
C

„po,iedyńczych".
ilość dzieci cho

taniej.

Nauczyciel:
Wylicz
ml 6 części świata.
Jasio: Jedna, druga, trze•cia, czwarta ..•

I

\Ątaż.niie

odci:na.na.

o

™'

kroj,u

od niedawna

w

języku

szews.ki.

że

Proszę Z<l!WWażyi!;
że sen.s
wybranych
przez Czyteln1'ka
.zdliń· 'Tllie zmieni się. jeśli bę
dą one brZ'micly: „Matematyka bowieim - pisze na iamach
swe:j, będącej un.Uwtem ksiqż
ki ...", „Profesor .•. zwiedzał na;
sze; jedyne w swoiim rodzaju, o:środ!ki."; „lódZJkii sJca:risen
będzie mia.Z robyte>k - uni-

stota

nie

czy.stośc!

'/.e:ty

rosyjsilcim. Nosi on tam charwkter losiążkowy; nie budzi,
jOJk po pol.S>lm, ubocznych s'w
jarzeń. ;„ ..u nas ta f<YT'ma jest
rażąca i iibyteczona, zwlasz<"za
wo•bec ~stnien.ia
rzeczownika
unvkat" konilcioo1ije Doro-

Morał:

się

j~zyka

Nieilctórzy przeciumiicy omaWlia'TW{Jo przymwtnvlro wy.suwa?ą
argument, że ;,un'ika!ny" zon.aczy u1laś~iwie „1n0żli
wy do uniknii~cia", t.mk jak
;,wylronabny"
tciki, który
można wykonać,
;,wi.dzia1.ny"
- t(J)ki, klf:óry możm.a widzieć
itp.
Prof. W. Dorosze.ros.ki;
pytany, co sądzi o „uni.kalnym", piJsał: „P.rzyrmio~·n.vk „unHwlny" nie tyle wlaściwie
znaczy ;,rtaild, którego można
wniikinąć", Ue raczej po P'TOsf:u w ogóle 1v języrku polSlkirm nie i:Stnieje - mógłby
się tylko kojarzyć
z taki.m
zn.aczenieim". Dailej wspomina;
że wyraz ;,unvkalny" S'J)Otyka

rad narodo-

piastuję

poprawność

pewnego

„runi'lcmt".

do

wych ! We władzach
d<>mowyeh w dalszym
c•iągu stamowisk1> rad-

prof. Sol
on, że umysł
mężczyzn
osiagnie
punl<t szczytowy rozwo
ju za 200-300 lat, na.to·

oo

Mój
Twreis~t
podaje
przy!ldadw z ga:ze<t 't<5dzkiich i
W<Urszaru,,s<lcieigo tygOOm.ika. Oto
kvlka z przytoczonych w liś·
cie: „Ma.temaJtyka bowiem pi1sze na lannaich swej u114.ka.l·
nej
Tos'i·ązki ..•";
;,Profesor.„
zwi,eidzal
naJSZe uniJkalne 0środlk.i" 1
;; ••• iódwki
s•kansen
będzie
mial zabytek un'iJ<alny". JaJk laJflwo s.post:rzec, „uni'ka1lny" ma znaczyć według
im.teincji amorów: jedyny w
swoim rodzaju, osobli'1JJY, ni.eZIWlJ'lcle rzadki,
jest Z(J)S1:ęp
.sbwem od d<.liwna przyjętego
i zrozwmiawgo
rzeczoumv'«i

niebezpieczeń

muszą

korzyści

wiadomo.<ici~
Oczywiście.

- To ja mam dla
ciebie
jedną.
Wykroi lem
dziurę
w
twoim nowy•m kaipetuszu.

*

l\.fu.rał:

zreisztą

sercu.

wewnątrz,

też

już

czaJSu osoby, latóryrrn

stwa,
francuscy produ·
cenci lodówek postano•
wili zaopatrywać je w
klamki ratunkowe - od
ne skarbonki - z różny
mi figurkami. Po wrzu
ceniu me>nety do skar·
bo1:::ti, figu_rka (np. tan
cerz) zaczyna tańczyć w
takt muzyki., którą gra
skarbonka.
Pomysł ten
polecamy naszym produ
centom,
albowiem, jak
m6wi stare przysłowie:
Morał:
Czym skorupka za młodu nasiąknie ..•
itd. Czyli inaczej - ucz
my dzieci oszczędzania.

eden z Czvteilniików (szkoda;
że rok niewyraźnie
pod.pbsan.y) zwrócil uwana kWro wyrazów obcych;

gę
używa.mych
i 11>(/&r.tżywan1rh
przez
praJSę.
Zairvtere.sujmy
:Się dziś
chocia& jednym z

takie, które słu
chają
rodziców i
nie
sprawiają im kłope>tu.

Dzieci francuskie
ba·
wiące się w chow~ne;-o,
często użyWają jako kry
jówki lod6wek. Zabawa
taka nieraz już kończy·
ła się tragicznie. Dla unikll1ięcia

MODA

Modne

sze

RACJONALIZA:rORSKl

oszczędzania,

J

pri.ncesse,

beri: ręka.wów (można jednak stosować do
niej także rękaw krót:ki lub długi), prosta
lub n.ie•co pe>szerzona dołem, a także od
biO<ler mocno roo:kLosz01Wa•na lub pliso:wa•

kat'„

na.

,„

~

*

Ost<Uf;nio kiilka razy CzyteLnicy 1ul:dsyla.U mi ro.ani.a, poz.bawio·ne przecinków. wyjęte
z d:zien,ni;k61.v i
tygod·niików.
Korespon4en.ci sąd.zq, iż braki te; cza:sanni
rzeczywiscte
rażące, 'wy'Tl-iikaJj4 z nieu.mie·
jętności aurorów. Tymczasem
częstym
powodem
opuszczania
iina:k.ów przei5'tam,kowych
są
wzgl<:dy techniczne (wqskie szpa1ity). Dlatego n.ie omawiałam błędów interpunkcyjnych tego tycpu w „Kąci
lou:''. Nieijedmokrotnie s4 one
smut'T/.ą
ko1n.ieciino·ści4, a
nie
:n4edoci41!Tn4ęciem pi·szqcych.

ze względu na mooę szerokich, powieiw
nych spóclrnic, kos1Ju!J<a jest często odci.ę·
ta na biodrach, a dół sukni doszyty ze
skosu, plisowania lub falbany. Modne są
także odcięcia pod bi'llstem, karczek może
być wówczas z 1nnej tka•ni.ny. Moda e>bec
nego sezo.n,u, na wzór lat 30 stosuje wiele
zestawień
dwu . tkainin w jednej sukni.
Jest to n.iewątplLwa oka!Zja do za.wsze prak
tycznych przeróbek.
Dod.ać naJeży, że
wszelkie iJn.terpretacje
tej un;.w eorsalnej sukni zależne są od sylweitil<i, tkal!liny i okna.ii na ja!ką ma słu
żyć.

H.BODALSKA
POWJE$C „DZIENNIKA"
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POWIESC ,,DZIENNIKA"

Komisarz policji kryminalnej otworzył skóteczkę napchaną aktami.
- Może będzie najprostsze - zaproponowal
- jeżeli zam~enimy siię aiktami., którymi rozil'zaną

porządzamy.

i'łum.:

J. FRUEBLING

E. WOLF

Prevert
zatelefonowal do
Ulryki
von
Sey<llitz...Gabler. Dzięki zr~ej taktyce obudził
jej ciekawość i zantererowanie.
Po
krótkim. oci~gantu . się
wyra.zna gotowość
spotkania się z mm po pracy około godziny 18 w reśta.UTacji „Kopenhaga".
Prevert zjaw1l: się :punktualn•ie w Berlinie
wschodnim. Pnywital się z radcą ministerialnym Ka:r:pfenem, ten przedstawił mu komisarza policji kryminalnej z Drezna, Liebiga. Naj1p i0rw pogawędzili uprz,ejmie, powiedzieli oobie wzajemnie kilka k.omplementów. unikając zręcznie akcen:tów politycznych. Dopiero później przeszli do sedIJa,
sprawy.
- Jeżeli jestem dobrze pdinformowany powiedziM Liebig taJkinr głosem, j.aik gdyby
odczytywał prognoą,ę pogody dla okrętów jest pan z.dania, że Q'La zbrodni. dokonanej
w Dreźnie, którą opre.oowuję, istnieje precedens.
- Przemawia za tym pewne prawdopodobieństwo zaą:iewnił monsieur Preverl.
6 DZIENNIK-LODZKl-nr-128 (5746)

Prevert <przyznal w duchu, że to istotnie
najP'rOStsze. Ten Liebi,g wyglądal na dobrego
facllowca, zbrodnia była zbrodnią. Należało
tylko wyśledzić, k·tio jej dokonal. WSizyetko
inne było nieważne.
Zamienili się aktami. Obaj wiedzieli, że
nie są całk'Owicie kompletne, że pe'W'ne siprawy jedna i druga strona ukryła, aby zama.s,k.{)'Wać metody pracy.
Jeden przerZJUcrł więc akta drugie~. Obaj
w mgnieniu oka zorientowaH się w isfJotnych
drobiazgach. Był to rezultat
dł'ugoletniej
,praktyki.
- Z<lajc si(), że istotnie mamy do czynienia z bliźniaczo
podobnym wypadkiem
skonstatawa.1 wresizde Liebi.g; ·wyglądało na
to, że lektura a:kt ba<rcl2lo go poruszyła.
- Ja równ1eż - oświadc.zyl PreveTt - skła
niam się do tego :zx:l.c,nia. Jednaik: niejedno
maże być CZY\Stym f}rzy;padik:iem. Postairajmy
się u'SJtalić, w jakich punktach istnieje ))€W·
na zgodność. Wyliczmy po P'Tostu to wszys>tko, w czym oba W')"pad!ki są jednoznacznie
.zg-0dne.
- Byłaiby to metoda, na=uca,jąJ się automatycznie,
jednaik odradzam, żeby&my JUZ
tera:-;: wyczerpywali wszystkie możliwości.
Mogłoby to być przedwczesne.
- Dlaczego?
- T·uż przed ocljazidem
z Berlin.a. otrzymałem wiadomość z Warszawy. Wie pan, co
ta wiadomość zawiera?
Niejaki Lisowsl~i,
byly komisarz policj:i. w Warsizawie, uważa,

+

POWlESC „DZIENNIKAtt
że

zbrodnia drezdeńska
dens w Wa;rs.z;awie.
-

+

mogła

mieć

prece-

Kiedy?

- W roku 1942.
- W takim razie ten Lis.owsiki musi zjaw:ć
się tuta•j natychm1a:st. Może pa!ll to spowo-

dować?

- Owszem, mógl!bym.
Kwadr<:ns prz.ed szóstą Prevert siedział w
restauracji „K()fj)enh.cga". Ulryki von Seydlitz...
Gaibler niigdy dotąd nie wid!z:iał, znał ją tylko z fotografii. Mimo to po.znal ją z miejsca.
Dziewczyna, a raczej młoda kobieta, która
wesz.ta do restaiuTacji · punktua•lnie o godzinie ooiemn.istej, wYg'lądala rak, jak sobie
wyobraiżal.
Parumala się pewnie i S!pokojnie, była S'ZCZUJP'la, trzymała się ba't"d:zo prosto. W Olko wpadały zwła'S!Zeza jej kTó1!ko
osbrz:vWne, faliste włosy. Oczy mi<ila bysitre
i

+
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chł!Odne.

wydało się, że wie jak z nią
naUerży pootępować: bez pochlebstw mogących
obudzić nieu.f.ność, bez podstępnych manew-

Pan.u Prevert

rów okTąża.jącycih, be<L wuja:szkowa.tej jowialności .
Wszyst~o mówiło o tym, że
Ulrykę
von Seydli.tz-Gaibler zjednać moona j~ynie
szczerością.

Przywita!)j się miro i po przyjaciełsiku. Spodobali się sobie. Po dzie&ięcilll mi111utach robili wrażenie . sba.TyOh ::zmajomych.
- Najpierw pragnę wyjaśnić pa.ni - powiedzial Prevert - że znam panią, wzg.lęd
nie świat pani, lepiej an:iżeli paJl1i zapewne
,przypuszcz;a.
- Telefonując wymienił
pan nazwisk.o
Hartmanna. Oto powód, dla którego przyszłam. Co pim wie o nim?
- Mnóstwo r.zecz.y. ZnajQlilOŚĆ moja z pa~

POWIE.SC ,,DZIENNIKA"

nem Hartmannem zaczęła s:ię w lipcu 1944.
- Od tego dnia nasza znajomość skończy
ła <Siię. A raozej, mówiąc ściśle, Z001tal przeTW<l'lly kontakt między nami.
- Jestem urzędnikiem policji w Paryżu,
może ta okoliczność wyjaśni pani to i owo.
- I mimo to mówi pan o Rainerze Hartman111ie jak o <lob.rym zniajomym? To mnie
dziwi.
•
- Dlaczego?
Ulryka spojrmła na Preverta z zakłopota
niem. W oc:zach jej pojawił się wyraz drę
czącej
bezradności.
Szybko opanowała s:ię
zapytała:

- Jakiej odpO'W'iedzi pan oczekuje?
- Żadnej.
- Je&t pan z Hartunannem zaprzyjaźniony?
- Jestem jego przyjacielem. To coo więcej. Może Ha·r tm•ann o tym nie wie. Ale kto
wie. czy nie będzie lepiej, jeżeli pani będzie
to wiadome.
- Nie wiem dlaczego, ale wierzę panu.
Ulryka wypiła trochę piwa, które jej przy.
n~ósl ke'l,ner.
Obserwowała uwarżnie pana
Prevert. Im dłużej to czyniła, tym więcej
nabierała do niego zaufania.
Zaczęta

O!POWi•ad.cć:

- Wtedy w P<iryżu, w ko11cu lipca 1944,
utrzymywano. że Hartmann Zidezerterowal.
I to w związ'ku z ohydną zbrodnią pospolitą. Oto ws·zyl>tko co wiem.
- Pani nie uważal:a Ha:rtnnanna za zdolnego do czegoś t.aik.iego. prawda?
- Uważałam -za<rz:ucanie mu zbrodni natury kryminalnej w. cal:kowity absurd.
- Podzielam pogląd pani, za;pewne ułatwi
on niejedno.
(74)

WAŻNE

TELEFON"!'

Po&'ot. Ratunkowe
Pogot. MHicyjne

.-rU.

07
500-00

400-00

Straż

PoiM'n.a.
08
Kom. MO m. Łodzi 292-22
Inform. kolejowa
581·11
Inform. telefonie.zna 03
TEATRY
TEATR JA.RACZA (Jaracza !!'I) g. P „Ania z
Zielonego
Wzgórza",
g. 15 „w pustyni i w
puszczy", ,g. 19 „Kon·
15
cert"; 31.5
g. 11 •
„W pustyni i w pus"!'~~;:,._„ g. 19 „osta.trua
TEATR NOWY (Więckorw
skiego 15 ) godz.
19.15
„Osiem kobiet"
.
3 1. 5• nieczynny
MAŁA SALA (Zach<>?ma
93) g. 20
„Drewruana
miska"
31.!l. nieczynina
TEATR
POWSZECHNY
(Obr.
Stalingradu
21)
g. 19.15 „Piosenka pra.w
. " ;n 5 ruedę ci powie ;
' •
C'Zyi!lll'IY
TEATR 7.15 (Tra'l.lg>tltta 1)
g. 11 „zaczarowana ~
toka", g. 19.15 „Pani
prezesowa"; 31.5. g. IO
„zaczarowana zatoka"
OPERETKA (Północna 51 l
g. 19 „Bal sam<>tnych"
·
na
31.5. nieczyn
TF.ATR ARLEKIN (Wólczańska 5)
g. H, 15
„zaczarowany lew";
31 .s. jaik wyżej g. 17.30
TEATR PINOKIO (Kopernlka 16) g. 17.SO „O
Janku co psom
szył
buty"
31.5. nieczynny
GARNIZONOWY
KLUB
OFICERSKI (Tuwima 34)
31.5.
g. 18.30 „Wesele
Figa.ra"
OPERA
(Teart:r Nowy)
g. 10.~ „Legenda Bał·
tyku"; 31.li. g. 18 jak
wyżEl,J

TEATR
ZIEMI
ŁODZKIEJ
(Koipernlika
8)
31.5. g. 19 „Marchołt"
TEATJ;t ROZMAITOŚCI (Moruuszki 4 a)
31.5.
g. 17 „100
minn-t w
krainie baśni"
CYRK
WIELKI
(Plac
Nieipodleglośoi) ' · 15. 19
31 5
• • il· lD
WYSTAWY
PROPAGAN·
DY SZTUKI (Pairk Sien

OŚRODEK

kie•wicza). Wystawa ma1
larstwa
Le«'.1
18•·
cy
-0d g. Alfreda
10-13 i 15BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH (Piotrko·W
ska 1-02). Wysta.wa prac
malaorsk1oh E. G.rottoSlepikowsk.iego.
Czyll'Ine od 10 do 18.

ul. Łagiewnicka 34/36 iz dzielnicy Bałuty Ol!"a7.
.z 10 Re•Jonowej · Poradrn
„K" z dizieln.icy Wifdzew,
.ul. Zbócze
18.
Szpital
iin. H. Jordan.a, Ul. Przy
rodnicza 7/9 z dzie1nicy śródmieście. I Klinill:a AM jm. Curi~Skło
d<>wskiej, ul; Curie·Skło
dowskiej 15 z dzielnicy Górna oraz z 14
RejOl!lowej Poradni »K"
z dzielnicy Widzew, ul.
SZ'Pita!Ina 6.

.CIHI?
{,''llfi'!Idzie.?U'
/ł/,[UJ
I

09

KINA
l'OLONlA - „Ptaki" od
lat 16 (USA) g.
10,
12..10, 15. 17.30, 20
31.5. jak wyżej
W1SŁA
„Obrońca
z
urzędu" od lat 16 (ang.)
g. 10, 12.30,
15, 17.30,
20; 31.5, jak wyżej
WOLNOSC - „Inspektor
Morgan prowadzi śledz
two" od lat 16 (ang.)
godz. 10. 12 30, 15. 17.30,
20; :łl.5. Jak wyżej
.n.OKNlARZ ,,Dziennik panny stożącej" od
lat 16 (ipano,rama, t·r.)
g. IO, 12.30, 15, 17.30, 20
31.5. jak wyżej
ZACHĘTA
„Gejsza"
(panorama) od lat 16
(USA) godz. IO, 12.3o,
15. 17.30 20
31.5. jadt wyr.rej
TATRY - LETNIB „Pta
kl" (USA) godz. 2().30
(kino czynne tylko w
cni pogodne)
31.5. jak wyżej
STYLOWY - LETNIE "Czarny aksamW' (pa·
norama. NRD) g. 20.15
(kin~ -ynne ty"·- w
·~
~
.....,
dni pogodne)
31.5. jak wyże.j
ADRIA (Piotrkowska 150)
Pożegnanie

z

tytułem

„Madame de.„." od lat
18 (franc.)
godz. 10,
12.30. 15. 17.30, 20
31.5. Pożegnanie z tyit.
„Półgłówek" od lat 16
{fra111c.)
godz. 10. 12,
14 16, 18, 20
•
CZAJ~~ (Plon<?"wa nir 4)
„Ba~ki • god21~a ~!
„Mąz swoJej zony
od
la~ 12 (poi.) godz. 15,
17, 19; 31,5. nieozynine
DKM
(Nawr01;
n.r 27)
„Dwie noce
jednego
dnia" (Ju,gosl.) od lat 16
godz. 16, 18, 20
31.5. jak wyżej
ENERGETYK (Al. Politechniki 17) ;:Legenda
CUSAl
0 wilku LobO
od !art; 9, g. 15, 17. 19
31.5. nieczynne
GDYNIA (Tuwima nr 2)
„Rękopis znaleziony W
Saragossie" (panorama)
od lat 16 (POI.)
l(od~.
31.5. „Rękop1s
18 .
14
z,;alł!>Ziony w Sarag045sie" godz. 10, 14, 18
HALKA (Kraw1ec1<a 3'5)
Wojtuś i Ba.cuś" por.
;.'.kładarn.y
godzina 12
„Wilczy bilet"
od lat
16 (poi.) godz. 16. 18. 20
31.5. „Wiyspa tajem~icza" od lat 12 (USA)
godiz. 16, 18, 20
ŁDK
(Traugutta nr 18\
„Sta.rcy na
chmieht"
(~ki) bd lat l&, goo:zc;
15 ,16 , 17 .3'0, 20 ; 31.5. ja.I<:
wyżej, god'L. 20 seall'l.S

-

SALON
FOTOGRAFIKI
t.TF \A. Struga 2) „12
wystaiwa
fot<:>grafi;ki
LTF" czynna cod:zJ.<!.n21amk.nięty
nie (01prócz pon.iedziałJWW) IW godz. od l.~ MEW A fR7.-i{OWSka n.r IM)
do 18.
„Bajki" godrzina 1ł
ULTURY
„Krzyżacy" (pol.l
od
J,óDZKI DOM K
lat 12. g . 12, 15.15, 18.30
(Traugutta 18). Wysta- 31.~·
„Niezwykła powa po~onkur•ow'! prnc
gon" (rad-z.) o_d !art; 12
··-•kow-amato.roy;.
16
L d k
do
P J,<>J•J
d
nnre w f;.
„
~ wi u,
Czynna
oo rzl<~
rondla
(Jug.) od lat
7
gQdlz. od lil-J. •
16, godiz. 18, .20
1\tiUZEA.
ŁĄCZ~OSC (Jozefów 43)
-: ru.eczy~ne; 31.S. „nru
MUZEUM msToRn JMJ•
~~rz~z. ~ la~ 12
CHU REWOLUCYJNEGO l MAJA (Kidiński@go l7S)
(Gdań,ska 13, tel. 364-42\
,Wspomnienie z wakaczynne godz. 10-17,
~ji" od lat 9 (radz.)
31.5. 11.jeczyn.ne
g_ 14 , 16 „Słoąkie żyMUZEUM
WŁOKIENNJ•
cie" fnanorama) od lat
CTWA (Piotirkowska 232)
18 (~.) godz.. 18.
Wystawy: „Tkanina pol 31.5. •!:Wspomnieni~
z
ska w zbioTach
mu- wakacJi" g. 16, „Słod·
zemn". ,;Z dziejów włó kle tycie" gooz. Ul
kiennictwa
łóda:ki~o" Mł:.ODA GWARf>IA (ZieCzy0n.ne godz. U'-16.
tona 2) „::?;ycle r~ Je31.5. · ruteozynne
szcze" od lat 16 (pol.)
MUZEUM SZTUKJ (Więc g. 10, 12.30, i~, 1'1.30, 2JO
Jwwskiego 36)
czy1!11!1e
31.5. ja'k wyz~j
god•Z. 10--16; 31.5. nie- MUZA
(Pabla:mcka 1:'.~
czynne
„Chcemy się
ba-wlC
MUZEUM ARCHEOLOG«(panorama) odi
~2
CZNE i ETNOGRAFI(ang.)
godz na
'
czNE (Pl. Wo.Lnoścl 14)
„.Kasiarz"
(panorama)
wvsta<Wa „Ziemia sieod la.t 16 (ang.) g~z.
dzka i łęczycka
w
15.45, 18, ~.15
i~oo-leciu Państwa Pol- 31.5. „Kasia!r'Z" g. 15.45,
s kiego" nieczyl!lne
18, 2>0 ••1~
••)
OKA (Tuwima
!!'!'
d„
MUZEUM KATEDRY E„Sl<t'awek ziemi ojczy•
WOLUCJONIZMU (Pa~k stej" (radz.) od la>t 12
S1e!!l>kierwicza). Wyst.awa godz. 16 18 20
pt
„Niektóre probl,._ 31.5. ru~z~e
my ewolucjd.". Czynna PIONIER (Franciszkańska
10-14; 31.5. nieczyTll!le
31) „Hrabia Monte Chri
PALMIARNIA czymna
sto" (panorama) od lat
godrz. 10-18.
12 (franc.)
eod.z. 10,
zoo (U'l. Konsta:ntyn.OIW·
14, 18
ska 6/10).
Czy:nne od :łl.5. Jak wyżej
st,. 9-18 (kasa do 17). POKOJ
(Kazimierza S)

„

.
, .
,,Urod'z iny" ·
l)t"og,raim
składany
!i(od".ina,,• .Jl
„Z powodu kobiety od
lat 16 (franc.)
godz.
15.45. 18. 20:15
.
31.5. ,,Komicz.ny świat
Harolda
Lloyda" od
lM 12 (USA) godo:. 16,
·
18, 20
,
·Chirurgi.a · Południe POLESIE (Fornalskiej 37) szpit.al Im. Pirogowa, ul.
„Bajki" godizina 14 - Wólczańska 195.
„Rachunek
sumienia" Chirurgia Północ - Szpl
(pol.) od lat 12, godz. tal
im. Sterl!nga,
ul.
15, 17, l?; 31.5. „I;~gen Sterlinga 1/3.
da o wilku Lobo
od
Laryngologia: Szp. Im.
lat 9 (USA) god.z. 17, Pirogowa, uL Wolczań19
sl<a 195.
POPULARNE (Ogrodowa
Okulistyka: Szpital Im.
18l
„Przerwany
lot" Barlickiego ul. Kopciń(pol.) od lat 16 .. l(odz . skiego 22. '
16, 18, 21>; 31.5. nieczyn Chirurgia i laryngologia
ne
dijecięca:
Szpital
Im.
ROMA
(Rzgowska
84) Korczaka, ul. Armii Czer
„Królo·wa Krystyna od wonej 15.
lat 16 (USA) godz. IO,
Chirurg-ia
szczękowo12.30. 15: 17.30, 23
twarzowa: SZ!P. im. Bar31.5. „Stede;m n_arzeczo Eckiego, ul. Kopc1ńskien_Ych dla s1edmm bra- go
,
22
ci" ('J)a1I1;oraoma.
USA)
Toksykologia: I Centr.
od !art: 12,.
godz. 10. Szpital Kliniczny WAM,
12.30, 15, 17 ..30, 20
. ul. .Zeromskiego 113.
SOJUSZ (Płatowcowa 6)
„Maszeńka
i
niedź· 31.5.
wiedź.'' pr. skł. g. 14
Południe
„Nagie ostrze•• od lat
Chirurgi!l
Szpital
1m. Jonschera,
16 (ang .1 g. 15, .17. 19; u'. Mi!i01n.owa 14•
31.5. „Nie jedzcie sto· Chirurgia Północ_ Szpi
krotek" (panorama) od tal im. Jon.schera;
ul.
lat 12 (USA) g. 17, 19 MT owa 14
S'.T'OKI. (Zbocze) „.skar,~ · ~~~ngologi~: Szp. Im.
w Srebrnym Jeziorze Barlickiego, ul. Kopciń(panorama) od lat
12 skiego 22 •
(NRF) g. 12 , l4, 16, 111 • Okulistyka: Są>ital !tri.
20; 3i.s. Jaik wyżej g. Jonschera,
ul
Milio.no16 • 18. 20
wa 14.
•
STV~~W°! - STUDYJNE Chirurgia i laryngologia
(K1lmsk1ego 123) „czar
· ·
•
s ZJ;>l·w Im.
ny Piotruś" od lat 16 dziec1ęc!l·
.
rczechasł) godz. 13 .30 , Kon.oprucltiej, uL Spor15 ł5
18
2015•
S1 5 na J?/50.
.
j
Chirurgia
szczękowo~'.
WY'Z
g. 1 · 45 •
twarzowa: Szip. lm. Bar2 15
STUDIO (Luimu by 7"19> 11cklego, ul. Kopc!ńslcie
.
m
d „ go 22.
~a~~cy9in~rad:~ygg~ ~~ Toksykologia In.stySmak ~lodu"· od lat tut Medycyny Pracy, ul.
l
.
.
Teresy
8.
17 15
00 z .. em
.an~.
I(
t.a
Nocna pomoc lekarska
i:;~ 0 ·,:;;!;.r;~~;P1~d lat przyjmuje z:głosze·nia tel"
godz.
19
30 l:>fon.1czne w
1• ( d )
'
ra z. . g. . 17 · .'" 19 ·· do 5 na n.r tel. H4•4ł.
TAT~Y (S1<!<!l..lnew17,'8 40) . Nocna pomoc pie~ęg.;~ielbłąd:z1k Zaa • „~a marska dla m. Łodz.i piszan
kucharlem.:, Al.
Kościuszki 48,
tel.
„Kotł!>k i
myszka • 324•09 od godz. 19 do 4.
„To ci tygrys" godrz:. Swiątec21la
Pe>moc Je10, 1'1, 12., 13. 14, 15, 16, karska
udZie!a . pomocy
17 „Wyspa złoczyóców" w g-0dz. 10-17. Swiąteez•
(pol.)
od 1~t 9. <!n.dz. na pomoc · pielęgniarska
18, 20;
31.5.
„Wte!- wykonuje zal:>legl w godz
blądzik Zaa", . „Ga· 8-17 Należy zgłaszać się;
piszon
kucharzem"•
ŚTód.mieśCJ"e - ul. Piotr·
T
.• Kotek ; myszka • •• o kowska 1021 .tel. 271-80,
ej tygrys"
g. 18, 17. Widzew - tJI. 'SZ?ltal:n.a 6,
,.Wyspa
złoczyńców" tel. 271-70; Górna - ul.
18, 20
Lecznicza 6; tel. 427-70;
Polesie - ul. 1 Maja 42,
DYŻURY APTEK
.
·
tel. 305-83. Bałuty - , poOssowskiego 4, ...Pabla- ll)_QS',- lek.i!r~~.1.!l. ~ Z. Pa
n\eka
2ttl~·· Gt6wna :SO. C~IJ'l.<>wskiej. !I, ilel. 541-96.
Karolewska' 48,
Lima- p1elęgn1i:rska, ul. Z. Panowskiego 1, Piotrkow- OJSłllOWS·kiej ~ te.I. 54.1-96.
sk,; 25, Piotrkowska ~z MlASTA

Poziomo: 1, Czlło
nek
ludu zamiieszkująceg0
daW111iej
Meksyk. 4. Biegnie
przez
~zy stolice.
5. Delegatka telewiZO<ra na dachu. 7.
Wodorost,
aJ,ga. 8.
W naszym
W10jewód ztwie.
10. Sąsiad
Hel.Sinek.
li.
WieJ.ki. gryzoń wod·
ny Ame,ryk.i.
Pld.
14. BLblijny potwór
morski. 17. Miejscowość
na Krymie.
18. Mistrz z Tokio
w
O&lczepie.
19.
Część
mech.o.n.irzmu
zegairowego. 20. zna
ny klu•b wiedeński.
22.
Jest w sa.mochod-z.ie.
25. st.an
w USA ze stolicą
Lincoln.
29. Gatunek foki. 30. w Abi
syn ii,
niedaleko
Erytrei. 31. Legendarny
PomplLius.z.
32. Sztuka grana w
języku
espera,n to
przeiz Teatr
Powsze.cbny. 33. Pise.m.ne zobowiązanie . 34.
· Kr:aima
w Grecji,
miejsce
starożytnych 1g.rzysk spoirtowych .
Pionowo: 1. Grupa szpiegów w jakimś
państwie.
2.
Wykwalifikowany
pracownvk
przemysłu
metalowego. 3.
Autor „Kroniki Pol
ski''., ~. Piękna d .ziel
nica' Polski. 6. Maj atek'. przedsiębiorstwa. 7. Wlelka pustynia. 9. zna.J<: wysokości na mapie. 11. Hobby.
12.
Włoski
ma~szałek
z osta<tniej
wodny. 13. Założyciel dynastii na
Węgrzech
w IX w. 14. Poeta
po·Lski. -is. Działacz ludowy i
ekono·miista polsld. 16. Określorna
\.loś.ć do wykonania. 20. Coś z
matematyki. 21. żona Herkulesa
zma.na z szaty.
23. Asysta. 24.
Znak na mo•rzu. 26. Dwukołowy
wóz afrykański. 27. W wojsku
lub w dyilJ'lomacji. 211. Poglądy
tego d'Ziałacza politycznego wydalornego ·. z ZSRR w 1927 r. są
zaprzeczeniem leninizmu.

„

k • .ei

· 5

is:

i'a (

Gaga-rilna 8, Piiotrkowska 193. Tuwima 59, ZieJona 28. Limanowskiego
37. Pl. Wolności 1, Rz.gow
ska 147.
·

DYŻURY SZPITALI
Slzlpital
rowicza,
skiej 37
d?Zące. i
g1czrue.
Poradni
Wi<l;ze<W,
Szpital

im. M. MadU·
ul, M. 'Fornal- przyjmuje ro
ch?re. ginekoloz ,~[ Rej~n.o~eJ
„K · z ?z.ielntcy
ul. Szp1ta.J.na 6.
im. H. Wolf.

•

N:IEDZlELA, 30 MAJA.

neczna PR.

PROGJtA'M M
8.52 Kon.cert życzeń. 9.50 Inf.
wyborcze. 10.<MI (L) „Łódź wybie
ny mogła pa.ni
ra
swoich
kandydatów" aud.
być
plerwszs,
IO.JO (Ł). „Miesiąc w kulturze" mon1aż.
1'1
.00
Nowości
programu
a.le nie l>O'ZWolę
III. 12.05 Wiad.
12.25 Pora•nek
na to, żeby pa.
symf. 13.30 „Moskwa z melodią
ni
tam
była
i piosenką słuchaczom poL>kdm".
przede mną!
14.00
ll!l•f . wyborcze.
14.10 (Ł)
Wyl1lliki „Kukułeczki". 14.12 (Ł)
„Z mU<Tofonem
wśród wyboirców".
14.35 (Ł) „Nad nowym
A1manache<m Ł6d21klum" aud. 15.00
Dla młodzieży szko·1nej
słuch.
pt. „Mokre łąki". 15.4-0 In.!. wy
borcze. 15.45 (Ł) „Wiosenny kon
cert".
16.16 (Ł) Muzyka.
16.3-0
Koncert ChQIPinO<WS.ki. 17.00 Wiad.
17.10 Felieton n.a temaoty międzynarodowe. 17.20 Muzyka ta.n eczna. 17.30 (Ł) Specjalne wydarnie
„AkJtoualności łódzkich'•. 17.50 Opereitka K. Hofmana „Dziatwa
Syreny" .
18.39
Inf. wybor!:'Ze.
OGLOS:ZENIA DROBNE
OGLOS~ENIA
19.00 Rewia piosenek. 19.30 „Nie
DROBNE
OGLOSZ.ENIA DROBNE
~;-;,:;;;;ń'.;;;--:::-:=~===7::::::=:=--::::;:;-_;;-:;:;:::~;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;::. na·zywajcie nas bohaterami"
no
11101"
sprze20.15 Polska muzyka baHOMOŚCI "·•ą. jednorod:mn.ną, czę- dam. Dą.borowa, senna 3.
R
N L
letowa. 21.00 Dz.ien..nlk. 21.32 Wia
•:;::.:;:,::;,::.:;,:;.;,.;..,_ _ _"':'
k
domośoi sportowe. :1.1.35 Koncert
•
scio<Wo
wOyfonczoną - GARAŻU na samoch_ód FIZ~KA
estradowy. 22.00 Wiad. sportowe.
DOM
wyłącwny spod sprzedam.
erty. „6991" „Trabant"
w
środmie- . x. '
ma.temat;•ka. 22.20 (Łl Inf. dnia . 22.30 Lnf. •WY
kwaterwnku
sprzedam. Biu~o Ogłoszeń, Piotrkow ściu
poozu.1'.1t1Ję.
Tel. cmnaetmur.1az -. przygotowa~.1e boccze n.3'5 ~a ork. tanecZ111a.
M1e.szka,n.La do uzgoom~- ska 96
6991. g 39()-~
6941 g
ystow na studna.1 ••.00 Kon.cert
Ka, ~•-1 z m"'"ycz
... ~„~kie
""
·
""
"~Wia.d. ·~
nia. zgiel"Z, Dą„r~~a
GARAŻ
O!ko.·11·ca Woj- Tel'. 387
. - 80 ·-magister
nego albumu"." 3.50
6672
16
6 28 58
go
·....!<:'~ - SAMOCHODY ska Po!J&kiego - Mary- DZIURKARKĘ automaGOSPODARSTWO ogrod
na,rsika na kil"ka miesię- tyCZl!l.ą lub pó:au.tomatynicze w Łodzi kupię lub
MOTOCYKLE cy oddam w dZie.rżawę. czną na 6762
chod.zie
kupię.
pnyjmę
w dzierżawę.
T<"l. 549Ą3
7()7:1 g Ofer.t y •.>
" 'B'·ioro Oglo
':1
Oferty ,.7600" Biuro ogło .,TAUNUS" 12 M-65,
fa'
szeń, Piotrkowska 96
s?.eń, Piotrko<WS<k~96 --· brycznie nowy
sorze..
UBRANKA -do-pierws'Zej
KRUSZWICA
(miasto dam. Oferty „6605"' BiuLOK ALE
kf'munii
świętej poleca
UL. PIOTRKC'WSKA. :121
i;rzemysłowe) dom dwu- .ro ogłQSIZeń,
Piotrko.w,praco•w.n.ia
Piotrko·wska
TEL. 2łł-S&,
piętrowy
na ry;n.k.u - ska 96
&GOS g ~· 1.RSZAWA
pokój; 84 (sklep w podwórzu)
fokale
haitldlowe, zabu- !\MOCHOD---„syrena kuchnia.
laz.ienk>l. g:l7,' MASZYNĘ
S'an-eczlrowa
czynne w godz. 1!-tł.
dow~.n1a gospoda•rcze - ~ „ nowy sprzed<im. _ c. o. śródmieście, nowo- clwt~ł'lyrową sxso o1Dusprzedam
Jankowski.
'
sarn g cu~-vne,
kwaterumwwe b:e.t , S0p\1larkę 5-sz.pti462 73
Plac l Mada 19
6478 g Tel.
•
-- I i:;iębro _ zam'..;-nie na Iową,
stopka.rkę,
(97
TEJ,EWIZJA
DOMEK
jedn~odzin;;-v „MOSKWICZ
407"
-!równorzędne w Lcdz•l 7. igieł) - !>przedam. Og•lą10.05 Dziennik TV (W-wa; Ka
~przedam. Of„rty „WIO" sprzeda:m.
Tomaszów telef0111.em. Oferty H6929" dać:
Mairia
Stępień, towice). 10.15 „Upadek ~iLiO!l'le··,
Biuro og:<l'izeń,
Piotr- Maiz., Poilina '1.1/31, m. 4 B'.ur~ Ogłoszeń,
Pi·otr- W&chodnia 14-34, ·n pię-1 ra" nowela
filmowa
prod.
.!tows.ka 96
t:SlO g tel. ll5.l4
'ro'Ui g .kows1';a 96
, t;!!29 g ,tro, II wejście
667.$1 g po!. (:W). 10.55 PKF (W). .!Jl.J.O

la'\a

e
•
~;;;;;:;;;;;;~~~~~JULIANOW

NIERUC

willę

-

Po

cytry.

•

I··SKODĘ

e

O Z

Poziomo: 6. Półfabrykat, 8.
10. Lernn.ik, li. Ttmd~a.
14. Garb. 15. Plejada. 17. Kl<JiO..
18. Ambulans. 19. Spektakl. 21.
Oset. 22. Lektyka. ZJ. Laik. 26.
Dr.użba.
27. So·t nia. 28. Eg.i'J>t.
30. Rachatłuik·um.
Pionowo: 1.
Równik. 2. Efez. 3. Obdukcja.
4. Ryza. 5. Kałmuk. 7. Zega~Złuda.

Ra.di o

OBWODOWA

WY.SO~az4

KRZYŻOWKI

z 9 maja

W wyniku losowania nagro•
dy książkowe otrzymują.: Jani
na Michciń~ka, Patriotyczna u.
Beata
Kamieńska,
Lumumby
19/20, Jerzy Kmiecik, Pacanow
skiej 7, Henryk Żanet. Jesionowa 6. Bronisław Siedlecki.
Zboc.ze 9.
Po

odbiór

zgłaszać

się

nagród
prosimy
do sekroeta co atu w

god?. l(}-14.

1111mmnu11111111111111nau111111111111ruu1111111n111111111111111H11111111wn111111111111111mmmm1111111111111111111u11111m11m111mm111111111um~

PROGRAM I
9.00 Wiiald. 9.20 Magarzyn Wojskowy. 10.00 Dla dzieci „Przygo
da jeia spod m.iiasta Zgierza".
10..20. f-O·!ormacj~ \jl~borcze. 10.30
MuZY'~·
. 10.łQ Ko.ncert życzeń.
11,40. . Murz:yka. 12,05 Wiad. 12.25
Kie~masz. muzyczny. 12.55 Poezje
Dantego. 13.15 Gra duet fortepia
,now·y: W. Kisielewski i M. ToNiedrziela
,,Sztuka
architektura
renesansu" maszewsk.i. 13.215 Inf. · wyborcze.
_ god1z. 12
w Muzeum 13.30 Korncer.t dn.ia. 14.30 „ w JeSZitu!k.i
(Więc.kows,kiego zioranach". 15.00 Inf. wyborcze.
36).
15.05 Magazyn miesięoczny. 15.35
Poniedziałek.
.,Etyka Kornoert solistOw. 16:00 Wiad. i
stosunków
międzyludz· informaoje wyborcze. l6.i5 Prze
kich" _ odczyt dr Ko- glą.d
Wyda•rzeń
mlędzynarodo
lobrzes·kiej, o godz. 18 w :wych.
16.30 SiPecJalin.e wyda.nie
p~zy
mikrofoloka,lu LK (A. Struga 1). „PodwleczoTku
;,Ube-z,pieczenle
auto- nie". 17.30 ;,O sole m.io". 17.55
case°.. po.tęgu/,e czar czte Inf. wył>occze. 18.00 Wynik< Toro-Lotka. 18.05 Popołudnie z mu
recli ., .kółek
- . od.czyt zyką. l8 .4JS . .Kabarecik rekla•momgr ~. Włodar~k~;go o
god.z. 18 w łJDK ,Tra.u- wy". 19.00 J,n!. wyborc~e. 19.05
Gra P<Ylnańska 15-bka Radiowa.
gu~ta lB).
19.25 Koncert Or<k. PR. 20.00 „Ty
dzień
w kraju l na śWiecie".
2-0.36 Wia<l. spmtowe. 20.45 „Ma
tysialkowie". 21.15 Aud. literacka.' 22.l.5 ChwiJa mruzy'ki. 22.20
"Nied:zi-eiline wieczory muzyczine 11 •
,.3.00 Wiad. 23,10 KOl!"nunikaty Blu
ra Turysty·kd. 23;15 Gra. Ork. Ta-

KOMISJA

ROZWIĄZANIE

mistrz. 9. B1'Zoskwmia. 12. K1i
nitka. 13. Adapter.
15. Biust.
17. K1tel, 20. Etykie'"..a. 24. Zba·
raż. 25. Komtu.r. 28. Echo. 2.9.
Trud.

1

„

31.5.

Pomięd~ Crzytelników, którzy
prawidło·We rozwiązanie
pięć

nadeślą

do 3. VI. rozloisujemy
nagród książkowych.

słuch.

Niedzielne Ponofowie
Telew1"zy1"ne

03

•

I..

„Poórlkiem i węglenn" (K:ralków).
11.30 „Mąż dl.a Ve1my" fi1m
z seril „Koń, który mówi" (W).
12.00 Dziennik TV (W-wa., Kato
wice). 12.10 „Melioranci" pro
gram „Kwadra<ns wiejski" (W).
12.25 „Ka•pitant0wie błękitnej laguny" film fab. prod. radz.
(W). 13.40 „Ul.a z I B" widowisko (W). 14.00 „Zawsze w niedzielę"
tur~iej
miast: Jasio
Krosno
(Kraków/Kat.).
16.00
Film krótkonnetrażowy (W). 16.2'5
Wisły"
reportaż
fil11 Dolima
mo.wy (część III) (W). 16.45 „Lu
dzi':- 'i zdairzenia" reportaż fil
mowy (Ka.towice). 17.00 „Wesele
krakawskie w Ojcowie" pro
gra1m „Figury rytmiczne" (W) .
l'l.?5 Estrada · Poetycka: ;,Li:ryka wiosenna". Re.żyseria Ludwik
Rene
(wiersze
poetów
współczesnych). (W). 18.00 „Ostat
ni pojedynek"
fiLm z serii
,.Po'dziemny
front" (W).
18.30
.,Piosenki
Artura
BartelSa" prog•ra•m rO<Zrywkorwy (Ł). 19.15
.. Słownik wyra0zów obcych" (W).
19.30 Dzien;ruiok TV (W-wa, Katowke). 19.SO .. Dobranoc" (W) 20.00
„Blas·kl! l cienie wielkiego miasta" fiLm faib. p·rod. franc.
od la~ 16 W). 2'1.4-0 Wiadomości
S•poirto.w e (W). 2'1.50 „śpiewa .ruliette Greco" (Wl. 2.2.15 Dziennil< TV (W-wa, Katowice).

PROGRAM Il
8.30· Wli.ad. 8.35 „F.ąJa 56". 8.45
Cl11Wida IllJUZ. 8.50 GTa Po!sau Ka
pela. 9.20 Uniw. .f\adiowy. 9.40
Wiąz. meJ.ooi.i. 9.50 Publ. między
narodowa. 10.00 Muz. rozrywikowa. 10.30 ,,w JMioranael'i". u.oo·
Poranny koncert.
11.45 „Nasze
Splrawy có<fa!ehne". 1~.oś' Z kr;l
ju i ze świata. 12.25 M02. ludowa. 13.00 (Ł) „Problemy lództkie
go og•rodrniotwa" rep. 13.10 (Łl
Aud. „Nauka - rolnikom". 13.15
(Ł)
Chwila muz. 13.20 „Ce0t czy
licho" odc. 13.45 (Ł) Inf. drnia.
13.50 (Łl
,;Nasza
odpowiedź".
14.05 (Ł)
„Wiooenny
koncert".
14.36 (Ł) ChMri1a muz. 14.4.5 „List
ze śląska". 15.00 Przegląd chórów studeJ11Ckich . . 15.30 Dia dzieci słuch. „sen pogodnego wieczoru". 16.00 Wiad. 16.05 Aud.
Red. Społ. 16.15 (Ł) Gra Otk.
ŁRPR. 17.15 (Ł) Gra zespół P. k.
J.
"'omaszewsl<ieg9.
17.30
(Ł)
„Akt. łód2lkie". 17.45 (Ł) Aud.
J. Urbankiewicza pt.
,,Szekspi~
w Łodzi".
18.00 (Ł) Ze świata
operetki. 18.25 (Ł) Radości Ryszarda Muzyki
rep.
18.40
(Ł)
Chwila muzyki. 18.45 Aud. Red.
Ekornom. 19.00 Wiad. 19.05 Muz.
i a.J<:tualności. 19.30 Aud. llterac
ka.
20.10 Melodie J. Straussa.
21.00 z ~aju l ze śwla.ta. 21.25
Kronika spOl!"towa.
:U.40 „.]'.azz
n.ad Od~ą". n.io Fragm. porw.
pot.
Ditta". 22.40 „RozmO<WV o
Niedzielne :pogotowie telewizyj- wychowarniu". n.50 L. van Beet
Sonata A-dur op. 69.
ne ZURiT.
Zgłoszenia napraw hoven:
odpłatnych
przyjmuje SOT, Al. 23.15 Murz. t.an. 23.50 Wlad.
Kości uszki 39, tel. 363-46 w godz.
11-15.
TELEWIZJA

*

PONIEDZIAŁEK,

31 MAJA

PROGRAM I
8.00 Woiad. 8.05 Miuz. i a'kit. 8.30
Chwiola muz.
8.35 Koncert solistów. 8.50 Poca.dy praktyczne d·la
ko.biet. 9.00 Aud. pt. „Zgadywam.
k'i~malowan:ki". 9.20 Moza11<a mu
zyczna. 10.00 „W.\eczność Minerwv".
10.20
POl!"ainny
koncert.
Il.OO
Atttd. „Na
polskich drogach". 11.25 Chwila mu.zyki. 11.30
Jeżewski:
suita
karnawałowa.
11.40 „Na swojską nutę". 12.05
z .rora'ju i ze świata. 12.45 Ro.Jni
czy kwad.rans. 13.00 Aud. pt. „Za
gad'··
Signora Fermaty". 13.20
Orkiestry symfoniczne. 14.00 „Serce i s-z.pada" fragm. 14.20 Popo1.udnlorwy konc. symf. 15.00 Wiad.
15.10 Poniedrzia~kowe spotkania".
15.30 ·sporty wodne.
15.40 spotk
16 oo Sk
kan,i e z piosern ą.
.
rzyn-

lll.00 „o czyimś inny.m" fi]tn
falb. prod. CSRS, od lat 16 (Katowice). ll.25 Przerwa. 17.00 Dzien
n>ik TV (W). 17.05 ;,Niebieski kuferek" - monolog (W). 17.20 „To
ci tygrys" film
dla dzieci
(W). 17.30 .,Bryza" magazyn
morski
(Porniań).
17.55 „Kino
Krótkich
Filmów"
(fHmy dla
d•zieci) (W).
18.30 Telewizyjny
Ma(l(azyn
Postępu Technicznego
(Katowice). 19.00 „Ze5pół Mantovaniego" filnn
(W).
19.30
Dzienni'k TV (W\. 19.~5 Dobranoc
IW).
20.00
Wiadomości
d<n'a
(Łód?).
20.15 Teatr TV: ,.Chło
oaki" (Balladv linieokie) widowi
skn TV Ernesta Brylla (W). Z1 .20
Dziennik TV IW\. l'!l.40 „TI"tlst
mózgów od·PO<Wil'lda" (W).
2'!.10
22 lekcja jęz. a'lli:. IŁódź).

~6~ Ub~z.p;,ag~~~r 0~1~1::};yc~h ~~~~ !11••••••••••••1!1•~
05

stów. 16.35 ,,Nam nie jest wszyst
ko jedno" prog•ram młodzleżowy. 17.05 Muzyika. 17.15 Fe•liert:o·n
Red. Spal. 17.30 Dla uczn.!ów słuch. pt. „Mes'& Dante Allghieri". 18 .00 Wiad.
18.05 Konce•rt
dnia. 19 .00 .Kurs Języka angie.1skiego. 19.15 Uniwersytet Radiowy.
19.35 .,z dziejów 0ope•ry".
20.00 Dzienrni'k. 20.26 Wiad. sport.
20.35 .. J.mien>ny u Maritim-,a." humoTeska . 21.05 „20 lat n.'.lgrań
arehiwa!lll.ych
muzyki pol>klej".
211.5-0 Aud. poetyoka. 22.0.1 D. c.
lrnnee1rtu
symtonicznł!>go.
22.37
.. w kręgu piosenek". 23.00 Wiadomości.
23.10 Chwila muzyki.
23.lo Melo<lie ja·zzowe. 23.25 Mu-1
zvka kamera,l na.

Dnia 29 maja 1965 r. zmarł,
po długich i ciężkich cierpieniaeli, przetywszy lat 7~, eme~
ryt Wytwórni Filmów Fabularnych
S. t P.

Kazimierz
NIEMCZYK
Pogrzeb odbędzie się dnia
31 maja br., o godz. 16 z kaplicy cmentarnej na Zarzewie, o czym
po•wiadamiają
pozostali w smutku
SYN, SYNOWE i WNUKI.
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NH BENLJJl/Sl(fM NINGJJ:!.rł
J. ul m·st em Eur p
Osiem złotych medali zdobyli bokserzy ZSRR
Polacy zdobyli na m istrzostwach
S~dzioiwie głosowaM 3:2, iprzy- lewy sierpowy
rzucił Grudnia
EuTo.py w Ber·1 in-ie
I zloty, 4 znając zwycięstwo Freistad<ix>wi: n.a deskli.
srebrn > 'i 1 brąz<J<wy medale,
59 :·59 (ze wsJ<a!zaniem Niemca),
Bokser radziecki
osłabł wy·------

"
MEDALISCD
w. musza Freistadt (NRF)
(Polska);
w. kogucia

Grigoriew

wypunkki·wał

(ZSRR)

Skrzypczaka

wygrał

GałlfZkll

z

(Polska)

w.

piórkowa Stiepaszkin (ZSRR)

pok<JDał

Bendiga

(Polska)

w. lekka Baramrlkow (ZSRR) wypunktował Grudnia
(Polska)
w, lekkopółśrednia KULEJ (POLSKA) pok(Jinał Rasmussena (Dan.ia)
w. półśrednia Tamulis (ZSRR) wygrał z Patrnno
Agiejew (ZSRR)

pokonał

trzecim starciu.
S~z.iowie
przyznali
zwycię
stwo Baorannikow<>Wi stosunkiem
głosów
4:•1
(60:57,
60:57, 60:59,
5-9:58 i 59:S9 (ze wskazail1.iem Pol.alka).

I

(Włochy)

w. lekkopółśrednia
(Bułgaria)

ra;'nie w

Dojezewa

I

I--------

59:60, 59:58, 59:59
Niemca), 58:60.

z Tokio - Jerzy Kule j,
z poz.ost.a-ly"h naszych 4 fLna1i:stów najbli'żej złotego medału
był
21-letni Skrzy.pcza k, który
stoczył wyrównany pojedynek z
Freistad.tem.
Ładny
boks pokazał również
Gałązka,
przegrywając
n ieZil1.acznie w wadze koguciej z Grigo-

(ze

GAŁĄZKI

wa<l:ze ko~uciej
20-letni pijski pokonał na p·wn.kty Duń
J. Gałązka Sopot czyka
Rasmussena,
Sędziowie
kał się
z
mi- puniktow.aJi:
60:58, 60:57, 60:56,
strzem
olimpij- 60:56, 60:56. Pierw&za !"unda to
skim
z Rzy.mu pO<kaz słabego boksu. Sędzia mu
Grigoriewem siał n.a'W'Oły;w.ać zawodników do
(ZSRR).
Ga <łą·z
wałki.
Drnpiero w trzecim starka rozpoczął, a- ciu Po.laik zadał kilka ciosów i
tak ują-c z dos- z.aipewn.H so·bie zdecydowa.ne zwy
ko·ków.
ci~two.
RC>Z!.egly się
w ostatniej mi Mazurka Dąbrowskiego. dźwięki
nucie tego • pojedynku G>ri.goriew
wykazywał
wyra?.ne ozimęczen.ia, ałe wal.kę wyW

r.iewem.
Poni żej swych możliwości bC>k
sowali natomiast Bendig w piór
lkowej i Grudzień w lekkiej.
Li stę
polsJ<ich medalis tów uzupełnia
Słowakiewicz,
który w spólnie z Trodlerem (NRD) rz.ająl
trzecie miejsce w wad:zc

z

średniej.
Berlińsl<ie
mri.strz.os twa przynio
sly wielki sukces bokserom radzieckLm. Zdobyli oni aż 8 :d<>tych medali.

J>KRZYPCZAK

'""""""""wska,z.aruem

MEDAL

Polacrwwi nie pomogło n.aiwet
napomnienie prze,ci:w.ni.ka z.a trzy
WICEMISTRZEM manie.
sęd,zlowie
punk.towa•li:
60:58, 60:57, 6():58, 00:"57, ,60;58.
"W \\ladze tnu
s zej
Frei.stad·1;. DWA NAPOMNIENIA BENDIGA

ŁODZI

uszył

'Skr zyipcz.a!ka (Po l
Trzeci s•re·borny medal zdooył
ska).
·
za.wodni·k pól dla nas B. Bendig, który w fipneg.rał
ski sposród na- nale wagi piórkowej
szych wszysbkich jedn-ogłośnie na punkty ze .stiepaszkinem
IZSRR).
pięsciany
z:robil
największą
furo
Pierwszą
ruindę
wygira.ł
Stierę
w Berlinie. pas2lkin,' w d :r·u gLm starci'U PoOsła.biony
dlu-1 la•k , jakby O•bud·ził się, przes,zed
. ·ł
g<>trwia.łym
tuor- d·o a.baku, zadał kil.ka udai11ych
meiem, w walce o zloty meda•l ciosów, wyrównując tym rundę.
nie reprezentował już tej kl.aW trzeciej rundtzie wydawało
sy co w pierwszych spo>bkaniach.
się,
że Bendtg,
bijąc
podwójne
lewe proste,
osiągnie
zwycię
stwo. Nagle zaczął walczyć nieczysto, z.a' co otrzymał dwa na
pomnienia. Miały one deoeyd ują
cy wpływ na wysoką przegraną
Polaka.
SędZJiov;ie
punktowa:l i:
60:56, 6():55, 60:57, 60:57, 60:55.
Garbarnia Cracovia 0:0, Lu
blinianka - Lechia 0:1, Victo.ria
GRUDZIE:lii NA DESKACH
- RakóV.' 0:0, Stal Staort 0:0,
MZKS - Warmia 1 :1, Górnik Duże
nadzieje
wiązaliśmy
z
Thorez, mecz przesun!ęty na in- występem Grudnia, który w To
ny termin
ze względu na zły ki<> .pokonał w finale Bara.nnistan boiska i Polonia GKS k<J<wa-.
2 :2. Przedtem Wisła zremisowaNiestety, tym razem leipszym
ła z Arko·nią 1 :1.
bC>kserem był .reprezentant ZSRR.
Nasz
pięściarz
walczył
szablO'llo
l. Wisi.a
53:19
41 :9
35:15
56:ZO wio, brak mu było refleksu, .a
2.
GKS Katowice
system
wa1kd
Polaóka
był
naj3. Raków
33:17
49:27
45:30 mniej O'dpowiedni.
4. Victoria
31 :19
5. GaTba:rni.a
w dl'ugtlan sta.rci.u zas:kak'Ujący
28:2.2
32:25
6. Lechia
26:24
26:3ł
7. Tho:rez
25:23
25:21
8. Start (Łódź)
25:25
22:23
30:29
9. Cracovia
24:26
10. St.al Mielec
24 :26
20:25
11. Górnik Wałb,
21:2'7
39:48
12. MZKS Gdynia
21 :29
23:38
13. Warmia
21 :38
20:30
14. Arkonia
16 :34
22:40
15. Lublip,ianka
14:36
24:43
Hl. Polonia Byd.g.
l4:36
25:55

Lechia (TomaszóflJ)
podzieliła

los Walonki

•
1e
y gra1q

ka

W tata:li11yoh wa,r:u:n1k.ach atmosferycznych od'by'1y się wczoraj
ostatnie meoze mistrzowskie III
ligi.
W pięknym S•tyłu z.a1Jroń
czył
je roobywca
tytułu
mistrz01WSkiego
Włókniarz
(Pa.b),
zwyd~żając
Wlók.n.iarz.a łódzkie
go 2 :o (I :O). Bramlki zdobyli No
wacki i Wail·t er.
W Radomsku Cza•r·n i zremisowaH z Widzewem 1:1. Dla gos.po
darzy brnmkę uzy-s,kał Muszkat,
a dla Widzewa Mielczarek.
Or.ze'! poko<na·t Con.co.rdię 2 :O, a
Chojeński KS wyg•ral z PTC 3:2.
Le·ehLa pokona1la u siebie Czai!"
hy•ch (Kutno) 2 :1 (!:O), lecz nie
uratowało jej to od s.p.adk.u do
klasy A.
Wpra1wdzic
Widzew,
Chojeński KS i Lechia ma.ją po
21 zct·e>bytych ipun.któw, l~·C'Z _za
spadkiem Le<:hii przemawia roz-

Dzisiaj rozpoczynają się w Mo
skwie i w Tbilisi rozgrywki o
mistrzostwo Europy
w koszy·
kówce
męskiej.
Reprezentacja
Polski wystąpi w Tbilisi, a pierw
szym jej
przeciwnikiem
będą
koszykarze His:opanii.
Oto terminarz spotkań druży
ny polskiej:
'30 bm. PDlska - Hiszpania, 31
bm. Polska
Francja,
1. VI.
Polska NRF, 2. VI. Polska Grecja.
Po
dnitt odPoczynku,
ł. VI.
Polska Szwecja, 5. VI.
Polska - Bułgaria i 6. VI. Polska - Jugosławia.
niica bra1melk.

29
27
25
22
22
21

l

21
Zaigłębie
21
Polonia Byt.
21
Gwa.r dia
21
Zawisza Bd
21
Legi•a W-wa
21
8. Ruah Ch-0<rzów 21
9. Odra Opole
21
10. Pogoń Szic~. 21
U.LKS Lódź
21
12. Stal Rzeszów 21
13. śląS!k Wr-odaw 21
14. Unfa Raciibórz 21

w.

(Od soecjalnego
Unia - ŁKS 1:1 (1:0). Bramkę dla Uinii uzyskał Lazar w
41 min., a dla LKS Stachura
w 47 min..
LKS grał w sikładzie: Wilczyński,
WaLcza:k, Kowalsk1,
Szefer, Gutowski, Sarna, Suski, Kaczma.rek (Or.czykowski),
Sadek, Kosi-der, Stachura,
Un.ia rozpoezęła grę z dużym
rozmache·m sta.rając się
zaskoczyć łodzian, co też ezęś
dowo jej się udał.o. Pod bram
ką LKS doszło do kilku tak
zwanych „krótkich sp.ięć", lecz
dob.ra gra obrońc6w, a jeszcze lepsza bramka:rza Wilczyn
skiego s.µrawiła, iż wszystkie
te groźne sytuacje zostały wy-

Przepraszamy

Z

ŁODZI

Z

punkty.

z

ŁODZI

e

Rac •b.orz

50:28
48:35
43:27
33:26
28:26 jaśnione.
32:34
Obie drużyny graj-ą nerw-020 42:30 wo. Gospodarze byli o k.rok
20 29:35 od uzyskania bramki w 15 min.
20 24:32 kiedy Nowaik główkował. Wil19 24:30 czyński nie dal się jedITTak
19 18::?S z;askioczyć.
18 19:27
W drużynie ŁKS kuileje atak,
18 28:~9 rozgrywając
pilkę
wszerz
14 26:50 boiska
w doda.tku źle ją
ad:re&ują.c.
Tylko
Stachucr-a
rwie z piłką do przodu ws.pomagany prze.z
Suskiego, a.le
Chochli.!< druJ<aorski spłatał nam ;:>ozostali napa&tnicy nie gf<Zewczo>raj
nieprzyjemnego
figla. szą skutecznością.
Nad ·r e•L acja•mi z misbrzostw pięś
Na ciztery
minuty
przed
cia,rskich Europy ukazała się wi przerwą
pada
bramka
dla
nieta z ostarbniego Wyścigu PoUnii. La·zar wykorzystał umieko.ju.
za błąd ten serdecznie 'Prze- jętn.ie błąd obrońców łódz·kfch
praszamy naszy-ch Czytelników.
i Wilczyń·ski nie . był w stanie
Szombieriki

do Titotwa z ul.

1:1

wysłannika)

przeszkodzić

mu w ulokowaniu pi!:kd w siatce.
SJ.abeg.o Kaczmarka .zastąpił
0rczy>kO'W'&ki. Zmiana ta wpły
n-ęła korzystnie na grę atak.u.
Już w
drugiej minucie padła
wy.równ.iująoea b.rą.m1ka dla LKS.
Pcdanie Suskiego przejął Stachura i po minięciu
cbrony
strzelił celnie ruie do obrony.
Łodzianie stall'ają się przyśpieszyć grę, lecz rozmokły i
ślisiki te!l:'en. nde sprzyja ich
zamiarom. W 54 min. Urna
przeżyła
krytycmy
m.oment ,
~dy
Orczy>kowski strzebł do
puS1tej br2mki. Jatk spod ziemi zjawił się jednak G-ojny
i wybił piłkę w pole dosrownie z linii bramkowej.
ostatnich 15 min. gra się
choć nadal była
ner·wowa.
W

wyrównała,

W LKS wyróżnńł się Stachura i Wilczyńskii oraz Suski.
Nieźle też zagrał Orczykowski.
Najlepszy w
zespole gospo·
darzy był Gojn.y,
Sędziował
dobrze
Pawlik
(Somowiec), Widzów 4 tys.

M.

STOLARSKI

WYNIK.I I LIGI
Górnik - Legia 3 :o, Szom·b ier
ki Odira 3:0, Ruch Pogoń
1 :O, Sląsk - Polonia 0:2, Gwardia - Stal l>:O i zaWisza - zagłębie 3:1.

ŁODZI

z

tODz1 ·

I

Rzgawsiką.

Na

uiroazyste abwarde nowej trasy przybyli t~umnie mieszkań
cy Nowego Rdlticia oc<iz p.rzed
st.awiciele władz partyjnych i
miejs1kich.
W olmldc.zmo.~ci<>
wym prizemówieni.u dyrektor
MPK - S. Duniak podkreśhl,
iż za:łoga MPK - przy wyidatnej
pomocy
miesZJkańców
osiedila, żolnierzy, mhodrz.ieży
szkolnej oczz zakładów p:racy. którzy łączinie przepracowa•li SJP<>1ecz'll.ie pon.ad 15 tys.
,goozin - wykonała swój czyn
;przee•wyborcz:y. od.dając przed.teTin.inowo nową li>n.ię tram-

VVyniki
li ligi

SPORli

Sytuacja w I lidze komplikuje
się o tyle, że przybywa kandydatów d-o spadJ<:u. Na upartego
nawet Le!(ia nie jest pewna swe
go bytu bo różnica mi<:cizy nią
a prz~osta>tmim w tabeli Sląs
kiem,
wynosi
zalediw:ie
dwa

tr m aj

pokonał

(NRF)

TABELA
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radzieckiego zdobyli 8 zrotych
1 i NRF - 1.
Srebrnych meda.li Polska zdobyła 4, Bułgaria 2, a po
jednym: Da.nia, NRF, Anglia, Wiechy.

Na najwyższym podium zwycięzców stanął mistrz olim,pijski

lokatę.

1. Górnik Za.brze 21

Związku

Plikar

0

DĄBROWSKIEGO

medali, Polska -

wiedzie. Przeg.ra:n.a z Górn.ikiem
kooztowała
wojskowych spadek
o <1wie 1CJ1katy. Podział punktów
w Raciborzu pcyz.wC>lił drużynie
ŁKS utrzymać się n.a 11 miejscu
w tabeli natomiast nie na wiele
się
zdał
unii, zdecydowanemu
owtsiderolWi.

I

BERLINIE

w. średnia Popienczenko (ZSRR) zooka.utował w I star•
ciu RobinSGna (Anglia)
w. półciężka Pcźnia.k (ZSRR) wy~rał z Gerberem (NRF)
w, eięźka Izosimow (ZSRR) pok«i>nał Pandowa (Buł·

garia)
BDksen:y

Pogoda wybitnie nie i;pnyjałaj
wczorajszym rozgrywkom ligowym.
Wszystkie mecze odbyły się na
roz.mo•klych
ciężkich
boiskach.
podczas padającego deszczu. W
jednym tylko wypadku„, miano
wi<:ie w Wałbrzychu, sęd~a uznał boisko z.a niezdatne do gry.
Nie obyło się bez nie&podzianek.
Zas·kak,ujące jest.
Z:"'Ycięstwo Za w1szy nad w1celldeirem
tabeli, Zagł~biem. Wzrastają oba wy kibiców Sz"zecin.a obse•rwujących serię nieipowodzeń Po
goni, która rundę wiosenną ro.z
poc~
przecież
jako wicelider
tabeli, a dzisiaj spadła na IO I1cO
zycję.
Niepokoi się również o
los swego przedstawiciela w I
~idze
Wirooł.aw,
gdyż
Sląsk
pokona.ny ]:>rzez Polonię spadł na

Łałiwe
zwycięstwo
Szombierek
nad Q<l.rą sygnalizuje przełam.a
nie kryzysu przeżywanego astat
OSta .tn•ią
szansę
na
zdobycie nio przez ze<>pół bytomski, mazłote.go medalu dla Polski wyko jącego
a•mbitję
ode.gra•nia nie
-rzystał Jerzy Kulej. Mistrz o.t.i.m
mnied ważnej roli
w · mistrzos.twach o.d Górnika.
Legia
utrzymuje &ię w grupie środl<o
wej, dzięki zapasowi punktów
zdobytych w rundzie jesiennej .
Ostaot.ni-0
wyraźnie
jej się nie

W

SPORT •

Ligowe niespodzianki

przedostatnią

MAZUREK

SPORT •

wajową.

zydi'llJm

traisą odświę'tnie ude!k.O<roWany w6z sU.ni•lrowy,
Dzięki nowej Unii tramwajowei mieszkańcy O;;iie<lla Nowe Rokicie szybciej będą mogli dos1tać i.ię z pracy dJO domu. Nic więc dz~winego, że

wliOŻyli (l!lj wi.ele wysiłku, pra
cując

spoleczrue przy jej budowie, by lri.nia ta zostcl'a jak
najszybciej oddaina do użytku.
(j. kr.)

Fobo -

L. Olejruiczak

Przewod'llliczący PreE. Jagod;zińSJki
wstęgę. a przewodni-

DRN

przeciąJ
czący
DK

W sit;ro®ach ulewnego deszczu . odlbylo się wc:roria.j po P<>łudJnrllu uroczyste otwarcie nowej Hnrli tramwajowej na ul.
Gagarina, l\?tóra po.łączy Ron-

Teal\Jr Lalek
„Airle<ldn" odWU:tuje widowisko, które miało się odbyć dziś. 30.V. o godzinie Il. Bi'lety ważme będą
na
przedstaiwienie w dniu
7.v:t. o go<!.:, 17.30.

W Brużycy

pociągi
zatrzymują się

Uczestników nasizego konkurS>U świąteCZJnego „Umiemy
chodrnić umiemy jeździć",
którzy nie odebraH jesizicze wy
looOIWanych nagród - n:z j.e.<;z
cze prosimy o zgłoszenie si-e
dJo redakcji (Piotrki>WSka 96,
III piętro, pokój 315, w a-odzinach 11-16).
Dotyczy to
m. in. Jerzego Grass (uil. WygOOina 1/4). który wyl<J<OOWal
lodówkę gab. „Ig>l-00",
Zofii
Cbloo,mńskiej

W zwi.ą2iim z rooo•t a md prny
budowie perDi11ów
n.a stacjl
BTużyc.a,
pociągi nie będą
sit:
tu zatrzymywać aż do odwoła.ni.a.

„Pstrąe''

Uwaqa, uczestnicv konkursu ,,Umiemy chodzić - umiemy ieździć"

czekają •••

Nagrody

W ·„Arlekinie"
widowisko odwołane

nie

FJN - Górma K. Gwizdka jalkJO honocowy
m01to11:1niczy popro.wadzH nową

·zaprasza„.

STS „Pstrąg"
przyJmruJe wl
po.niedz»ałe•k . 31 bm. o gad
. z. 19
w tea~ze (Wólcz.ańs;k.a 74) ka.n
dyd.a•tów wyka ,zującycn s1e zdoi
nościa.mi a:JaorskLm; i
recyta-1
tori>kimi.

(•UL

1

Mz,ia

103/105) - skierowanie
FWP
na 2-ty.godniuwy pobyt n ad
morzem lub w górach. LuojaJJ;a, S7JWajcera
(uil. Kiliń
skiego 176.
m. 4) - bu<l2i'k
,.Mir" i Ja:na Klime.zaka Cu.l.
ZbiOI"CIZa 23, m. 8) - adapter.
Nie odebrali jesiz:cze na.g ród
równ1eż: Piotr CoLa (Fel&z.tyń
gi~,ego '1.9). .Józef Wybór (ul.
fuJgowSJka 13), Wojciech Waj;sen (Wioś·nńa,na 27), JórLef PtacrlleWIS'ki (Piołrkowsika 72), Ck-

nowefa Traw~ńska
k-o;W\5łkie,go 9, rn. 50),

(Kll'uezEugenia

Micllal-OIWS'ka (ul. Wrześnień
ska 104, m. 60),
Sławomir
prz,e.piórski
(ul. Patriotyczna
nr 29).
BGgda.n
Sł<>wiński
(Cw.rnecki,ego 8, m. 10), Leon
Szymeza,k (Geirsona 1-5), Alicja Ke,twaSlińska (Włótkiein.ni-

w Klubie Dziennikarza
Kurdystan 71~

cza 13), Wła.dysla.w Szmigiel
(SrebrzyńSJka 87). Bogdm Kubiak (ul. świetlików 4, m. 3),
Alfred Weber (Obr. Stalingradu 140, m. 18) i Ga.briel Denys (wl. Cen:tira.Joo 40).
(X)

serce, uczucie,

miłość

„Kino przy flllzance kakao"

poniedziałek,
o god.z . 12
Klub Dziennika•rza zaprasza na
15-mLn. „pr"-Sówkę filmo,wą" o
Ku•rdystan,i e i wa.lee
Ku•r dów
iiracl<i:ch.

W

*

Tego samego dniia o god,z. 17
Komisja ct.0 spraw
MłodzieQ:y
przy OKZ Zw,
zaw.
P:rae,
Ksią1"ki, Prasy i Radia zaprasza l!la
spotJkanie z audycją
„Dlaczego serce jest ośrodkiem
uczuć i miłości?" P:rO>W.adzi Ją

red. Kazimierz
Zybeń
zylka i alktu.a·lności").
wolny dla
pa.siadaczy
klubo·WYCh.

(„MuWstęp

kari

* :[. *

Z olkarzji
Międzynatrodowego
D.n.ia Dziecka
Łódzki Oddzial
SDP i Klub Dzien.nikarza or·
ga•n-izują we wtorek, 1 czeirw•
ca o godz. 16.30 imprezę ola
dzieci członków SDP, w pro·
gramie „kino przy fitiżan•
ce kakao" i iinne a-trakcie
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Druk, Zakł. Grat.
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„Prasa.•1 - Lódź, ul, Zwirk.L .17, -

Papier' .druk. mat, 50 g.
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