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olska Ludowa obchodzi
swoje 21 urodziny, Swię
skłania
narodowe
to
zwykle do zadumy i reflek·
sji. Jest przecież uad czym

P

się

zastanawiać.

Zbudowaliś

nowego w kraju.
ciągu tego
się w
Dokonały
czasu
stosunkowo krótkiego
zasadnicze przemiany społe·
czne. Zmieniła się nie tylko
sytuacja każdego z nas w kra
ju, ale zmieniło się również
w ·świecie .
miejsce Polski
Nie żyjemy przecież w izolo
Wprost
świecie.
wanym
nauki,
rozwój
przeciwnie,
techniki, usprawnienia w "".Y
mianie informacji I systemie
:ie
spowodowały,
łączności
świat stał się jakby mniejmy

wiele

szy, kontakty między poszcze
zacieśniły
krajami
gólnyml
współzależ·
się, wzrosła ich
n ość.
Nie jest więc dla nas spra·
wą obojętną w jakim świe
cie żyjemy i · jaką odgrywamy w nim rolę. Miejsce da•
nego kraju na ziemi zależy
od wielu czynników: od pra·
widłowej polityki, od poten·
liczby
gospodarczego,
cjału
obszaru itp. itp. A
ludności
Polski?
miejsce
jakie j~st
Chce tu postawie I obrontc
miej·
(mimo ograniczonego
sca w gazecie) tez~. ze Pol·
w
odgrywa
Ludowa
ska
świecie o wiele wic:kszą rotę
by to mo•
wynikać
aniżeli
gło z jej potencjału gospodar

*
*

Uruchomienie przed
-te Sesja rad narodowych
terminem ważnyth obiektów przemysłowych
Zloty młodzieży
-te Galowe koncerty

czego, luanościowego ezy rH•
Nasze
terytorium.
miaru
miejsce w świecie określane
Jest przez wiele czynn~ków.
Nie jestem w stanie wymienlć ich wszystkich i dlatego
ograniczę się tylko do naJważniejszych.

Przede wszystkim jest.eśmy
wspólnoty
wielkiej
częścią
narodów socjalistycznych. Od
grywamy w świecie bratnich
c·teszy1 · t t
k ra.•ow
ro ę ts 0 ną.
my się poważaniem i szacun
kiem Nasza troska 0 jedność
światowego ruchu komunisty
cznego i obozu socjalistyczne
go, jak równie:i wysiłki po·
dejmowane na rzecz Jałagodzenia i zlikwidowania istzyrozbieżności,
niejącycb
skały nam uznanie.

przeddzien 22 lip
Swięta Odrodzenia Polski, społeczeństwo kraju ucz-

ciło pamięć bohaterów _ żoł~QInier7.y i partyzantów
poleradzieckich
i
skich
walce z hitlerowgłych w
skim najeźdźcą o. wolność
naszej ojczyzny.
KC
delegacje
stolicy
W
PZPR Rady Państwa i rzą
du oraz organizacji polityczwarszawi
no-społecznych
skich zakładów pracy złoży
ły wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza i Mauzoleum
żołnierzy radzieckich. Wieńc.=
również
złożono
i kwiaty
Bohateró"'.'
pod pomnikami
Warszawy, Braterstwa Broni.
Partyzanta, przy pamiątko
wych płytach, na grobach
na Cmentar.z::.i
żołnierskich
Powązkowski111.

żoł

Na wielkim cmentarzu
nierzy polskich w Siekierkach (woj. szczecińskie) oduroczysty apel pole·
był się
głych.

po-.
Cytadeli
obelisl<
odsłonięto
znańskiej
ku czci poległych w walce
o wyzwolenie miasta. Przedstawiciele społeczeństwa Wywieniec na
złożyli
brzeża
.
Westerplatte.
W szeregu miast · wojewódzkich · obradowałv w środę'
uroczyste sesje rad narodona grobach
płytach,
wych
nagrody
wręczono
łyms toku
przez prezydia
ufundowane
WRN za osiągnięcia w dziedzinie nauki, oświaty, kultu.
ry i techniki.
Galowe koncerty odbyły się
m. in. w Sali Kongresowej w
Na stokach

1
ś

NASZYCH
RELACJE
z
SPRAWOZDAWCOW
UROCZYSTOŚCI 22-LIPOOWYCH W ŁODZI I WOJE·
WODZTWlE ZAMIESZCZAMY NA STR. 2 WYDANIA
MIEJSKIEGO LUB TERE·
NOWEGO.

łów.

p

olityka 1agranlczna Pol
ski Ludowej jest poliwalki o na,lcentyką
nleJszą .-zecz dla ludzkości pokoju. uao.zachowanie
0
woanµijmy to nie słowami,
ale praktyką. ie zależy nam
współżych1
pokojowym
na
narodami.
między
„specJa·
Pewnego rodzaJJl
dyplomac.iil
naszej
lizacJa"
jest troska 0 zmniejszenie
najbardziej zanapięcia w
palnym rejonie _ w Europie
środkowej, gazie stykają się
dwa światy polityczne I gdzie
prźysłowiowl!ł,
nietrudno n·
ale katastrofalni\ w skutkach
uwa~
tyle
iskrę. Dlatego
poświęcamy problemowi ni•·

Widzisz, tato? I Jl dwójek !udzie się cieszą.

Z okazji

•
Swięta

Odrodzenia

Depesza gratulacyjna
od przywódców radzieckich ·
Z okazji 21 f'oczn.icy wyzwolent,a Polsfł;i ~J 1 rekrewz

KC PZ

PR

Wladyslato

Rad11

1'1'U>Wedntczqcy

Gomtaka;

Państwa Edwa„„d Oclwb i Pf"emin Józef Cf/f'a.nJcfeu>tcz O'tr'Z'if"
ma.li depeszę z serdecznymi życzen.Wmł i pozid~ od
l 1tek1'etaf'Z4 KC KPZR, Leonida Breźniie!M; f>J'U'IDOd.11kzqcego

Pf'ezy®u1tf. Rady Najwyih.~zej ZSRR Anorta.84 Miko}a1Ui ' pr-e-powojennym
okresie
miera Alelcsieja Kosygina.
bardzo wy~
socjalizm
W depi!szv czvtamy m. ł!ł.:
umocnił swoje
datnie
ziemskie.I.
kuli
pozycje na
r,Masy Jl'T"D.CUj4Cf! Polski L1Jdo.weJ wita.ją .,. .,.,_.,,.~_„
·
__ ....,..,.,,.,„.,..~ to
W raz z ogo·1ną zmianą
u kła •
dzU!}ach swojej ojczyzny f'OCZnicę nowymi oritłgnięci41714 i 2'!DtlcJu sił na świecie na korzyść
eięstwami w budowie socjalizmu. Dz~1oł offaf'flej l'f'aq/ nMOdu
socjal~tycznych ił
k_rajów
·
p z •·- •-•l k
zm en a
niezaangażowanych
po /il U!go o 11,...,. s...,,..,, się państwem aoc;a.Li8't'!/CZfl.t/f1l o •""•M>ko
j
.
.
_„.
rol a 1 m1e sce naszego
si ę
Ziviqz1ef.em
ze
fDTa.%
Bf'oniqc
kulturze.
ł
ekonomice
f'OZ!Wini,ętej
kraju - ważnego ogniwa w
Radzieckimi i innymi socjalistycnymi kf'a.jamł dziel.a pokoju,
rodzinie państw 1ocjalistycz·
Poiska RzęczpospoUta Lud<nJxi czyn4 tDSZ!JS'91oo, aiteby · ...,_,c!
nych.
-~·„„
Jaką
pozycja,
.
Szczególna
~kwtecznq Za.pof'ę przed silami a.gf'e.Sji ł to0}1\y, M~ na..świecie jest
t;ajmujemy w
Warszawie i Operze LeśneJ
f'odom pokój i bezpieczeństwo".
również następstwem prawi·
w Gdańsku.
Depesu gf'Qif:u.T.acyj.114 n.adcMlali r6tDf1Aet m. in.. 1'f'ZfllJJ6dctl
dłowej polityki zagranicznej
Z okazji święta OdrodzeCSRS i NRD.
Polityka
państwa.
nia w Katowicach udekoro- naszego
__. __.,,______________________________________________~--~------~
str
____
____01_·ą_g~ne.
__a_l_SZ:Y
~_...:(D~a:lszY:::::__ci_·_ąig:.::__ne.~-str~-·-6~)~~~z-a_g~r-a_n_i_c_zn_a~-j-es_t~-'-u_n_k_c_J_l\~n-·_____<D

W

kra Urocz. •Cl
t rodz nI

ca -

stroju wewnęłrznero t w naszym przypaaku wynika 1
przynależności Polski do obo
SooJa·
socjalistyoznego.
zu
nierozerpokój są
liźm i
walne. Stl\d · tei biorllł się
całym
w
sławne dziś Już
propozye.ie
polskie
świecie
bezpieczeństwa
sprawie
w
Takie okre·
europejskiego.
ślenia jak plan Rapackiego,
plan Gomułki, międzynarod1>
wa konferencja w sprawie
bezpleczenstwa europeJsk1eęo
weszły na stałe do światowe·
politycznego,
go leksykonu
Powtarza Je prasa i mężowie
stanu wszystkich kontynen·

1

„.Jesxze minuta. lJyżm"n1J IMt>l'on.om teW!ifonuje ac dytuf'Mgo nn°'kef'a. K~ dnł4 łetł .
s'°'m obrzq,dek, to sa.mo napięcie, ta sama odpowiedzia.lność. Nauk.owiec u.def'.Mji;cy o lc.1ucz
Mo1'se'a na ulaTMk sekundy m Meria.lizuje dla ludzkich potrzeb jedn.o z n,a.jbardzie.J. zadzi4Di4jqcych zjawi,<k naitu;v - czyni cz(LS namuicalnym w samo PDlttdni.e z dokla4:rwścf:ą do J'-d·
nej dziesiątej części se:kundy. Mtkrofon za.i.ns-talowany w Kra.kowslcim ObsertOOJto-riJWm A.stroTWmicznym przeka.U 'ITWtStu i Polsce (U1'bi et Poloniae) - oto godzina d-u,-unasta!
Na czterry .rtrony
u„oczyście odtrq,bi te codzW.nnq nowi'71ę węba.cz z wi<!Ż!J MarW.ckt.ej.
świata poptywi.e s-tMY hej1111l z daW7tej polS'kiej S'tolicy, bu u„•lyszeć go mó.gl ka,ż,d;y od Tat:r
po Bałtyk, nad Wis/.ą czy Od1'q. Oto mi.ja polska godzina dwunasta„,
WRÓCĄ DO HUTY."

pon.ad
tem1)e'r(l!turze
W
3 tyis. st. C z płynnego t1>.~a
du pows·taje w Hucie „Wa.rga,tunek
11,(lijwyższy
sza.wa"

S<tQ!U, nii.ezbędmy dla 'Pf'Zemvslu el.e,lotron.U:zm.ego i au.tom.atyki przemysłowej.
Młody

inżynier

Z'Un'a.ca

do obs€'1'Wtlją.cego proces
topu milstrza:

.~ię
WJI•

„A

Młodzi me 8'1)ltSZCMJ4 Oi".J:'ll
kontrolneoo
Zza
pieca.
z
wziernika mroga ac niich ~le·
ki1my ogień 'l.DT'zq<:ej maili„.

KLUCZ DO Wl.ASNEGO
MIESZKANIA
Podpisy zlożmi.e. FormaitnoA·
ci dokonane. Kowalscy otf'ZI/'"

wła.s~.
do
klucz
mują
spóldzie/.czego mU?>szkania..
\,' roku bieżącym oddanych
ma być do użytku 90 tysiecv
spóldzie/.czych izb, co nan<>s_'ta_le_;_'_________________w.:.:.:i~o.:..:k.olo..::.cc=---23_'Pf'"-'OC:..:..:.·.....:w:.s:;:z:.:::y:;::s.;;tk,.;;ic;„:;;h:

- Panie Boclumek, f'f'Z'!l'Pf'Owadzi.lent pixńu praktykanti>w
z AGH. Niech pan ich zapozna z tymi cudeńka.mi. Po
egzaminach wrócą do ii.a.s na

w ~11..
wybu&ounzinvch
Nie wysw.rczy tych mieszkań
- spól.dzielczycn i kwat-erun·
Teowych - dLa ws-z:ystkich J><>o
tnebu1qcych, bo w tym Jeszcze roku t?'zeba by pf'zen.1.eU
do

W TJf'Z!/Szl.e;

tńęclol.atce, dzte

ki tf'zykf'otnemu nienuU
~

bttd.cumActwa.
za.gęszczen.ie

czego,
i.zlbę

ok.oło

mieszkań

nó!Dyeh

60 t/J-&. Todztn.

Jpad-nie

wrro-

sool.cLriel-

osób

na

z . I.46 do l,37.

MILION OBRAZOW

KRA.TU
;,Koehaioo Mamo! Nie mariw
.rtę, że d.eszcz 'P<J.da i nie 1114m
CO f'Olrlć na lcoLoniach., bo ~4
mam oo f'obw, bo chodzę na
$ ·PQCef'I/ i 84 TÓŻ~ gry t ].est
łwi«lica,
ł muszę

i

ba1Dię

kończyć,

się dob„ze
bo pa.ni ka,.

że tuż myć f'ęce".

... Milkm

dzieci

1pędm

w

wa.kacje na lroLo,,,iach ł obozach Łemich. Za·
a·nga.źowlln.o SO t~ tuUch.otoawiców oPaz B tysiecy le<ka·
Jl'iele11ni.a.f'eik ł ht,cteni-n:y,
rtek. 'Pf'eliminouxi11.o na ten
cel 700 miLionów z:lotuch..
D.ziecicm na kol,oniach ni..e
pf'zeszkadza desxz:owy lt.rn.ec.
· Gau niie ma slo!tca. W11chowawcy włqczajq programi II:
świetlicm»Jl
U'7'!/
i
ui.ba.'Wtl
oraz zwiedza-nie ok.oU.ą1. P-rze
otn rut.nv
1ood-nlk objaśni.a:
z XVII wieku, oto
zamku
cmentarz tolnierzy polslowh i
poleowspólnie
f'lld.Zieckich
lvch, oto plac pod bu4owę
wrietkie; fab1iJki chemicmej1
OM;Iszy cią2 na str. 'l)

tYm

roku

/

lfl' --.

Dla uczczenia Swię·ło ~ lipcowe go

ł.

UroCZ9Sla .sesin Rad9 narodolJJei
w

łl!ali.

odśwliętnie udak<llr<JIWal!lej

Teatru

Muzyic:zri,ęgo

zgro-

maidztl.i sd<l na uiroczyst.ej se-

sji RN m. LO<~ przedstawiciele spolec:zeńsbwa łód:2Jk:lego.
Przybyli na nią
członkowje
Eg:zekutywy KL P:?PR z I sekreta-r.ziam Józefem ~y
chaJs.kim i eiek.retanami
Stanisławem J6źwfakiem i Mananem Kulińskim nia czele,
p,rezies MK Z.SL - S. Sta;nia~. ;pr7Je!W. MK SD, poseł
na Sejm PRL,
pniew. LK
F.TN -

L.

:rze sesji -

Niteclą. goo:podaczl~wie Pre-

zydiltlm RN m. Lodzi z pri.e-

wOOn:iczącym
E. Kaźmi-ercza
kiem na czele,
posłowie na
Sejm - pr?JeW. ZG ZZPPWOiS
- L Sroczyńslkia, rekt.ar PL
- J. Werner
orarz. prrew.
WK:ZZ
rz. Krzywa.ńs<ki.
ria<lml IbN m. ~i. przedstawiciele dzietnrl.oowyct'i rad
nairooowych, dziA!ac:re ruchu
robotniCTJegO,
przedstaiwiciele
organizacji spolecznyoh, zwią1:
llrowych, ml<>da:ierrowych, przed
staiwiciele
świata klllfttury .i

narulkli, oficerowie i

żotruierze

WP. swrokiie ll'ZleSale przedstawicieli
społeczeństwa
łódz
ki.ego.

DźwiękH

hymnu na-rodowego.
Na , tryibunie przewodniczący Prez. RN m. Lodz;i Fx:l:wzoo Kaźmierczak. Rozpoczyna pr:r.emóWienie siłówami:
„ŚW'i~t>o
państwowe,
które
czcimy dellś ur0C2:ystą sP..s:ją
jest ściślt! zwląziam.e z Manifest.em, który oo n:wodu polskń.ego. do Polaków w kraju
i za ~ramicą wyda·l przed 21
:m•t.y PolSlki K<l'!Il~tet Wyzwolenia Narodowego. ów histo-

żu.azyj:nej.

wo do pracy w fu.b<ryika.ch stanow:iący>Oh wła&'bOŚć całeg-0 narodu.
ziemię dla
ehŁopów,
oświ'llltię i równy Slt.a!rt życio

wy dla oalhego ml<0dego pokolenia".
diałS<lJe.i hzęĘ.ct S1Wego·

p.rze

p.rzewodlniozący
Kiaź~
n.a.kreślił osią.g
ni~a Poilsdti Ludowej w ci.ą
gu 21 lat, stwierdzając m. in„
2e
potenc~
produikcyjny
przemysiłu jest obę_oruLe 10 razy w.i.ęk:s.z:y niż w Pol51Ce bur

mówienia

przewodniczący

podkireśili~
społe=.ą

tOOć

cbla.

Krzyte Kawaler&Jde Orderu Odrotkenia Polsld otrzymali na.stępujący ząslu;i;eni ło
dzianie w pracy zawodowej i
społecznej: z. Amanowicz, T.
Biliński, E. Ma.linow11ki.
,
Złote
Krzyże
Zasługi: M.
Ambroziewicz, J. GaJązka, W.
Hoehstlm, Il. Juszczak, W.
Kmieciak, T. Krasnodębski, J.
Krawczyk, M. Molenda, M.
Opoczyński,
J. Pikulski, J.
WiszC'Zor, S. Wiśniakowski.
Srebrne Krzyże Zasługi: E.
Dankowski, A. Kuźmiński, A.
Poloczek.
Odznaczonym 9e'I'deczne gratulacje złożyli: I sekretarz KL
PZPR - J. Spychalski, przewodniczący Prez. RN m. Lodzi - E. Ka.źmierczak, wiceprzewodniczll(ly - J, Lnrens i
sekret.ani - A. Tor:i:~wski.

miasti;i Odznakami Honorowymi m. LociZli.
(!cas)

Ot(l)llrtie wvstawv
w obecno6cj .. J selcreta!l"Za KL PZPR - J. Spy-

Lo-j
wice-

eha.lsldego, pr:z.ew. RN m.

E. Ka.źml;ercza.ka,
prwwodniczącego J. .Lorens.a.

Z okaz~i 21 roc.'l;n!cy PKWN,
rozkazem
m!nis-trą
spraw

wianek i Julian Urant!}wka
do stopnia
podpułkpwnika,
kapitanowie, Roman Csu11e41Stanill\aw Góralski, Ze·
non Kiełbik, Tadeusz Kol.
ezyński, Antoni
Kalil~owski.

•i.

Ta.deun

Pawłftwaki.

Edward

Stanikowski i Ta«!Jllllsz
~e}t do stopnia majora.

z..,.

t\,

Arezydium -

Toirz;ewsldego, ~stawicie!;
związków zawodowych, s.towarzysreń 1lw6a:czych i
Instytucji kuHJl.IJMlinyoh, p.-rzew. ZG
ZZPPWOiS - Irena Sroc7.yń-1
ski<'t dokonała w gaileTii
w
Pal!'ku Sienltiewicza otwarcia
wystawy mai1arstwa 1 gr\Cfiki
pod hasilem „Czltowiek współ
cz;es.ny".
Wystawa ta skladająoa się z 56 prac mala-rskrlch i 32 ~.k .i·est wynikiem k.onk.ursu wrgamizowanego st:lll'a:niem ZG Związku
Włókrni:arrzy

Oll".a>Z

~w.

cowego.

·

(iw>

s.

centrOiJalu. Powieon nam:
..,.Magatzyny Ceutrogalu
~ się m. in. w ba'l'ajtach p.-cy
ul. Przy)lyi;.zeWli'kij~<> Hl. oi:->nie 1.a<tem war'l.llll.Jd pracy 30 µ.
trudn.i0111ycl;l tam ooób nie są
najgorsize. Gon.ej
jest tyHl;o.
gdy pada de32'()Z, bo wtedy do
i;.araków dochod!l.llć trzeba ni„Il')a!1 Pt> kolana w błode. Ni<'I
prac<>wnik
dział

mi--

podejmowa-

z

KRAJU I ZE SWIATA

Debata

MO

otrzymało

pieczeństwa

wznowiła

Następnie

przemawiał

przedstawiciel Junty wojskowej, który usiłował pr:aedstawić reżim gen. Imberta Jako
.jedyny
legalny rząd tego
kraju''.
Natomiast
przedstawicjel
ZSRR stwierdził, że w warunkach przedłużającej
się
interwencji wojskowej imperializmu północno-amerykań
skiego w Republice Dominikańskiej
Rada
Bezpieczeń-

G. BARRISOR

ambasadorem w. Brytanii
w ZSRR
Jalk

podaje

do.tychczasowy

narodu" i 89 odznakę
„2t1 lat w słu~bie narodu::
Na
uroczyste)
akadem11.
podczas której wręczono nominacje ministra soraw wewnętrznych.
komendant KM
MO awansował 235 podoficerów.
(iw~

ambasadoc

rozmawiać

działu

Miejskiej

IUMll,..uł

epidemlnloirli
Stacji San.•Epld.

DR STANISŁAWA
GRYGIELOWA'
ordyna10r Szpitala lal
l

budownictwo
mieszkaniowe,
ailbow•em -pTagniemy os.iągnąć
da•lsz.ą poprawę
ludności".

warut!l'ków :ty-

cia

W ?rzemówieniu 'ZJOSta'ły po
ruszone także problemy sy-

Miasto nnsre przybra~o odświętną =.tę. W -przedsnę
b.iO!I"Sttwaoh przemys.lowych i ins;LytUtCjach odbywają Slie
u.roczyste aikad.emie i wi€CWI"Illioe. p()(fcz.as lttóryoh wydą
różniający sję pracownicy otrzymu~ nagrody 1 dyplomy.
:7..enja na:sre.go na:rodu.
Pl>W daJszym etągu też odbyv.;.a ja się zebranja i masówk1i,
dzięlwwa;niami z.a trud l
ona których załogi podejmujią cenne zobawi ąz.anda
tiaroość Oll'a% n~jle.pmymi ży
M. in. prll!OOwnicy Zakładów Praemysłu Bawełnian~e
czeruiam~
na przyszlaść
dla
!m. Sz. Hail"'llama dnd7.ą pań stwu w <!ZY'ni~ Hpoowym docałego społeczeństwa łód.2lkie
da.tloową -produkcję wart<>Ści ponad 1 mln 441 tys. zl:<>go 7Jalkończył s.woje wystą,p.i·e
tyoh. Warrrośc zobawiązań reallilowanych już od kilku
nie ~a:.z miasta.
dni przez załogę ZPW im. Warvńsltiego wynos! blisko
~091ego i i:adoonego na290 tys. Z'l, a zobowią7..a:nda lltp00we Pl!'aoc>wn.ilców ZP\'17
sitroiu uroczystQŚC:i dopelnUy
Im. Lukasłńskieg<> PI'ZYSJJ(Jll"Zą gooPodaree nal!'odawei
~ąco oklaskiwa.ne w części
6'18 tY'l'I. zł ponP.d plan.
a1rty!ltycznej występy· Zespołu I
Przekrocz.enie planu li'Pcowego. podruiesiienie wskaźnik.a
Estradoweg'O
Macynark!i Wowykroju „primy" eksportowej oraz u.zyska nie wy7.sz;ego
jennej. !JOlisitów ()pery i sioon
wyprzędu - to treść łlpcowego Cl!Yfllll załogi ZPB Im.
łód?:kich
oraz KonstantynowDubois; warrość łączma - 660 tys. zł.
skiego ZeSl!)O'łu Wokia~nego.
Cenne zob01Wiązarn.a podjęli teź ostatnio d'l"llkall:'zp
łódzkich Zakładów Gra.ficzuycb PZWS. Pomaigająe swym
*
warsizawsk.im kol·e,,aom w terminowym przy.gotowaniu nowych pod;ręczn.ików S7llrolnych. do końca br. opraWią
Równdeż wuroraj .w g<x'b.:1orui. dodatkowo 295 tys. egzemplarzy podiręezników. Równa.cll p.opoił!udniowycl.1 przednież z myśla o dziatWie srzikolnej realiz:uje swoje wbost.awJoiele łód2lkieh org.an:izawiąza;nia 7..ałoga Lódzltiego
Przedsiębiorstwa.
Budowcii oolityczn,ych i społecznych
nictwa. Miejskiego nr 1, która na mi esi ąc przed termizł()!2;yili
wjeńoe
i Wiązanki
nem <><'Ida do użytku budynek szkolny przy ul. t..eszka.
kwiatów n.a mogliliach
i>ą<le
Ta sama za?o•ga o 3 mies:i.ace skróci t.ermm budowy blogłych w II wojnie światowej
ł ku mies'Zlkailnego n!t' 102 na O~edlu .. 1 Maja".
i""
; u stóp Pomn:ika Wdz:eezPodobnf' 7.abO'wiązanja podeimują i realizują zak>gi
ności.
żol:n.ier:z.e
Garnizonu ł
wszystkich prawie łódZikich zakladów pracy, Łodzianie
Lódzkiego zaciągnęli
warty
l e p:>za. wydajniejszą p.racą Wilaią 21 rocznJce Pl'Ok3ahonorowe przy
Gl,Xlbie Nie.
mowanla
Man.He.stu PKWN.
Z!'lanego żołnierza .i
przed
~
(j.a,.k.)
~
Pomnikiem Wdzięczn<*ii.
mi~2.-yna.rodoi\vej
po<lkTeśleniem J)()lkojowego

tuacji

z

* .•

~

*

(iw)

z

KR..UU I Z.E SWIATA

*-----------------------------'I
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Z KRĄ.TU I 7..E SWIATA

„Mariner-4„

Z KRA.TU 1 ZE SWlt\TA

·w ·santo Domingo
Wtocelt

ogniem

z

moź

dzierzy ostrzelano d-O<IllY w stre
fle Sa111to Domi•n go kontrolowanaoj pl"Zerz kon.stytucjonalii;tów, Smierć pcvniosta 16-letnia
d7..i<?<wciyna, a dwie oso-by odniosły rany.
1'!aocmi świadkoiwie stwierdzili, iż strzały padły ze sZ;ko
ly, ktfu.a o•l<U,powana jest przez
v.mjska reaokcyjnej j·un.ty gen.

Śledztwo

Premier Laosu
D~ Lonidy.nu przybył
dwudniową oficJ.a.lną

w Pierre Latte
Rzecznik Biaiłego DQmu o-.
2'ln2•.imi[ w środę,
że prezydent JohnSl()(U p01lecił sekTetarzowi st.anu. RuS>kowi oraz
-podsekretarzowi obrony Vanoe'QW!j wdr<O!i.yć
szozegótowe
śledztwo w
zwląZJku z i.n.cydenOOln w Pierre Latte.

Monileslacje
w Grecji
Jak

donoszą

wieczorem

I

Nowe oliary
Hiroszimy
ło

w

ciągu

miesięcy
szpitalu
bę

b<r.
d!~

ci

wznosili

Papandreu

na cho.ro

okrzyki

oraz

I

po-

na

cześć
domagali się

ród, a nie pr'.llez Amerykanów
C2Y

krl>la".

Ce gi>.

Kierowniclwo
Ligi Kobiet
u E. Ochaba
!1.1 bm. w Belwedell'Z.e
kierownictwo zarząd;u Głównego
Ligi Kobiet w osobach: St.aniS>lawY Zawadookie,l. Eugen.ti
Krassowskiej i Mar:ii Aszken.az). Po!nformowaly one prze
wodniczącego
Rady Państwa
o pracy z nowo wybranymi
radnymi.
przygotowaniacll
związanych
z 20-Jcclem istnienia organizacji ltobciecej i
innych bieżących pracach organi zacyjnycl.1.

De1e2acJa polska
na obchody

święta

narodowego

Kuby
N2 obchody święta 26 lipca. 12 rocznicy
rozpoczęcia
waJki r.brojnci n.a.rodu ~uba.ń
skiie~ o swe WY'ZlWOlen:le, uda•ła si~ dnia 21 bm. do Ha\W!Jny de-legl!.('ia polsika
w
skladzie:
minister
OŚ'W'iaty
Waclaiw Tułodz.ieoki oraz Mel.a n.i.a. Mroczek. sekreta!l'Z Zarządu Głównego Ligi Kobiet.

Specialiści

. .; „ ,..

RWP G

o "Odrze"

łod7.ian
owłl\d1'jqcych
woi~
budująee

chOJ'Qba.

się QOIW'8
~··

pOprzedzil

~eferendum, Nieśli oni portrety
byłego premiera, a także trans
parenty z hasłami: „Rząd powinien być wybrany przez na

0.S<>l>Y te są
artomowego l>o·ml>ardo
Nagasąki.

po-

chód, który przeszedł główny
mi ulicami stolicy, Demon.stran

poyt'Olllie<n.n.ą.

o.fi :ra.ml
w-ania mroozlmy i

śro

przed

man.ifestacja

ManifNtację

hLros.łimskiim

cłlo·r~h

się

Papandreu • udział~m l1ilku ty
sięcy studl'ntów.

oslem osób zmail'
p1erw57.ych sześciu
w

Aten, w

z

odbyła

uniwersytetem

na rzecz
d)•misjonowanego premiera

tężna

TrzydZieści

21 bm.
wizy-

tą
premier Laosu.
książę
Souvann.a Phouma. Będziie on
prowG<l:z.iił
rozm<l'WY z premierem
W. Bryt.a.nli Wilsonem i ministrem spl'aw zagr.a!ll i=yich Stewartem na t.emait sytuacji w Wietnamie.

dę

Marsa

mentowail doniesien.i.a ndektórych agencji. jakoby ue.7'onym
udało s.i~ wykryć .iaik.ieś fOI!'·
my wegetacji na Mal'Sli.e. N a
przekezanych zxijęci<Jch
nie
zauważono
żadnych
ozn2k
ivcia ro6!.iJl11cgo czy :z:wiene·

Przewodniczący Ra~ Pań
~twa Edwaro Ochab przyjął

w Londynie
z

w sprawie incydentu

sip-Od.7.iewane

sobotę.

Dyrektor ośrodka w PaSaPt'nie, dr Pickering ośwtad
cz)l'ł. że po ollrzym:anju wszy.. stkioh tot-0gir2:fH,
za.pisy na
ta.śmie
ZO.$/tailą
prrelti:zane
powtórnie od. początku.
Sze<f -programu „Marin.er" w
Pasa.den le. Schnciderman, zde

tmoon..

w•

Pierwsze oob~wy bJqunkt•

lebliej.

Jak
ustrzec niemowlęta
··-nd tą cnorobą.
li OdżywiJ>nie
i
ubieraaie
dzieci w <>kresle Jata.
•

.e

1

Cementownia
0dra", w wy„
niku analizy e-konom!czno-produkcyjnej, dokonanej przez spe
cjalistów przemysłu
C6'ffiMtQ<o
wego z ZSRR. CSRS, NRD,
Rumunii,
Bułgarii,
Węgier
l
Polski, ZO$tała u;mana za jeden z najlepszych zakładów cementowYch w krajach RWPG.
Na I robotn'lra uzysk\1'1! się
tu rocznie 1400 ton cementu. a
zużycie
paliwa w przell~zMlU
na 1 k~ lcl'nlt ieru obniżono do
1400 kil o kalorii. Te do konałe
wskatnik; ~a rezultatem m. in.
kona.tru el! .Pleeów.
0

'l'ematy:
•

21 wjęcl.e

w

ja'llt

sirzalq
"'""

· Ja6c donosi
Agenci.a UPI,
„Mari1'le:r-4" . w Sl()botą rano
zako1iczyl prz.ekezywa.nie
14
zdJ~la planety Mars. Ostat-

nie,

przekazał już

zdjęć

14

stwa powinna podjąć wszelkie kroki mające na celu zagwarantowanie suwerenności
i niepodległości tego kraju.

Popowski~o.

jednak ;sami,

ma ~u ci'lo<lo·ill;a, a o HID m..,.
trów dad&j 8'1U'mill łany żyta,
ZDuiŃm-WDZK.I - --173-6i79l'i

11

KRYS'l'YN A LlPJ~SJtA
kie:<ownik

DR

nego

Dzii Ś\•/,ieto, jutro, znów o
godz. to „ekamy, kto się 4ocbwonl do nas na numer 228-:12
Mo-ż.na mówić o spra.wuh p-0wałm.yeh i błahych.

będzie

CzytetnikJl.mi

mall'·

przeeolwpoża•rowe"

i wydajniejszą pracą
,wilajq łodzianie
Swięlo Odrodzenia

całej młodzie
będziemy nadał

tamtejszym

w.

J'wtro, w piątelc. &3 1NJl,
przee NTU 303-M
w godz. 13-lł.SI

twią się jeodna·k jnż dziś o ~.
że jak l)l'Zyjdzde zima to będą
mar<!illąć, gdyż nie ma tu żad

czeństwo

rozw:ij~ć

Fore4'11 Office,

Wszyslko
o leln1·ch
bievunkac h

służbie

Q<gl"Zewania.
Przy„naja
że trudno byłoby
zainstałOi\Vać og.rrzewai11le. W biurach sa g.-zej11ilk.i. ale w maguyruich trizet>a miee na wzglę
dzie przede ws.zystkim bezp;ie-

ży.

debatę

na.4 sytu~cJą . w Doinin~kiu~hf
PilZedstawiciel l'2ądu konstytuc:){jnego złożył na posiedzeniu Rady
oświadczenje,
w którym wykazal. że tzw.
Pząd
„rekonstrukcJi narodowej" (czyli junty wojsko'PeJ)
został faktycznie
utworzony
przez koła rządzące USA.

-

maga-iynów

który

p:rzemyislu,

miejsce J)racy

8
Lepszą

rozwój
zapewrii

w Radzie Bezpieczeństwa
Jak Już
informowaliśm.y.
we wtorek w godzin<ich wieczornych .na żądanie tymcza~owego rządu
konstytucyjnego Dominikany, Rada Bez-

odznakę

P-!'a.co<W1!1.1cy

daa~

dominikańska

Brytanui w ZSRR, sir Humph
rey Trevelyaon, ktfu·y wycofuje
Poza tym 25 porucznikom
się
ze · służby dyp.lomatycuiej,
nadano stopień kapitana, 27
opuści Moskwę w dniu 28 li<ppodporuczników
mianowano
ca. Funkcje je-g0 przejmie 57porucznikami i 16 podoficę let.ni sir G<>offrc-y Harrison, za
rów otrzymało stopień podstępc.a
po<lsekretairza w Fore•gn Offke.
porucznika. Również
decyzją ml.niska spraw wewnętrz
nych 106
funkcjonariuszy
„10 lat w .,.,__...,...,..., _ _ _ _ _ _

fl:.414~?

wczoraj punktlłaln.i• o li~·
J.ł z.a.d'llw<1nił cło )las Wlalłyslaw
(na'llwi9kQ znane recł;lkcji),

do-

Związku

Jej otwall'cie :1JO<llt.alo wląCl'llO
ne do obchodów ZWiązanych
z uToczYStościami Swięta Lip-

Nomina.cie w
wewnętrznych,
funkcjonari usze łódzkiej MO, poclpulkow
:aicy Leon Chruiliński,
I
Henryk Błllkł ·awansowali do
stopnia pułkowntka, majorzy
Władysław Kratowłak, Bel\•
ryk Olszewski, Tadeusz Sło

0

W~j

sekxeUu-z-a

W<boiwiąz.ań

*

go

dzi -

cz.ego

się

wysuwa

i----------------------------- --------------------------:---

Również wczoraj przewodniczący Prez. RN m. Lodzi E.
Kaźmiercza.k
udekGrował
59
zasłużonych
obywateli nasze-

,,Człowiek .wsrołu.zęsnv

łodzie".].,

uczcrenilia wyborów
oraz drz:isriiejswgo świe~ ·
Szeroh.""'-0 omówił poza ty'll
piękne per&pektywy, .JakJ.e wy
tycza na.S?Jemu m1.astu
nadchOOzą,oa 5-latka. ---„N.a pie~w
f!ll.Y p.la•n w nll!szym
mi~IP

dla zasłużonych łodzian

Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej Rada Pań
stwa nadał.a odznaczenia 111
działaczom ruchu
robotniczego. Akt.u dekoracji dokonał
przewodniczący Prezydium RN
m. Lodzi - F.dwM'd Kalllmierc:zak.
Krzyż Oficerski Orderu ·Odrodzenia Polski otrzymali: A.
Mistrza.li:, A. Malecza, G. Rozenbaum, B. Woźniak. Krzyż
Kawalerski Orderu Olirodzenia Polski. otrzymali: S. Adamiak, W. Bończyk, W. Chrzanowski, · J. Kubik, , M. Liberman, H. Liłka, G. Laskler, J.
Małecki, J. Makówka, E. Mlc.ielski, M. Michalak, S. Pew11icki, J. Włodąrek, B. Zy-

aik.tywn~ć

nych dl.a

oro:z Odznaki Honomwe m. Lodzi

i

Kaimi~aik

dJu:żą

wodem mooe być chocirafuy
szeroki zasięg dyskusji przedwyborozych i ogromna w.a·r-

Wysokie odznaczenia państwowe
Wczoraj, w 11r11ecledni u Swtęła 22 Lipca, w Prezydium RN m. Łodzi odbyła się uroczystość odznaczenia
kilkudziesieciu osób wysokimi odznaczeniami państwo·
wymi orat: Odznakami Honorowymi m. Lodzi.

się

poza
tym chaxakter naS1ZJej goopodaxiki. udziail przemysiłiu i budownictwa w twOI'7Jeitiu dochoou
nairod<l'W~
wynosi
J)r2€<S'!lllo 60 i:m:iooent.
W dałsizym ciągu refc..."G<tiu
mówca przedstawił mloby-cn;e
nasizego miasta,
jego wkłi:<i
w budowę ooc.1alistycznej Polski. - „Olbrzymich nakładów
iJnwestY<'Y.inych i ogromne:?Q
wys.mru wymagaił nasz pr&grarn
-poprawy
wai?Tunków
mieszkaniowych i socjalnych
mieszkańców Lodzi. Okoliliś
my Łódź wieńcem
nowvcb
o.o;ied:l~ mies.zk.a:niawych. Stopniowo mooerniz;ujemy
centrum miasta( ... ). Nieustannie
rozwija się
prremysl łódz
ki (...). Nasu.e miAs:to jest miastem ludzi uez.ącyeh Slię. W
szfu:olach i na uczielni ach oobiera naukę pt'WS7llo 200 tys.
dzi.eci.. m~otjizieży i do<r-OSlV<':h".
Mówjąc
o
ooiąg:niędach

rycroy juri: dziś
dokumt'nt
1JWiasirowaił
budowę
ustroju
gpraWiedliwośoi s.polecz.nej, opart.ej n;a sojuszu i przyj2ź.ni
z socJ.ał!styoe:z,nym ZWIBJ:.kiem
Ra.dziec-kim. Zwiastował -pra-

W

Zm:iendł

•

Produkcja ponad plan
Eksport - jakość - oszezędność
Nowe izby przed terminem

Lipiec -1944

Chodzę po ulicy zielonej, pachnącej żywicą i chlekańców z
dząca przecież eo dzień
innych dzielnic,
do
bem. Kiedy słońce przygrzewa i wiatr wieje wzdłuż
którzy na tej spokołnej uli- pracy, po zakupy,
szczerze
Pod niebo ~ Pf'Z1/$ze<El c~
osi jezdni, zapachy te wypełniają wszystkie kąty. Cicy chcieli
rozpocząc
nowy zdziwiła się .••
cha uliczka; zmiany na niej przebiegają ciągle, ale jakrozdział swego życia, pamię
okno
wynWsl z f'Ui<n. i ~ w wypa.Lorli-y oczod6Z.
lica
to
nie
tylko
domy,
by niepostrzeżenie. Zieleń, to kl:imy i trawniki. Chleb
ta szabrowników
wynoszą
drzewa, · jezdnia. Wzdłuż
- Łódzkie Zakłady Przemysłu Piekarniczego Piecych z opuszczonych domów
Polsko; ad.rod.zom.e twojf? ja.skóilci
ulicy,
którą
chodzę,
karnia nr 1, żywica - Łódzka Fabryka Mebli - Za.- oo
cenmiej&re
pr7.edmioty.
się
symetrycznie
g1.odlru!J §wity .,.q.1e
irtrzaslutne Ta.blic!Ji
kład rnr 5. Dlatego zielona i pachnąca nic z poezji.
- Mogliśmy wtedy zająć ja- rozłożyło
(po iednej i po drugiej strokieś
ładniejsze
mieszkanie,
ł
to-Mierz
rota.pia
w
glelxikiej
~ ogień;
roszę
pana, my nie
ku - w którym jakiś nieJes;!:cze nie po dwadzieścia. od Głów
myślimy
kategoriami znany człowiek zarzucił na ale ojciec się bał.
nej
do
Nawrot
i
od
Nawrot
&lm.oVk
odchyla
mu
(}ł.cwę
w
naJczy.stszy
&amwl.ot ~
ulicy
powiedział
drut:i- przy rogu Nawrot cz~r nie było tej pewności, że to do Tuwima także po dwaPoli$ko; od:rod2one VW<>je 1'ozdairte ogrody mi pewien działacz. - Ta, o woną flagę. Policja nie mo- nasze, że dla nas. Ludzie dzieścia) - równo czterdzieś
której pan mówi. iest padzie gła sobie poradzić ze sztan- różnie myśleli. Później - mó ci posesji. Wiele z nieb zajbialego powie'f>rza. zaejm'Ujemy kolcz<ZJS!ty Mwt;
życie
potoczyło
się
lona na wszelkie możliwe spa
darem
okręconym
mocno wi mują
kamienice
z
datą
soby. Srodkiem asfaltu - te- wokół drutów i obciążonym normalJ?-ym trybem. Co rok, budowy 1911-1913 rok. Tu
to m-u.ohlalych ia~ach ~zęit;a l-lżą Z1"l111'1.dOM g.a:Zezf«I
albo co dwa lata. jak to u
go oczywiście nie widać kamieniem wisiał dopóty,
niegdyś
mieszkali
bogacze,
i>ol11:iei"Z odlkla& broń i n,a,biera. ch1'opan.vego M1'1149
biegnie granica dwu dzielnic dopóki nie wezwano straży nas - jakiś remont. rozko- własciciele - sami Niemcy.
pana
jezdnia.
A
to
rury
ga- Widzewa i śródmieścia. W
pożarnej,
szerokimi f"!lCh.eom sieje W111rokie 1dcsv pa]roju1
Teraz
na
ulicy
PKWN
każdym domu komitet domoI Jeszcze jedno wspomnie- zowe, jakiś kabel ze $ląska,
mieszka około 20 tysięcy lu1' grudy wpieczemy bochen i po!Mn?emy go rOOmo.
wy, na całej ulicy cztery ko- nie. tym razem syna dozor- woda z Pilicy, ciepłociąg ...
mitety blokowe - po d~a z cy wiosna, na chodniku
Siedzę
w innym przytul- dzi. Kiedy jest ciepły ranek,
Pol,s.lro; od-rodzony t>WóJ G1/n lamia.-ny 1toŁem każdej dzielnicy, kilka tereprzed nr 28, trup mężczyz nym, ładnie urządzonym po- kobiety wybiegają do sklepów
po
mleko i
chleb
pok.Wta ziemia fu,ź pusz= z>ielone zboże zd.~
nowych komitetów FJN. U- ny. Chodziły pogłoski. że za- koiku. Cóż my tam mow
szlafrokacłi.
lica, owszem, istnieje na ma- bili kogoś z KPP lub P:Ę'S. żemy powiedzieć dla gazety wprost
/;a>ch1n-0inami4 dlróg wraca.jq po.imaczeoni lu.dzW;
pie. ale to twór jakby troWtedy za czasów, kiedy w o naszej ulicy, Nic się tu Wszyscy dobrze się tu znają.
Zmęczeni
po
pracy
wychochę abstrakcyjny.
9ta.jq na. swobch d<mubch ob-róconych w żel.azn.,y pen•
miejscu obecnych
Zakładów
nie zmienia, jak było tak
- Nie,
nie wyprowadził- Graficznych pracowała zatru jest broni się gospodyni. dzą wieczorem przed dom,
wvjmu'A ceg«1 z popioliu ł przem.oszq w śww:Uo.
bym się, choć przybyłem tu wająca swoimi ś~iekami po- Huczą zakłady Dubois - sły spacerują pod klemami, zadopic·ro w 1945 roku z War- wietrze farbia,rma, gdy pa- szy pan. rosną drzewa - to glądają sobie do oświetlo
odrodzone twoje ja&Joóllct
nych.
parterowych.
okien.
sza.wy (miesz;kaJiem w
Al.
tentatami byli Ettinger, Fi:t- widać, na ulicy bruk„.
Ot, spokojnie sobie żyją. I
przelof!etm stktrzydeł pils.z.ą na ful»'o radość.
Jerozolimskich przy Marszał- ster, Cylk~,
Kotkowski, co
lubią
swoją
ulicę.
która
- Coś ty wtrącił
s~ę
kowskiej), i proponowano mi
r?ku w dmu 1 maja ustawiał
nazwą
sięga
wydarzeń
z
po ziemi
MIEczysLAW MICH.Al. SZARGAN
me
wyjazd - zwierzył się J. S. się przy Głównej konny pa- gospodarz Wyjechałem,
rozejrza- trol policji„. Spokojniej by- chodzisz? Przecież już od 2 1944 roku.
lat
ieży
tu
asfalt.
łem się, i wróciłem.
Czego
ło w północnej części DowJERZY KATARASl~SKI
- Taaak? kobieta chomi było brak? Wie pan, tak borczyków, gdzie i domy ła
konk1·ctnie nie wiem. Ta dniejsze i więcej zieleni. Do
ulica - jak chyba i inne podziałów
ulicy trzeba więc
ma jakąś .,swoją" atmosfe- zaliczyć i ten, historyczny.
rę.
Człowiek
przyzwyczaja Na północ (od Nawrot do
się tu żyje, tu chodzi, tu Przejazd)
z
mieszkaniami
spotyka znajomych, ma cią- 5-pokojowymi i południe gle to samo drzewo pod od Nawrot do Głównej: w
oknem.
tej części mieszkała biedota.
istoria ulicy, to strzępy
Dla Z. N. historia to dowspomnień. Dozorca jed
piero pewien dzień stycznioBęd7ie to relacja niejako w ol]cinkach. Za obszar działania obraliśmy
prywatną
„Syrenkę") w
811
tzw.
teren
nej z posesji prżypomwy, w którym przy
rogu
„świat zabity deskami", miP.jsce. gdzie, jak się powiada „diabeł mówi
proc. domów grają aparaty
dobranoc".
A
niał sobie jak musiał czyśHerm2n.n
Goerlngis.tras.se
i
Wlięc sweg<> I'Odzaju egzo.tyka, zwłaszcza
radiowe, w pozostałych zaś
dla
zdeklarowanych mieszczuchów, kiórzy swe
cić oblodzone mostki
ścieka1-Iaulcnderstrasse
radzieccy
pojęcie o wsi
kształtują na podstawie
.,kołchoźniki", co trzecia go„
lektury i wizji s okien wagonu czy autobusu.
we (jego ulica nosiła wtedy żołnierze rozbrajali ubranego
A więe do rzeczy. Na początek iłDkietka." personalna:
spodyni posiada własną pral.;
nazwę
Juliusza,
później
w biały kombinezon hitlenicę.
Dowborczyków, Juliusstrasse. rowca. Od tej pory pamięta
podobne do wielkomiejskich
Haulenderstrasse) i dzień już
prawie wszystko
IMIĘ I NAZWISKO ......... „ ....... :J?.r:Z'.J!'ICÓ~ --~-~:--~~-----willi. Zelektryfikowane. czybyło to w 1926, albo 19!!7 ropierwsze wędrówki
mieszCzęść III
ste„. Gdzieniegdzie
jeszcze
WIEK ·-----·---····-----------U.~!~ .. "1' .. P.?111:~e...~!:ej~················--··wysypuje się kuchnie piasobrachunkowa
kiem, ale pokoje cbowiązko
STANOWISKO
_„„„„ .... „„ ... „ .. --~'-~!-~ .. IJ:~?:!'!.°'4.'!!.. „„„„·-·-----·---·---·-·
wo na V!.>ysoki połysk, z „mah on iową" podłogą
i kilkuSTAN MAJĄTKOWY
Przeciętnie na każdych 10()
ramiennym żyrandolem.
brzykowskich
hektarach cho-~~J ..~!. .. !7()'~~~~"1' .. ~!~~~--~---·-~·23. ...~~:zi~~----·---·-·U Ignacego Zubra
„pieldzi 80 sztuk trzody i 67 b:Y"!!
grzymki" sąsiadek podziwi11jątkiem). Po
kilkudziesięciu
dła. To dużo wieś zbliź.t
latach pracy osiadł z łaski ją wyłożoną kafelkami kuchsię dć czołówki
wojev;ódz"'
Część
nię, co to „nawet u samego
pana w starym drewniaczku
kiej. Równocześnie na
100
pełniąc.
niejako na pół eta- premiera mogłaby być". Tak
oficjalna
ha przypada tu 9 koni. VL_c.;
tu funkcję stróża. Ten drew- mówją stan.y goopodarze, a
niak, w którym m1esc1 się z i~b zdaniem należy się lidług
oblicźeń
przewodn. J,
teraz jedna z klas szkoły. czyc. Bo mimo wszystko paW prezydium było niemal
Górczyńskiego
wystarczyło„
triarchat.
oczywiście
szcząt
pusto. Zaledwie trzy rowe- to już jedyny ślad folwarl(l:,
by jeszcze dokupić 5 ciągni„
ry stały wsparte o mur bu- i szlacheckich rządów. Na kowy i zmodyfikowany, tudworskich ośmiora taj w Brzykowie obowiązu
ków, do sześciu istniejących.
dynku.
Trzech
petentów miejscu
je, Jest on tak samo tradyk6w stoi agronomówka
czekało cierpliwie w
kolejce
aby
zupełnie
wyeliminować
pozostała po parcelacji
resz- cyjn;i, jak stuosobowe wesedo sekretarza. Przewodniczą
koński zaprzęg.
la, na których pół wsi tań
tówka również
została wycy
Górczyński
miał
więc
czy fokstroty w sali świetli·
korzystana pod zabudowę.
wyjątkowo czas na rozmowę,
I bez tego zresztą przerzecy.
Stosownie bowiem
do
Tu dla
ścisłości
imię rozdzają
się szeregi siwków
zwyczaju,
w
domu
pana
mówcy Mieczysław. Jego
gniadoszy. Bo co rusz kt6-o
młodego odbywa
się
tylko
brat Józef jest bowiem
Część II mały
poczęstunek
cała
ryś z
gospodarzy
pośliniw
również
przewodniczącym,
z
uczta przygotowana jest u
tym, że
kółka rolniczego •
szy ołówek wylicza „dokupółprywatna
młodej.
GK FJN.
mentnie", że koń pracuje 82
Nawiasem mówiąc,
ojc!ec
Przed wojną
w
całym
dni, zaś przez resztę roku
Górczynskich były
gaioPrzeszło 50
proc. budyn- Brzykowie były zaledwie 3„. pracuje na konia
jego pan.
wy
w
dawnym
majątku
ków mieszkalnych
powstało
rowery. Dziś rower jest naJjeden
„krowi
Adama Trepki herbu Topór
już po
wyzwoleniu. Różne:
popularniejszym
podarun- Tymczasem
- Ona. jest coraz ładniej S2Ja..
- miał aż siedmiu synów :
mniejsze, większe, tradycyj- kiem dla
ogon" zarobi nie tylko na
- Kto? Zaipo7lml.j mnie z Di~
dziecka. We wsi
4 córki (nie był zresztą w
ne z siesienią pośrodku i no- Jeździ 18 motocykli i 1 ·tamechaniczną
obróbkę
wm;a5aeh.
pola,
ówczesnym Brzykowie wy- woczesne kubek
w
kubek ksówka
(tak
określają
tu
- ~Gszę balrdzo!
ale jeszcze
.,nadoi" trochę
grosza.
$ilJ111.!,AOh mieoj<Scach co powstańcu; łd'
tal 7Uld mogiilą potvis-tańców; b0>- 1JQMĆ po 1500 ludzi. 175 pow.s•tancó'lt• więcej 11iiż 170".
A do powiatu i tak wy-!
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Poze2nanie stare20 Brz9ko(IJa

łl

I

S

k.,

haterów Wyoorzeń,
o lctóTych
w-i.ódil o,powi.eść.
A oipowiadal
j(};k;b y sa.m w wszysrf!]w tvid.zia.l

przeżywał...

;,Na rpole bi<tii.vu, tuż !P(Jd Mailogos2:ą przybył wi.ęc 24 liwtewo 1863 1'.
a}J)ieriw gen. DobrawoLs;k,i,, a 1llie tak
·aik. pie11wo•tn.ie zaJmierzano wszyscy
'1'Zej' ro<Syiscy gerwrakn.vU! ze swymi
udźmi..
Powsta:ń-c11
m4eli.
strzelby
yślW>S>kf.e
wi.q,zane aroteim,
lct&re
· slu ~ 150 krokó-w,
RosjaniLe .7,'aiś
~esm.9 ka-ra.lnn<JI ~ na

l

L_..,w. _ _

tu-

t..s ..,,,,.

Leiży w mogUe, nad lotórą sta'l'y eirrntryto,wany . 'rl<~zy.cie.i 1naJ,ogosiki. - parn
ZboroWSlk-~ 1.1.nodl s,wą O!POWieśc, wspa
11,w;l.e merneon,t o &I.a. żywych, by 11ie zupoanroieiii o powglych. I -tych w po-u'·
staniu stycznwwy:m, o których mó·
wil, i tych w lwśdws:<;kows1kiiJm czu
iż,stoprod-OunJm, i tych w I i II woj11Jie świa•toWei, żolni-erzy 1'o1ru 1914
i 1939, pows·taiu:ów lat 1940. i 1944.
Wszyscy tu razem .S>poc,zyw,;r,Ją. Czt_,,...
1'11 pak,oleni,a waLC.Z~l/IC'h o wolnoś~
Om.ervtivrZ;
wsipamnaif.e ?OŁoż<my na

Oddział
„ Wy.b1'a.n1ecloiich"; oddzi-al
„Chlo<pców Baira,basza", jalk. kh ta<.kź,g
nazywa:no, byl jednym z dztesri41bków,
ja1ki-e d.zialaly na. Kielecczyź-nie. Już
od pa•ździ.:"rn,.~ka 19 39 r ., 1n.tż po lolę SCii
wrześniowej zaczql wabc,zyć tu sław·
ny do dziś „Oddzia1ł Wyd.(l!ie!orny Kawalerii Woj<s1k Polskkh" mjr Huba.li.
otoczony leigein4ą, 10 którq wierzyli
nawet Niemcy.
Nwra.z prrzepu.szc.zali
go, poclobno sądz4.c, że to zwiad.. ż12
reszta ogromnego
oddziału
dopw.ro

n.a4.eJ'iJ•.

Nf;kit

jedJrwilr. <niie nmklK>-

~

wiinę

<f7lllll&'ielii>śm11

wsze walCzqc

popra.'Wia.ć.

K~

,

Jtud: całvm
k:tóry nj,gdy wiecej
300-350 osób n.ie lix:zył.
W pał.owie 1944 roku pod kie<r011.>maj'll
1944
r.
(])locje
przedw
WC/JlczyU ba.rdzo dzwlme. Major Cza11Jiobweim dowódcy O!Jwod,u III AL.1
·Iw
Niemcom
przybrały
na
31ppbk. Mieczyslaiwa Mocza;ra pou>staj4
hows.ki" na prz1/k.l.ad kiedy s<i.ę zorie-n
"
le. Wła.ściwie wysrtę;:>uje caly du.że jedmostioi pairtyz.wnckie: I brywwal, że si.ły Do-browoJ;s<kiego ni.e są
naród.
Clv/iopL
w
Kie,f.ecczyi.nti,e
..1Z'byt tvieLkie, zacz4l Rosjan oslcrzugada AL im. Zie.mi KiRleokiej, II bry~dlać od s·troriy rze1/d Łośn.i, lotórą pc>- wszyscy. Pa.rt.yzarici wa.lee tej nada,ja gada AL „SwW'. Obok wich. X b711ja ./oi.ś określony k-szta.lt: S1taTajq s·i~ gada „Wolność" i XI bTygada „ZW11~tem żerram:yk:i 1bGZtvał W iern4 Rzek.q
w-szyst.kich
s.prz!łmierzeiu:ó1u cię·stwo", lotórymi dctoodaili radzieci dZioŚ więikiszość m·ies.z<kańców tak 1mec
jq inazywa. Wtedy j€'dnG1k naduerll ob01lc sie,bie. Nie1m.c11 nie są ju.ż w stti· cy oficerowie. Te cz•fery /Jery.gady AT4
gen. Gołubiew. MO!łogoszcz już p/.-0111:- 11ie o,pa,nować syflUacJ~ w t"ailoi.m za- w larótlloi.m czia•sie wysadziły w P<>W.„. General La1ngiewi<CZ zdeocydował k,r,e'sie, jailc pa,rę m·ies·1ęcy temru. Wy- wiet'l'ze 62 wan'8,port.y wroga z wojswoi1n org<Mwm adm-iniistracyj- Stloieim i Stprzęte,m, z;niszczyly 27. m_osi.ę wi.ęc wycofać za. rze,kę. Powstań da;U
C1J widząc j:ą leikloo t1pllw lodem po- nyrm po•nowne po/.eceririe wycięcia la- sww kolejowych i d:ro.gowych,_ d.ziesi4t
krytą, .z1wLeikaU z wejścieom do 'l.VO'd1f· sów przy drogach w pasie szeirolwśr.i loi parowozów i wiele wagonow.
ł Pierwsza we•szl.a
dzielna.
PuSltowoj- 50 me1t·rów. W po<lmvie maja śclq;Jnę
W tyrm cza•sie na Kielecezyźni.': d<>wsipółdzii.alarnia ro.zn:yc./i.
ł tówna., awiuta1n.t I,a,ngienvicza., „;pu.st:r1 li w Kie-lee.kie więilVS>Ze jednos,bloi wla- ch!Odzilo do
ł Wojteik" j-a,k jq żartoowwie żolnner::e sowców w oei-u spaicyfiloo-tvania tere- jedmostek pa.rty,za.nck-ich .spod ZIOOJk>u
nazyux1.l.i. Za niq Tuszyii :inni. Doipierro wu .. , Aby w11móc na. swych wladzoch GL, AL, BCh i AK. WS>pam.iałym 1J'rz11
w tym mome'1bC!ie :pakaza:l się na ho- :ykierowam.ie w Kie,/.eckie więilvszych klladem bylo powstanie t:w. Reqmł r11.ronoie geo~- Czyngiery, bardzo za- si.l, N-iem.cy cdo1uNJ 'WJJOlbrzyrmia•lt tv bl·~ki Piru:zows17c.iej w .~ierP'niiu 1944
dm.vol.ony, ze 1>0u.·.~t-ańcy uciekają
mellbunk.ach
silu
odl(izia,ló.w
pa.rtv- roklu, w lotórej
przez pewiien cza.J
Dobrowof:sk'i nie będzie
«ibko<wi.ow zan,olcich. Sta-n „Wybran•i.eckich" 11> wla,foie ci „zjed;nocze11Vi pa:rt1JZ<Q'11Ci"
ł tiniu,mfowa.Z..,
tym cza,sde oJweśla:li 11JP. jako 2
srpra,wawali tvhidze.
W ojltiwie !W Obu <Sltronil!Ch poleg~ l~i, r;dy ne-cz11w.i-śeie in.ie IW!ln<>Sil
P..ac„t;uzainci ~ me.raz w tycn
;s-tańcy 1.ikrycii za. d'l'zerwami, czeikajq;c
. wrmci zooLi,żą 34ę -n,a te 150 kroków.
dopiero wtroy zaczvnali wmlikę. A

pra.dz/..adcwi.e .••
„ W le1srie Iw&> $l:rZe.Tmlicy, nieda.IR.Jlro
M~we1lc
Da!leszczyckich zb<tt4owaU.śmv
szaW:sy. Nie miea.z.ieUśmy paczątlo<>
wo o tym, że w 1Jvm sannym m.ti.ejsC1&
. stały fuż ni.egdyś
sza,laJsy
S>tawia.n~
przez oddzi.al powstańców por. KmityRermba}lo - w ziJmie roJou 1863-64.
W pobli.ż1.i stal k-rzyż z tabli-czik.q inf011m1.ij:ąc:ą o tym fakcie. Z tego samego, co ta:mci Sltoczka. bierzemy wodę. Podn.is-zczon:ą f)1'Zez cz,a;s cemb-ro-

zaileiswnyrm :vzogórw.; 'IV!/'111iestiJOny fP01lOO
Malogo<Szcz jes•t symbolemi tej Ziemi.
KieLizcczyzm:u z1JJWsze WGJlcząoe(/„.
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dzfl, bo rzeTwmy zwioo bvl
oddziałem,
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Kklecczyżn.ie

wt.a.tnie.}

wofny byk> zniWzczenie 35 muut
•
i osiOOli, 80 tys. gospodarstu•
chbpS1kich•
ogOłocenie
z
urzqdzeń
wszy.s~loich <?b·iektów
prze.mysi.owych,
unie·ruchomi.:"niie
koi,ei.,
deot.va.S'tacja
d·~ijg, lw<lectwo 12 -ty,s. bttdz.i, śmUlof'r

220

tyll'i.ęcy.

Dużo

je.st m~}sc wa~ki i męczeń
Kielecczyźnie. By oca./.rl.<! jP.
od za.pomnie.nia oznaczorno je w 243
mie}'scach, OIZ11.aczy soię w sum.ie w
300. Po•s.taW>ia<n.o wspamia:le 1'()1"nniloi.,
sikro.Tn,n.e obe/JLsiki
jeszcze s.krom11<iejsze - tablice.
Siady dila pfzvszlych ~koleń, lotóre oby n.ie m11sialy ja1k taimte żyć z brrmii.ą w reku, po 1'o by 111i.e żyć - na lco-1.anacll„.
IRENA DRYLL

stwa na

0
) Ozęść II airt. opra.e<>wia.n<> n.a podst.a.w.ie prac M. M<>cru.ria. - „Ba.rwy
walid", M. Sottysia•k<a.
„Chłopcy
BM"al~", .Tt Na.umiukia
„Ruch

CliPOll'lł

m

K-iełeeez.vźnie".

godniej
jed.!:ie
lub PKS.

się

motorem

Część IV wspomnieniowa

z

Drewniak
brzykowskiej
coraz głębieJ zapada
się w ziemię. Z daleka spośród
zieleni
wyziera tylko
dach pordzewiały i pogięty.
Wieś ma już
szkolny budynek dla 120 dzieciaków.
szkoły

Siedząc
w
przyszkolnym
ogrodzie
oglądam
zdjęcia
sprzed 25 lat. O, ten ..• z pło
wą
czupryną
jest
dziś
w
Warszawie inżynierem.
Ta.
pucołowata

diziewczyna

o

mysich
warkoczykach uczy
dzieci w Bełchatowskiem. :ra
zaś... co robi ta? Kierow
nik
Jakubowski
przygląda
się pożółkłej
fotografii. Na
pierwszym planie dzie~czyn
ka w podartej chuścinie I w
drewniakach. Takie drewniaki wyrabiał masowo miejscowy trepiarz.
Kiedy dziś
mówi o tym swym uczniom
jego syn - ńauczyciel tutejsze) szkoły nie wierzą;
To brzmi jak baśń.. W takich trepach do szkoły?! ..•

JERZY STEFKO
-D-z.J:,EN-N-.-IK--LO~-D-ZK_I_nr l.'%3 t5'79U I

,,Złota Kielnia" - 1965
W tradycyjnym już kon- wicza 8110. (Na zdjęciu obolt
kursie organiiowanym pr:z:ez z lewej).

„Dziennik

Łódzki"

na

Jego autorami są inż. arch.
lepszy dom mieszkalny w Stefan Łobacz i mgr
inż.
Gru.
Bolesław
Lodzi (walory architektonicz konstruktor
ne,

użytkowe,

Jakość

oraz

bieżą'CY'ITI
nię"

-

r<Jlku

„Złotą

otnymał

w

K.iel-

Projektów

Biura

z

ekonomicznP szeckl

wykonania)

1985

kościowiec

naj-

Budownictwa

Komunalnego.
in:i:.

budowy

kierownik

Sławiński

wyso- Ryszard

przy ul. Nar1.1tcr- Inspektorem nadzoru

z

ł;,PBU.
był inż,

Konstanty Ilklewicz.

I W ł.odzi,

•
WO/e

ok - ~ okres, który Hczy się nfe tylko w ży
ciu kazdego z TW.s. To dużo również w życiu
calego naszego narod·u. Ileż to zmian zachodzi
w Polsce w ciągu 12 miesięcy!
PtYpatrzcie na zdjęci.4. Tego przed rokiem, 22 li'Pca 1964 r., jeszcze nie bylo. Czy tylko tego? Nasz
fotoreportaż z Łodzi, ziemi lódzkiej i z calego kraju
tytko
niejako symbolicznie p1·ezentuje Wam niektóre nowe obiekty. Na wszystkie nie starcz11lo
by miejsca nawet w calej gazecie, mimo jej świą
Podobnie przecież
zwiększonej objęto.ści.
tecznej,
jak każdego roku, tak i w okl'Csi.e 22 lipca 1964 ,,.. 22 lipca 1965 r. wieloTcrotnie mieliście oloo:zję spotkać się w pmsie, radio, teiewizji ze zwrotem: „Dzi.ś
przek<I.zano do 1Lźytkit •.• " Nowe miejsca pracy, noini>
budynki mieszlcalne, szkoly, szpitale, kina, bib!iote:::
kt, kawiarnie, sklepy, urządzenia komunalne, wia·
__:::_kty... długo jeszcze można by ciq.anąć 'tę listę.

R

I

Łódzki pałac słowa

drukowanego
Dumnd są drukal!'~ Lódz;kiei
Drukarni D.ziielowe.j z novle•
i;machu przy ul. Armii Lu~
pomiędzy
K-0<ntrast
<lowei.
J?()

dotychczaoowymi

Wiaiunk-<m~,

a tymi w jakich będą prac.ować r><> 22 Lipca - jes:t szokujący!

ls~ny pałac stowa. drulc:owa~
nego: 80 ty~. metrńw sz~c.
przestrzeni. ponad 14 tys. m
kw. powieTZJChrui użytkowej.
Na ~r~rze m!cs.i:.cz.ą się
urządzeni.a S>Oeialne, kantyna.
i;abinetv lek~rskie. dentystym
n.e. O<J1koje do ka,rmienia niezah!egowe.
mowląt, g!llbinety
łain.ie, pryszn.loe 1 umYWal~

nie.

Wiadukt na Żabieńcu

p~ętro to hal(') ma
hSJl~ offsetów. falcowDrug'e
lntroLigatornie.
2lecernia ręczna i li-

Pl.eirwsze

fllZYlll.,
nie.
piętr.a

przeded•nou
w
Oddany
(na 16·l
Sw:Qta Lipcowego
d:ii 1x·zed terminc=;i1) V-'i·a·fokt
jest p'erwna Zab'eńcu szą z tych mwestycji, które

najwiqks~e i
uc' ążliwe dla

rozwiązują

ll<i.j-

t~u
ba.rc!.ziej
komunikacyjprQblemy
ne. Je:>t to ob!ol;;t nle tyll!;o

dzl

p01trz-ebny; lecz równie-z; (jak.
wid1Z1lmy nia zdjęciu) piGk1iy
z punl,tu wl·dzenia ~owo.
cZEęnej

urb1w11i~.tyl!;i.

Rybołówstwo
Przedsiębiontwa Pe
„o.
Dalekomorsldch
zadomewił,v
dra" na dobre
na
Poku
bieżącym
w
się
priy
Atlantycklm,
Oceanie
dostar~
Afryki,
wybrzeżach
czając kra.iowi cennych ,dewiz i ryb na chłonny rynek:
Aby sprosta!'!
wewnętrzny.
Oze.daniom
wzral!tającym
dra" w tym reku otrzym"~ła
kilka nowych jednostek.

Kutry

łowów

Łódzka „Anilana"
stdlicą jecl•nej z
najwaiżniejszych dzil!<iaj gałęzi

Udi jest

ohęmij ·- przemysłu włókien sztuczn.vch.
Dysopon.ują;:: wŁasnym instytutem n·aukowym. włn.s11ym
biuręm pi-ojelttów i z-akladu;n; mecbandczi,ymi, p::-zf'my;>ł
ten w 8 fab.rykach zaŁrudmhi.
ludzd.
tys·!Q~·
kilkadziesiąt

polSlkiej

Legi.iymuje sli: oboont;, p;o~ukcją 105 tys. 11.m '\'łól~'En.
V'»6ki·en
tym 80 proc.
(w
s.ztuczn.yd'l i 20 o:oc. pi·zy~ił<J§.c:iowych włóki~" syntetycznych). Sta·n.owi to 11 pro
cent wa.rtości w:~zystl<!ch wy
robów chemioznych w kTaju.
W osilłltlłiqoiaoh t:vch wiele ma do powielłzenia uruchomiona w tym roku jednajnowOC?Ze:>11lejsz7cb
:11
n-.s
fa.bryk wł6kien adul'n.ny1>Jt
w ba,,ju - Md~ ,,AnilaiDiił.„.

ł.-
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not)·py,

pa.a.

Na

monotY'PY.

trzecim
w

naiwięks.za
~afia.

ste<rootv-

piętrze

będz\e

kraju

chemi-

Zgiersld kombinat zdrowia

Na po•didaszu (na wysok<>śc'
ul:cy)
22 m naid poziomem
znajduja s.ię oszklone pijalnie
mleJ1.a. kawi.a.ro.i.a i t.a.rą.sy, na
kt~rvoh przed zmianą lub po
7i!Ilia.ni-e or<:cownicy ~a. m•>g:U zaivć reilaiksu, opalać i!<l~
na

stońcu .

Ko1J1binat t-en IJ.ęd~e prodq
kryw:d row;nłe od ośmiu do
dzle~fęciu młllo.nów ep;empla~Y

książek!

Mief;zkańcy

Zgierza atirzy.
Pli.nową
niedaw:i.o
łużby zdrowia. Jr.~t
cówkę
to nowoern•ny szpital (6[)0
zbudowany lt01Sztem
łóżek),
około RO mln zł. Nowa pia·
zdrowia zo.służby
cówka
sta ~a wyposażona w najbaf•
dziRj now007esiny a.pr<zęt ~e
ka.rski m. 1i11. 11paratu.rę rio
maa

poburlza·nia

nkejl

kratenia.

do
ind.l"tJm&ntarr1um
pełne
złoi.onych opPracji na naczy
niaoeh krwi.a'l~'ly1Jh w>zelkle
aimraty ende~kooowe i urzą
dzenia ~10\"0WllJl'Le eto ?JWalma
nia w.< et" 1q~ów poura.vC>Wycll
pot)pe.r:-..cy jn,ych.

Na

zd,jęcliu: „kontrola" aipa.Dr ;\..
medyczne~.

ratur:.
Rybwki

"t>rawdia

a.uto1>1awów.

dz•ałlłnie

I

Wództwie' i kraj;l
Wszystko to zlm:dowano wspólnym wysiłkiem ca.lego nasz.ego fl.(Vl"()du, dzięki jego pracy i ofiarru>~ci,
środowiskowym
społecznym, inicjatywom
CZ1f11mn
i terenowum. W tych MWO powstalych wielkich, śre
dnich i malych sukcesa,ch w rozwoju Polski kaźdy
ci,
tylko
lwb prawie każdy ma swój wklaii. Nie
pracq stwaTZajq
Z1l!Ojną
codzienną,
swą
którzy
'fWWe wartości materialne i duchowe, ale także t ni-e
któTzy w Jniarę swych sil t możli.wośe!.
pTacujący,
sUJirają się brać cz11nny udzial w ży,ciu spoleczeństwa,
w 1'óżn11 sposób i w 1'óżnora'1dl;h dziedzinach,
W1cMcza,jąc,

Wielka

Polska obok Ja.pon11 na.ledo kraJOW o na.jwyi;i;zym
wsroścle przemysłu ehe1mcinego.
już

!-II'llQltjl\C'Y

sr.czególoie
cz•enie w

wą,

P'1"2iełomowe
ro~woju

po;i:a.pl;mową

energię

1>-

eJektr11wnlalekhyo:imą. Ta
będzie
gigan$ dysponować
Jut łącznie mocą 1400 l\fW.

'

Płocku

w

chemia

ży

-

kolos
„TURÓW"
Od pewnego czasu gospodarka na~za nie przeźywa JUŻ
energetyc7szczytów
tzw.
nych, połączonych z przymu
sowym, okresowym wyłącza
niem prądu. Ogromna w tym
elektrowni ,,Turów"
zasługa
która wazys~kie swoje ;1.grl!gaty (łącznie jest ich 7) uruchamiał• przed terminem (W
tegoi:ocznego
przededniu
dając w
Swięta Lipcowego)
ten 11posób kraj11wi doda.tk1>·

wraz z Polską Ludową, w dwudziesty

drugi rok jej istnienia warto nie tylko s.pojTzec!
wstecz, na nasz wspólny, niemały do·robek z ostatnich 12 miesięcy. Warto też pomyśleć o tym, że od
na.s samych zależy roz7<'-wit ojczyzny, ilość i jakość
n.owt1ch o,sf,ągnięć decydujqcych przecież o tym, bu
:tycte staJ,o się lepsze, piękniejsze, batwiejsze.

"ełla

naiszej

Eleklrownia w Turos111owie
temu, ie pracuje na
węglu brunatnym i że za.sto•
o
sowa.no tam turbozespoły
wielkiej mocy, jest jednocześ
nie naszll! na..jwiękli2ill I na.ldsięki

tańszą

elektrewnią

Kę
Oświęcim,
db):'!Ota<:h:
dzierzyn, Wizów, Gorzów i
0<we>ee
to
Tairehomitt
roZJWOJU
etaipu
pierwSQ:ego
1W1elkiaj chemii w Pol&ee Lula,t.a
o'bejmująoogo
Qiowej,
1948-1955. To tempo utrxym.a1Jiiśm3

i

latach następ

w

nych.
A w

bieŻj\cej 5-la.tce?
Naikłady i•ruwootycyjMi rów
lllle !SI\ łąozn,ym wyda,ta~<>m w
Ja,t
po~rzedo:lic·h
okresie

W opaa-.ci1u o m<Je
podlsJtaJwy licznycll kaa,t"

piębnaJmiu.

ine

liJrużynJ.e.ryjn·o
dzi>e!Srląi:tki

Il'

na

Jedne

Puławskie

(zużycie

tzw. paliwa umownego wy•
nosi na jedną kilowatogodzinę 370 gramów).

pełlnyc.n

nia

"

Energetyczny

•

•

sw1ec1e

„Azoty"

Ka7.dy kilogr:tm azotu dany zwl. ększanla plonów 7.boża od
ziemi procentuje w postaci 2 do 4 kilogramów. A wiec
szybki, dalszy rozwój chemii,
a przede wszystkim produkc,jl
nawozów azotowych ma dla
naszej gospodarki kapihilne
znaczenie. Importujemy przecież dotychczas rocznie od 2
do 3 milionów ton zbóź, pła
cąc za nie ogromne sumy, obc i ążając<> nac0,z biJa,ns płatniczy,
Odpowiedni wzrost ilosci wy1·warzanvch nawozów sztucznych oŻnacza obok wyższych
plonów rńwni<'Ż ograniczPnle,
a w przyszłości zupP!na rf'zyzboża,
importu
z
i;rnację
Sroodki fina•nsow~ p.1·1=n.ac1.nne dotyrhczas na 1en cel będą
mo:ily być zużyte w innych
gospodarki,
L!Ułc7.iach

techmoz.nych
laiborntoriów
inl!/UJ)cowo - badoarwczych, śmia
ło w.bi]aJl'llY COlr\aJZ. to nowe
rm:woju
sLlliPY mi~owie w
Znamą je
'Wielikiej chemii.
m. in.: k~mbina\ slarko.wv
Tarnów-U
w Tarnobrzegu,

Wiele już w te.i dzlt"dzinie
zostato zrobione. Cnraz więcej
nawozów daje rozbudowany
Kombinat w K11d7.ll'rzynie. a
im.
Zakfady Azotowe
np.
Tarnowie
w
Dzierżyńskiego

Ol"ll!L

porównania z okresem przedwojPnnyrn, sześriokrotnie. Ale
na11t„pią.
zrnlany
zasa1lnicze
dopiero z chwila pełnego roz-

-

;i

zwiększyły

tęgo1'10cziia łódzka ,.An~

l&na", Za.kła.dy Ari:o~owe
PQł&.WllCh i Mazowieckie

w
Za

Rafineryjne i P~t-rn
kłady
(.n.a
Płooku
w
ehemiozne
!Zld:.iędJU

sw~

produkcję,

ruchu azotowego olbrzyma w
P-uln,wach. Już za rok wytworzy on wtęcej nawozów azotowych arnd7.eli o't>Aenie zakilaodY
w Tarnowie. Po następnych
dwóch latach osiągnie produk-

w

obOik),

Ta. ostatnla inwestycjp, ma.

Brzezińska biblioteka

chemii. Na nowooz·esne,f i ta
niej bazie s:u1rowcowej (ropa z ZSRR d10!Sltg~'CZ/u1a riu„Przyja'kni") pt()(..'"
roc:ią,g-iem
wytwarza~
Im Petrochemia

Łowickie witaminy

będJzie ogromną Uość różnych

tworzywa
po
prodruktów
sztucz'ne i syntetyczne śro:i
Oil 2 mUionów
ki piorąoe.
ton ropy rocznie przerób rafineryjnej części komblnat:t
dojdzie do 6 milionów z moi
liw*ilł

Wa.rto

jego
tu

zwięk1>1;enia.

przy
pod

oka-zji

wzglę
7~
~poonnieó,
d~m globa.J11ej wart11śoi pro·

dukojj chemicznej - zajmuJemy Już li miejsee na śwle·

oie.

Wl:łród

wielu

olbiektów

lk.u!Jturalno-oświato11.vY':h (.sz.ko
fy, kluby, kslięga•mie) odda
111ych w tym ręku d:i użytku
m!eszkańoom

-. na

woj.

s.zczeg6lną

ł6dzKie~o
uwagę

za•

siluguje PowiaotoVV"a
ka w Brzezirnach.
Na

zdjęciu

wklizlmy

ment jednej z S\al rozwiązanej

-

Bibliotefreg1

piękn!e

aircnitekton!ezm~

ptook1ego
budawy
.Koązt
gigan•ta (p!a!'IJoWl\ino do koń
ca 1970 r. 14 miliardów zło
tych) w okresie 3--4 La,t jego
pracy - zwróci się w pełni.
Już w ro!cu u!)ie~łym wy~
twQ?":zicme w płookim lcolo>ie
Pl'oOJ!.!kty (opirzy pr.:oerobie jednego mili·ona ton ropy da4y
wa.rtość ponad pół mi.Jri1airda
z.łotyc)l a~u.mu:Lacji. Po uru
enomieni1u całeg·o kombi rnatu
roczin.a wiaortość jego proctu.k
~jl wypiesie 20 miliairdówt
.Rafi nel'li'IJ. plipoĘa dostaircz:a
jurż d'Urżych ilości wy&e>!«> gatunkow.e.l etyliny, kitón do
ni·ediawn.a ool'kowicie pocllo-

ozytelmi.

w PolS!Ce eekol-0
mentowni11 „Rudnaki'•
Czfllóltochowy (uruchorrui.cM1·a w

bę~
h~u br.) Pl"Odukować
d~l~ ~emenrt; hutniczy wysoikteJ Jakości w O!lM'ciu 0 n-0
tecnnolog!czm.ą.
wą ~Wdę
około 1200 tys,
~zinie ton C1S1Inem.tą J?rzezfl'la•CtŁonego

Jn>u.Qie weizystk1m
by krajowe.

Ilia

500,000 ton rocznie, a pe

catkaw!tym

zako~zeniu budowy ~ przeszlft 800.000 ton. Bę
dzie to jeden z naJwlęk521yeb
typu kombinatów ~
tego
świecie.

Q.zlłą ~ i.01(p·Ool'<ł<U.

nRudniki" - naiwiększa w kralu cementownia
Na.jwi~ks-?.ą

eję

czerwcu

W

br.

rozpoczę

Zokłady PrzeOwocowo-WarzywnE>go
w Łowiczu. W swej branży
ły

prndu!~cję

mysłu

największych
do
należą
przena1nowocześnieiszych
twórni. Zak!ad składa sic: z

trzech kompleksów hal proprzy$tosowanych
oukcyinych
do prod11kc1i soków, koncen
tratów, kompotów I przotwor6w Cblodnla przyzakładowa
lac7.nie
produkować
będzie
1500 ton mrożonek - głównie
na eksport.

fragment
Na zdjęciu:
kładowego laboratorium.

za-

1 jeszcze kilka ciekawostek„.
Maszyn i urządzeń dostarczaja fabryki przęmysłowe z
ki•aju i iagranicy. Wśród 21
dostawców krajowych znajduje się również Fabryka Trans•
formatorów i Aparatury Trakcyjnej „E!ta" w Lodzi. Do Puław codziennie nadchodzą maszyny z 19 ltrajów, m. In. ze
ZwiąZJku Rad.zlieckiego, St2nów
Zjednoczonych. !ITRF, Czechosłowacji, Francji, Anglli, Szwecji, Wloch, Danii. ..
J\Ta zdjęciu: nalWYtszy komin pula'wsltich „Azotów'!,.

POltrle-

Opracował:

Gusmar.
Foto: L Olejniczak i CAF
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Ro-zkaz

Przemówienie Zenona Kliszki

ministra obrony
narodowej

'

z o kazi i 22 Lipca

RPpoiwinruśmy iść
IXdl'lień z~azdu
że
o~
IX

Trzieai.
:Zj:a;zdru

Partii
Rumuńskiej
Komunistycznej roz.p•XZęło wy
.
. .
stąp1en;1ie czl:.oMa B;l\lra. Politycznego KC p.M"tiJi., p.J•erWRRL,
wic~errri.ieina
szego
któiry
Ap<l'Stoi1a.,
Gheorghe
;projekt
iprzedl:ożyl zjazdowi.
11'.W'W•ego statutu RPK.

ni,

Z okazji $wic;ta 22 Lipca
minister obrony narodowei
Marian
Polski
marszałek
rozkaz
wydał
Spych a lski
Wojska Poldo żołnierzy
którym m. in .
w
skiego,
czytamy:
,Żołnierze! W dzisiejszym
dniu dziękuję
uroczystym
Wam za żołnierski trud i
życzę jak najlepszych osiąg
nięć w Waszej służbie bezkraju na lą
pieczeństwa
dzie, morzu i w powietrzu.

nadal

poglębi,a,ni'!- ~partego. ':'":
Z?.sadach . c:ałkow1~eJ ró~nos<:o 1
uwzględma.Jącego mte·r esy wszystkich krajów, międzynaro.do
pracy w rap<>działu
weg...
ma.eh RWPG, um<Y~liwia on bo
wzrostu
przyspieszeD!e
wiem
ekonom1c"'?ego. kazd_ego z naszych kraJów 1 caleJ współno-

drogą

Kliszko podkreślił nastęJJNa$'t.ępn.ie toczy!ła się
nie dynamic:my wzrost obrodailszym ciągu dyskusja nad
tów handle>wych między P<>liprZJedtoronymi
ookn.tmentarrni
ską a Rumunią.
zj<l.oo<JIWii pnzez Komi.tet Cen--------------------------tr<:-lny :parli.i.
W cza;sie posi.edz;enii<a przed
porudniowe~ w trz~ dniu
obrad poodrowiienia. dJa zjazdu p:rzekiazał m . in. przewodpolskiej,
delegacji
niczący
cziłonek Biura ·Poli tycznego i
sekreta= KC PZIPR Zenon
KlisZkJO.
Witając .zj.a?Jd w imieniu KC
PZPR, Zenon Kliszko stwierna.ród po.Iski
d:cił, iż partia. i
odaoszą się z braterską sym·
patią i uznaniem d<> wielkich
scy zaa:taikow.:ili wiele obiekAgencje 7..achodnie imformuRumunii, o-O.grywają
C>Siągnięć
tów armii sajgońkiej i a.mery
samolotów maryją, że 20
one bowiem istotną r<>lę w u·
noc z
trzecią
Już
kańsl<iej.
zbombardowało
narki USA
macnianiu światowego systemu
pozycje
ostrzeliwano
rzędu
socjalistycznego.
Benthuy w
Port
w środę
amerykańskie wokół bazy Bien
Szeroka i ścisła współpraca
Wietnamie północnym. Oprócz Hoa.
Radzieckim i
ze Związkiem
Wiadomo Wl·t 01I1iast, iż ba.r „
bomb pirackie samoloty uży
br1ttriimi
innymi
WSZJ."'stkimi
powai.:ne straty poniosły
dzo
r<>kiet. Napotkały one silły
krajami soc,łalistycmymi jest
sajgońskie i grupa Arne
wojska
przeciwlot.niczy.
c:.gień
ny
jednym z głównych źródeł suk
Ponadto w dniu 21 bm. sa- rykanów · "'1.ajdujących się na
cesów, które odniósł w miniodesantowej,
barki
pokładzie
socjali·
dwudziestoleciu
nym
moloty marynarki USA do- która wpadła na mim: na rzestyoz:neg<> budownictwa i nadal
zwiadowczych ce w od-legi.ości 40 km na po·
konały dwóch
odn<>Si. naród polski - oświad
rajdów bojowych na wyspę
zachód od Sajgonu.
łud.nfowy
Przywiąznjemy
mówca.
czył
Hon Matt, należącą do DRW,
„ Robert
* obrony USA,
wielką wa.gę do dalszego rozMinis·ter
szerzania dwustroinnej i wielo-, Podczas tych nalotów piloci McNa.ma.ra powrócił w śr<>dę
500zrzucali
amerykańscy
stronnej wspól;pracy gospodardo Waszyngtonu z pięciodnio
kilograrnowe bomby.
czej z innymi kraja.mi socjaliwej podróży inspekcyjnej po
Partyzanci JJ<Jłudniow0owietnam
stycznymi. Jesteśmy prze.k onaWietnamie południowym.
W

tYŻ.

Barbarzyńskie naloty na DRW
płd.

Wal!<i w Wielnumne

McNamara powrócił do Waszyngtonu

*

po-twierdiil swoją
sytu
iż
sajgońską,
acja wojskowa w południowym
w
się
pogorszyła
Wietna.mie
l\'leNarnara

Franci a a Wspólny Rynek

odlbyfo siię w Pal:aiau Eli-z:ejskdm iPo<l fP<rze'WOOnictwem }li!'ezyden,ta de GaruW

lle'a

śt-ctlę

posi~

Rady Mi-

nis1l!:ów.

Amłlasador

ZSRR

złożył wi.zytę

H. Wilsonowi
W.
ZSRR w
Ambasador
Brytanii, A. Soldatow został
w środę wieczorem przyjęty
przez
życzenie
na wllasne
premiera Wilsona. Rozmowa
trwała około pół godziny.

Belgia nadal
bez rzqdu
Pierire Hammell, desygnowany
na premiera 13€.Jgii, odbył we
wtorek w B<mlksetli I<l'Zmowy z
przywódcami dwóch najwięk
szych pairlió. poliłycznych., chTZe
ści1ańs~ołec.znej i so•cjaQisotycz
;n.ej. Qrnaiwiarno s>trukturę przy
ga,bi:netu. w naJbliż
szłego
szych 4 dariach przy•w ódcy Oibu
pa•rtltii mają podJąć de<:y.zję, czy
urtJwarzony będl2lie DJOWy .rząd
kOOllicyijny.

Miinis.ter

inf<llnl13c.id.

A'la:in

I

Peyiriclit!.e po1nformowail dz.ien
mindst.oc sp<riaw
nik2.rzy, że
za.girandcznych Couve dJe Murvi1le zl<Yż.ył ·sprarw.w..<:lia:nie na
francw~ko - arne:ry!kań
temat
lotniczego
mcyd(~n.tm
skiego
naid Pier:re Latte oraz s:p·otkania szefów państw Firancji
i Wloah z ()lkazji ii.naiu.guracji
tium.elu pood. Mont Blc:JlC.
zadoityczące
Na pytanie
p.owiedziamego na 26 lipca P<>Mi:ruistrów
Rady
s~edtz.enia
Euiropejskie.i Wspólnoty Go.rzecznik
(EWG)
spodairezej
pobw1erdz:ił eta.ruowlsko
rządu
w obecnyah warunPacyża:
Franp.owii<ed:ziail ka<:!h nie w~mi.e- ud-ziiaiJ:lu w
cja
or:gianu
zebrC<T1lit!.l
żaooym
Wspólne~ Rynlku.

„

amerykańskiej

KomJJania
cho-ty

wylądowała

morskiej
na tz.w.

pie
w

„plaży

W S2lczecinie zma-rł w wiek.u
z na,jwybitniej·
la.t 33 jeden
szych po-lskich ua.onych, świa 
towej slaiwy antropo-log i etno
log - prof. dr Jan Czekano.w ski. w lutym l>T. polska na11'ka
60·łecia
jubileusz
obchodziła
pracy naukowej tego uco:onego.

w

przobyw.ainia

ty1m

mieście

ani teó: mieso:kańcy Ber'lina za
chodniego nie mogą być .PIO•WO
ływani

do

a!l"mii

zaichodinion.1ic-

BucridesDelegacja
m ie•ckiej.
wehry o: generalem Co·r d de
Hobe cria czele p'l'zy;by·la do Ber
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iPBOGIMM l i

8Ml{:.~. , 8;10 Komicert muzy.k.1
9.-05 Konr
1"Dilryiwlk. 9.00 :W.i.a<:i.
cer·t muz.. IPOIPll<LairnE\J. ' 9.4-0 „W li

J

PlrnY'.klrą

"

lipcu

rnesp0<d12:iankę

wał

zgOll!O

te:go.ro.czny 14piec miesz.kaf1
com C:zuJ<o•llki. We wschodniej
cz~"i pólwys;p.u i n.a całym wy
bi·zeżu już trzecią dobę swie
towarzyszą pośnieg, któremu
rywiste, lodowate wiatry. Tem
spacNa do m~nus 2
peraitUTa
strypni. PQlk.ryiWa śnie-);na miejs

ś.ni~aITTia

sikierOMTaRo

spycha-

T
cr:i.as

il4.oo
(Ł).
traimJWadu''
OSRS , (d.la d:zieci
(W). 15.20 Teatrz)"k

l?irog>r.

o
,,Qporw·ieść
fi.Lm fatb~
-

1

i - a~ -LOD:zlQ · •----Gl7~

Zima

oze.
d.nia.

s 1ta1ryim

i młod:zieży)
sce1na1r·irusz
~i<.ldek,
w l{OSZU,
wspom. J.
n.i po<wietr:zm.ej"
W. SzozewLoz, AJllna Korta, Jan
Plr.zy.b<J!Sia. 9.5<l MUJZyka. 10.00 Dilia
Bohdan
Wli!Jko.W<S.ki, re<iyseria dzieci rw !WiE!ku przec!Jszk. montaa:
Radkowski, JaJki i sce-nog.rafia
wiellkie
„DziSiad
iPt.
sł.-mu'Z.
A<ia•m Kilian, oipr. muz . - Anświęto". 10.20 Plrzeg•Ląd ludo.wych
d•rzeJ F.ron<e-zak (W). IG.00 KonZes!Jl. PR. '10.SO KO'Ilcert życzeń,
cert solistów: Bo.gna So•ko.rska i
12,05 Wiax:I. l2Jl0 „Kolorowy bigbaet" - 'ZeSpOtły „Cz..?X\vono-Czar n'OiWy w. Kisielewski i M . Toon.a Be'l'na'l'd Ł.a<lysz, tańczą: Ba.rbauNiebieu'1ko-Cz.arnyoh". szews.kii.. 13.30 „Mosikwa z mel. i ra Ollkusznik i St. S-zymański
i
n.ych"
U.30 „Flaga nastz.ej rarlo5ci" . J3.00 nio~ słuchacz01m pols:kim". (W). •16.4-0 „POllacy na Równi.ku"
Fragm. jubiieus.z. koncertu Ork . 14.00 z naijpię.kmiejszych oper a (W) . 17.ilO „Skalmierz.anki" - woPR p. d. S. Ra.ohJO>nia z udż. so- baletów. 15.00 Dla d.zieci s-tuch. de:wi.l J. N. Kaonińsk.iego, scen.
listów. l4.1"5 „U1Ublieńcy miodzie pt. „Wy,praJWa ,po 2lie1o.ny meta.i''. Cz. SZpa.kiOlW'iioz, kier. muz. A„
oo-kiesbr'>we Wiern·i:k, .re«. TV E. Pas2lkowska,
T.ra•nskryipcje
_podskae zes.p. mlodziefŻ. - 15.SO
ży" w-Olka.lne ii .iinsbtmmen:t. 14.30 „P.rzcz poipUll. ,p.iO<Senek. 16.00 (Ł) „AJJle- chore.ogr. L. Koirsa<kówna. Udzi<Jł
Muzyka b'ioll"ą: H. Bielic.ka, ·r. Miko-Jaj(Ł)
.15
.
16
O\PO'W.
luja"
zawrat !!la p.ilwo" - hu.mo.res.lro.
15.00 Muzyc:imcv ek..o;.pres P.ra,ga - z plyt. 16.30 „Nowośc.i i przebo- czu.k, R. Sojeoka, K. Sienikiewicz,
Beirlln - Buda!Pe>zt - Bu.k.aires"'1: je S~udia M-2", 17.00 Wiad. 17.05 K. Brusi!k ie!W!Loz, D. Damięcki, W.
- Sottia - Wa;s.za<Wa. lG.00 Wia Felieton na teunwty międzyna.ro Jan<kowsJ<:i, J. Lewnndows·ki, Cz.
damo.SC"i. l6.00 M02. kameralllla. diowe. l7.1S „Jarz-z ... n.a Judo.wo". WoHejJ<o, J. Zielewsl<i. (W) . 13 .25
słuch. 17.311 „Poo!Wieczorek przy mLk:rr>- „S.po~kanie .z iprzyro<lą" (W). 13.50
16.20 „I by>ło śwlięto" wLdawisko TV,
17.20 Koncer<t. l7.55 Rc'Wila me·Iio- f.o:n.ie". 19.00 Koncert chopinow- „Żołnier'ze"
K.
:reż .
d>ii i rytmów itan. 19.05 Wa.r&La;w Siki iw wyJ<, dwóch polskich la.u wg Sce.'l. B. Bryll.a.,
Pa.nasz. WykoE.
Muz.
K'll<tz.
Cho;pino•w
KonkuJrsu
VllI
Slkie .pi05e!llki. l9.3'0 KG<llcert rnrk. reatek
S!lciego. il.9.3fl Sł.uch. wg J. A·b 'fa- ruuw>cy: J .NaJ:beroza.k, M. Oparo.zryiw1k: ' 26.00 DIZiennik
26..2.6 W.iarl. f!PIO'l't. 20.35 St. MJo- m01Wa l!Jlt. „ Wysoko nad ziemią". n'ia, J. Tu'l'etk, A. zao:rski, z. 21aIlJiu=ko - qpera „Flis". 211.40 W.W Rewia potls<kkh zesp. i o,-k, pasiewicz. (W). 19.50 „Dobranoc"
Nasi z roo;rywlk. i taneoz. 21.00 z kraju (W). 20.00 Dziennik TV (W). 2v.35
•. Zespół Thzliewiątka" ?.aglr.acriiey. 22.'10 PolS..'<..ie mc.Jr.idie l ze ilwlata . 2<1.27 Wiad. S'P<J'l't. „Córecz,ka" fi<l1m TV, po1. (W).
Ubw0try for tel'). ~1.30 Muz. po!Slka. 22.00 Wiad. 21.05 Wiad. sornrto<we (W). :!!J.2-0
22.3'5
ro.:ryw<k.
F. Mendelssohlna. 23.00 Wia<I. 23.15 •·P~':'bwe. 22.2<> „1000 taktów J<i.z- „Tata i je:go ·b.ainda" - filmowa
gTa ork. ja.zzo·wa P!R. kollneói.a . !•·ancuska (WU.
z.u"
„W .rytmie tańca i ,pioSE:nki" Ork. Ta.n. PIR IP· d. E. Czer•n ego. 1 'Z2.50 Mu.z. tal!l. 23.5Q W:ado,mo.śc-i.

wJ-ecz.

w cywi~u ,
zachodmiego
liina
w ogójedina •kże jej wizy•ta le pierwsza tego rodzaju ,po
wo-j<nie - miała cha;rakter OificjaJny i :publi=ny~

cBLmli osiąg•nęla g·rubo<lć 3-0 om .
N.a <l·ro,gach pc><twmzyly się za
s:py śnieżne, które sparaJiżo•wa
Jy ko.mwnilkację. Do akcji od-

t a l f'J.- w i z j a.

8.30 W<Jad. 8.40 (Ł) s,pir a.woZ'Cllanie z 'lllrlO>C!zys·te,i se;;ji .RN m. L:o
·d"Zli. 9.4'0 Koncert symf. 10.20 „K.ro
niika jednej •·odlzin.y " - S<"~khc J .
Wii:kt011·a. 10.40 Echa III Kraj o.we
go FeMilwalu P<>hsikic~ Piosenki
w Qpo11u, ll.l6 MU!ZY'ka. 12.05 W1ia
<Ul<rilo5ci. 12.10 (Ł) Aud, pt. „z
nią było la~wiej iPrzeii:yć". 12.40
(Ł) Muz. iP0<.1>ul. 13.00 „Ko,b ie·t a z
sercem" - humorooka K. Ma•ku
s:zyńskiego. 13.20 Duot fo-rte.p:a-

MiRady
A. Kosygin
nistrów ZSRR
środę 21 bm. A . '
przyją•l w
Ha.rnimama w związku z jego życzeniem kontyin.uow<ania
któr-.i. odibylia się
l"OOITTl-OWY,
15 liipoa.
Podczas rorzmowy by1i obecni ambasador USA w ZSRR!
F. Kohl-ex i cziłooek kolegJ!Um !
MSZ ZSRR M. Smiirnowsk.i.1

w Berlinie zachodnim
Ja!ko ,,m.iesilyci1an,ą prowo·kaw
cję wobec NRD" o•kreś.lono
s-tolley NRD wysła·nie z poleMinisterstwa
bońs1k1e.go
~nia
Obromy do Be1rli!lla zachodniego <>:f'Lcjailnej delegacji Bund.es
well!ry na uroczystości z Olkazjli 21 <ro=.icy :z.a.machu na
Hitle<ra, 20 lóipca 1944 rol<u.
zgoonie ze specyf.ic'l<nym staza.cl1odniego
~rltna
tusem
prawa
nie ma
Btmdeswe<hra

prof. J. Czekanowski

Rad. i o

Ar:zlewod.'11.iic:zący

Nowa prowokacja Bonn.

Zmarł

•

Harrimuna

czerwonej" k<>ło Da Nangu w połU<l
ni0owym Wietnamie.
Wokół bazy w Da Na.ngu roo:
lokowano już przeszło 18 tysię
cy żołnierzy amerykańskiej pie/
choty morskiej.
środę

pod<)ę

przyiął

„

*

'

Centra~ą • Haindlu
Mlędzy
„Motoimiport"
Za.graniCZJ11e.go
i Bank;iem Rolnym Wenezueli
kontl'akt na
zaWlail'ty został
jesz-cze w br. poldostawę
„ Ursus
ciągn.ików
sk·i<eh
maszyn rolniQl'<llZ
C-328"

neorallm"j we Fralll!kfu.r'Cie nad
poszuk'iwan·ia
da,lsze
Menem
vwlod< b. zastępcy Hitlera, Mar
tina Bo'!"manna.
poszu<kiPodstawą obec1lycl1
pobliżu
wań prowadzonych w
granicy NRD, są zeznania byłego urzędnli.ka pocztowego, któ
ry wskazał miejsce, gdzie w
roku 1945 pochował dwie osoby: miał to być Martin Bocmamn or.a.z OO<>bisty loka.rz HiStumpfegger.
SS~ma<D
tlera
Przeprowadzone we wto.rek po
szulkirwa111ia nie diały jednak wy
ni•k ów ; są kOlTltyn.uowane.

A. Kosygin

Wietnamie.
Ministe.r oś'\viadczył, że według o·cen amerykańskich.. siły
p0ludniowym
w
po·w,,,tańcze
Wietnamie liczą około. 165 tys.
lu<lzi wobec 500 tys. żołnierzy
re-nmu s.a,jgońśkiego.
w

.~POGODA
zachmurzenie umiair!koDziś
wacrie, okresami większe. S!J9dzie<Wane btllflze i ,przelotne o pady. Temperatu'!'a ma.k symailna 22 st. c. Wfatry umia!'koskre,cajace·
wane po.łudniorwe,
.l'Una poł• udniowo-za-chodnie.
tro nadal oipady.

z P<>Wodu

ślll!ierci

WŁADYSŁAWA
ŁABI SZEWSKIEGO
na.czetnika „ Wydziału Pia.no·
wania ZjednO<C'.tenia Przemysłu D2liewiarak.iego i Pończosz
g1ębo-kiego
niczeg><>, wyimzy
współczucia

ŻONIE

składa.ją

DYREKCJA, RADA MIEJ•
ORG.
PODST.
SCOW A,
PART. ORAZ KOLEŻANKI
I KOL:;>DZY.

St rai
Kom,

tnl<>r

Akademia
w Moskwie

lqfor

środę,

przededniu 21
w
Polski,
rocznicy Odrodzenia
uroodbyła się w Moskwie
centralna.
akademia
czysta
Została ona zorganizowana z
Moskiewskiego
inicjatywy
Komitetu Miejskiego KPZR,
Radzieckich TowaZwiązku
rzystw Przyjaźni i Stosunków Kulturalnych z Zagrani
Przyjaźni
Towarzystwa
ca,
WCSPS,
Radziecko-Polskiej,
Komsomołu i Państwo
KC
spraw
do
Komitetu
wego
z
Kulturalnych
Stosunków
Zagranica przy Radzie Ministrów ZSRR.

W

poważnym

Trwają poszukiwania Martina
Bormanna
Boolinie zachod<nim

ki

WJ

P«>go1
Pog01

'rEA
Ski<
„BI

MAŁ.

93)

Nol

Po~

czy

eksporterem

sprzetu rolnicze20 do {l)enezueli

to na zJecenie P.ro.ku-ratury Ge

miesięcy .
1~
ostał.nich
ciągu
Wei.łu.g amerylrnńskich agencji
praso1vych, oqmacza to, że mi„
nister zażąda poważnego zwięl<
szenia liczehnoś<:i wojsk USA

Posiedzenie rządu
f rancusłii.e!!O

Polska

I

W

wypuwiedź

Dziś na
kraju odbędą
nego rodzaju imprez artystycznych i rozrywkowych oraz
sportowych i turystycznych.
W przeddzień $więta OdroZadzenia z Mazowieckich
Pekładów Rafineryjnych i
wyekspediotrochemicznych
wana została do odbiorców
produktów
milionowa tona
naftowych.
Trójka radzieckich pilotówkosmonautów. którzy odwiedzili nasz kraj: .Jurij G2gaWalentyna Nikołajewa
rin,
ByTierieszkowa i Walery
okazii
z
przesłała
kowski
Odrodzenia serdeczne
$więta
polskim lotnipozdrowienia
inżynierom.l
uczonym,
kom,
pracownikom przemysłu lotlotnicniczego, sympatykom
twa i kosmonautów.

ci.
wano 23 śląskich weteranów
p-o:yznaruchu robotniczego
Radę Pań
nymi im przez
odznaczeniastwa wysokimi
mi na11stwowymi.
W - toku obchodów oddano
do użytku mieszkańców wie
obiektów socjalle nowych
nycł;. i komunalnych.
Katowicach
w
np.
Tak
prz'E=kazano do użytku nowy
rondo
hotel. dwupoziomowe
komunikacyjne oraz 20-piętro
a
mieszkalny,
wy budynek
Park Kultuw Krakowie ry i Wypoczynku.
Uruchomiono także przedterminowo kilka wa?.nych oNa
biektów przemysłowych.
obecnie
terenie budowanej
drugiej kopalni rudy siarkowej w Machnowie koło Tarnobrzega przekazano do użyt
ku pierwszy ciąg maszyn i
do uraurządzeń górniczych
biania, transportu i zwałowa
krakowskich
W
nia ziemi.
„Solv.ay" przekaza
zakładach
eksploatacji oddział
no do
produkcji węglanu wapnia.
W obchodach $więta Odrodzenia Polski bardzo żywy
młodzież. Mię
udział bierze
dzy in. w Poznaniu i Szczecinie odbyły się wielkie zloty młodzieży połączone z występami artystycznymi.
to dzień radoś22 Lipca -

•
WllD

•

MianOllJDnie noll1e2C

kom ftndantn
Cl

•

NQ
n

ł\łó'•'netaQ

w

3

3

Prezes Rady Ministrów powołał - na wniosek ministra
gen.
spraw wewnętrznych _

czych

(pługi

powiązallki i
wal!'tość tycil

taLer.zowe.

inne).

sno-

Łączna
określa

dostaw
na jest na 10 młn zt <lew.
Przewidz1aina jest również do&tawa części zami€1l'lnych do
war51JJ!l7lętu
WS1pomn.i2.mego
podpisanego
10 proc,
tośc;
lronLTakitu.
Trams.a,kcja pr:rewiooje rówprzez
zorgan.ii=walll!ie
nu.e.ż
nas w W e nezueli obsllu,gJ. tech
µrz.eocaz
n iC'z:nej sprz;ętu
personelu.
sz'kolen ia
to
jest
~
wa.rto,
Dodać
z dotychczas zanajwiększy
wairt.yoh k<l'!lltraktów na eksport n~o ~tiu d!la :rolnictwa.

Bonn
Ambasador
Wietnamu w

*

„

„

*

„

Dnia 21 lipca 1965 r. po dłu
giej i ciężkiej chorobie zmarł
prze-żywszy lat 40 nasz najdro7,szy i najul<ochańso:y Mąż,
Ta<tuś

i.

Zięć.

S.

t P.

WŁADYSŁAW
ŁABISZEWSKI
\\<yprowadzen·ie drogich na.m
r>Wło-k nastąpi z kaplicy cmen•
t..'.lrza na Dołach, dnia 23 lip<:a

br., o godz. 16.30. Pozostali
w nieutulonym smutku
ŻONA,

COR!KA I TESCIOWIE

WIS

laf;

12.1

wo

południowego
Nguyen
imieniu

podzię-

kowanie dla rzlldu bońskiego
za „wielkodu szną pomoc gospoda rczą i wojskową". Wyraził on jednocześnie „przekonanie", że w najbliższych
pomoc
bońska
miesiącach
dla Sajgonu poważnie wzro-

z

qui.zera.
4K.l

WY

to

:rzy,

n.i

tó
le

rz
eh

a:
pe

imprezy

będzi.e

ślu

Śh

Zmiana godziny
Za1P<>wiada;na na dziś impre„Włókniarza„
za w OSrodtltu
PriZY UJ. Knlińskiego 18ll r=pocznie się o godz. 17. W ko·ncercie weizmą m. i±n. udział•
Si.ma 5arwin, Mieczysław Stefań
scki. Les.zek Redo i Michał Waólcza·k oraz zes.poły Międzyzakla
cto•w<>go Domu Kultury im. L.
Wnry6sk iego. W raz•ie nicipogody imr>reza ta odbęd!l'.ie się w
saH LZPB im. Obrof1ców Pokoju, u•l . 8 Mal!'ca 22. Imn<reza

20

ter

Oś

Grupa II: Hu<tnik Nowa Huta
Swiętochłowice 1 :O
Górnik
(-0:0), Ba<hy>k Gdynia - Pomorza
Spoi.kanie
nin TO'fuń 5:1 (2:0).
Gwa·rdia Kosza•lin. - Olim.pia od
będzie się w =wa•rte<k.

poJljC20illa

ntlł

Bonn.

Quj Anh wyraził w
reżimu sajgońskiego

N.a pierwsze miejsce wys·un.ął •
Wozorl!-j na Ail. PolitechniJki się Hutn.i<k, k<tóry Z<:lobył 13 p.kt.
kierowca samochodu oso•bowe- i wyprzedza o l pkt. Górnika i
go Fel<ilk<S MLtel (KalS!Przaka &O) BaHy>k.
jezd.przechodzącego
potrącił
Grupa III: Mioltor Lublin
nię Ryszall'da Kacperka (Ciesizd-OIZl!lał Włóklniarfz
który
kowskiego 7),
5:1 (4:0)•
Białystodc
cię<".ia<:>oh obra:że·ń ci.a.la.
Gwa<rdia 01Skora Wa•rszaiwa szfyn 3:0 (2:0), CKS Czeladź Na sJ!rn~ek naeoootrori:.nej ja:?J:ly Włó.klnia<riz Pabianke 2,1 (1 :1).
z motocyklem
Slię
przewrócił
Na c<Zele ~MliPY znajd'Uje S>ię
E . KoiwaJstki (Wł . Bytomskiej) . MO'tor i CKS - rpo 12 pkt, przed
Przerwieziono go z ciężki.mi o- Wlók<niar~mm P.a·bianice - 9 pkt.
b•r ażen i.ami do S"Zlplta Ja.
Czair>ni żagań Gru,p.a IV:
stanie nielt'rzeźwY'fll Lech PoZIIlań l :2 (1 :•1), .Mazur
Będąc w
Sta<rachowiee 1:0
star
Etk
Leszek w. (W1róbl.a 8) Wp<ad.l
na ul. Pi-obrkowekiej pod auto (1 :O), Lechia Szczecinek - Czan-bus MiP'K. Z raną ciętą glO<Wy n.i. Szcrecilll 2 :1 (I :J).
p.rze<trans.portO<Wano g.o do szpi
w roozgryw.kach
Po. .pierwszej
ba•la. (kl)
porazce sta'l'u na pozycję lidera
Wyszecll Lech. Obydwa z~ły
ma3ą po 13 p.kt. i wy•przedzają o
4 p.u.nikity Cza11'11.ych Żagań.

„

ni
16
I~

Saj2on dziekuje

bryg, dr Tadeusza Pietri;aka
śnie.
komendanta
stanowisko
na
głównego Milicji Obyw.etel-1 - - - - - - - - - - - - - skiej, odwołując równocześnie
gen . bryg. Ryszarda Dobieresorcie
w
który
szaka,
pełni
wewnętrznych
spraw
podsekretarza
nadal funkcję
WARSZAWA (PAP). W środę
stanu
D„ Tadeusz Pietrzak urodził rozegrana Z<>Stała kolejna runda
się w 1926 r. w Pacynie w<>j. spotkań nilkarsk;ch o wejscte do
wa•r sz.awskie, w rodzinie chłop LI ligi. Pmyn<-osła ona następu
skiej, W 1964 r. kończy Aka- jące wyni<ki:
Sztabu Gcm.eralneg9, udemię
Grupa I: Cza;rnl Radom - Ka·r
zyskując st!>pień naukowy do·
ktora nauk wojskowych. W o- paty K.r0S4I10 0:2 (0:0), Nysa
kresie <>k11pacji brał czynny u- Góril'i!k KochłO<Wice 2 :3 (2 :2), ~
Diela<Wia.nka l :3
G<:>rzćlw
dział w walce z okupantem w lOlrl
,0:2).
bataiłiooie ,,C7JWartaków'~·
W r<>ku 1963 został m1an0owaW girtwpie <tej prOl'fladri nadal
ny d0owódcą wojsk wewnętrz Górlllil< - 14 ;pkt. pr·zoo Ka;r,.Danych, którą ro funkcję pełnił tami - 13 pkt. i Biela.w ianka do ke>ńea czerwca 1965 r.
9 pkt.

Kronika ====:I
===wypadków

PO

1

M

pri
d

ni

~,

..

..

...........""

~

WAZNE rELEFONY
Pogot.Ratnnkowe

.......

....~-~-

.,.;;_

fllI lJ

~

.cIJI"l0
lIuf9dz/,e,?'U'
""[UJf

Ol

.......

~~

•

•

•

Miejsce na Ziem-.u-I

--.;,'~

kolog\czn!le l rodzące z
DzleJ-:1iicy Sr6dmieście oraz z Dzielnicy GórnaPoradJn.ia K, ul. Leczni -

stycznymi,
podnieśliśmy
jem, odprężeniem, poparciem
torytet Polski n. arenie mię
na rzecz ruchu narodowo-wy
dz'vuarodowej" •
mieckiemu i tzw. częściowym awoleńczego i na rzecz walki
Kom. MO m. Łodzi 292-22
Trzy zasady: sojusz, przykrokom
odprężeniowym
i z neokolonializmem. To pod300-57 STYLOWy - LETNIE
"Nocny goiić" (panotrajaźń
i jedność z krajami sobudowuje
nasz
prestiż
i
307-01 "Lemomadowy
Joe" ma), (<:!lech.) od Ja,t 14.
rozbrojeniowym
właśnie w
cjalistyc\lnymi, pomoc aOllpoprzysparza przyjaCiół.
tnfGrm. kolejowa
581-11
(panorama, c:zec.hosł.) g. godz. 1'1, 19.
tym rejonie świata.
darcza i
solidarność 31 pań
llltorm. telefoniczoa 03
20.15.
POPULARNE (~rodowa
Pozwolę sobie pnYPolllnłe~
Nasze propozycje odbiły się
(Kino czynne tylko w
18) "Zycie raz Je57,cze"
słowa.. Władysława
Gomuł". stwami nowo wyzwolonymi;
szerokim
echem
w
świecie,
dni pogodne)
(pol.) od lat 16, godz.
walczącymi
o uTEATRY
zyskały
nam dużo uznania, wypowiedziane na IV Zjeź narodami
ADRIA (Piotrko,w ska 150) 17, 19.
mocnienie swej suwerenności
dzie PZPR:
sympatii i
przysporzyły auTEATR NOWY (Wlęcko'W poz~gnanle oz tytul~m ROMA. m,owska 841 ..Nasza polityka zagranicz- i postęp społeczny, pokojowe
skieg>o 15) godz. 19.15 ,;~J(ll-;eZka przed
Cle- "KaSIarz dozw. od lat
torytetu. Są jednak ośrodki,
pełni
e!:,zamin współistnienie, wymiana han
.. Bliźnia l'; II: wenecji" IDem' od lat 18 ~CZ€Ch.) l~ (ang.) godz. lO, 12.30, CJUrurgia Poludnie
m. In. w NRF, które poczuły na ~dała w
życia.
Umocniliśmy
bezpie- dlowa, naukowa ; - kulturalMAŁA SALA (Zachodnia godz. 10. 12.30. lo. 17.30. Iv, 17.30. 20.
S'lpdtal ~m. Pasteura, ul.
się "zagrożone"
popularuo~
na z Pl\llstwami kapitalistyez
93) godz. 20 .. Lato w . 2~.
. SOJUSZ (PłaWWcowa 6) Wi€ury 19.
czeństwo naszego państwa
clą polskich inicjatyw pokoNohant",
ENERGETYK (~. Pol!- Prog.. am skladany g. 14.
nym! stanowią kwintesennaS7:ą
pozycję w ob~zic, soJowych.
Mącicielom atmosfePozostałe teatry nieteohJnl'ki..17) "Jeucy k:ró- "Popiół i diament" od Chirurgia
Północ
eję Jlolskiej polityki zagranI
cjalistycznym,
rozwl11ęl1śmv
ry
Odprężeniowej
i
rycerzom
czynne
la mórz ,t'adrz. 0<1 lat 7 la,t ltl. (po.l.) goda;. 15, Szpital im
Barlickiego
cznej. To ona ' m. in. wyznazimnej wojny nie udało się przyjazne stosunki z wl.elo god:z. 17,
"Powla,towa 17 19
1 K
.. ~
:12.
'
La.d,y l'tJakbet" jug. od STOKi' (ZbocZe) _ "Ka- u •
~pcm
ego
•
..trzeCIego cza nam miejsce na ziemf.
jednak mimo icb usilnych sta- ma laajami tzw.
MUZEA
LONGIN PASTUSIAK
lat 18, god",. 19.15.
pita..... od Jat 9, (bułga,r_
świata" j krajami
kapitaUrań pogrzebać
polskich plaMUZEUM lłlSTORIJ RU GDYNIA (Tuwima 2) skiej) godz. 12, 14, .. Wal- .Laryqologla: SZp. im.
nów.
Są one
raz
po
raz
CHU REWOLUCYJNE- "Gejsza" (panorama) od kl>wer" od lat 16 (po.l.) PIrogowa.
ul. Wolozańp~miotem rozmów, negooja
GO (Gdańs'ka 13). tel. lat 16 (USA) godz. lO, godz. 16, 18, ~.
ska 1M.
cji i dyskusji na spotkaniach
364-42 czynne W godz. 12.36, 15, 17.:ro, 20.
STYLOWY - STUDYJNE
i konferencjach międzynaro·
1()"-'17.
HALKA (Kra~lecka 3;~ (KHiński~'O 123)
"za Okulistyka: SzpItal lm.
dowych.
MUZEUM KATEDRY BP;fo~am Solda<'!. g.
. białym murem" od lat Jonschera. ul. Mil\o-no"Beata" od lat 18 lpo1·)
6 (
h l
wa tł.
Mamy niezwykle aktywną.
WOLUCJONIZMU (Park godz. 16, 18. tO.
l
czec OlS.) godz. 14~
i
pełną inicjatywy dyploma·
Slendtl~ICza). Wystawa ŁDK ('IIraugutta nr 18) 16, 18, :W.
•
•
cję.
Nawiązaliśmy
stosunki
pt.
"Nlektoc,~ rrOOle- "I dalej będę śpiewać" STUDIO ILumumby 'HI) d~~I~::;a ł ~:r;!f0lof~
dyplomatyczne
z
wieloD1!\
my ewolucji.
zynne (pam.orama), (ang.) od .. Genea-ał" od lat 9 KOalopnieklej
ul. Sporgod",. 1()-{14.
.
la,t 16, godz. 15, 17.3'0. USA, gOldrz. 15.
' !la 36-50
'
krajami.
Bie~zemy aktywny
Poz,ostałe
muzea nle- 20.
"Nagie o,.trze" od lat
.
sabia do da./.e<1cich '!.f)JICieczeJc.
udział w pracach wieh~ orga
(Dokiończenie ze str. 1)
czy'l1no.
MI!lWA
.(Rzgowska ~i 16, (ang.) godz. 17.15, Cbirurgia
szczękowOW CZG>Sie chłodu i deszczu l~d
nizacji
międzynarodowyoh,
"PechOWIec na preru
1!ł.3\).
Iwarzowa: Sę. Lm. Bar·
1Uł z a,trakcji wc,wsów sta1e
w tym również w OrganizaMo Ślady słowiaivS'kiego gro-PAL~IlARNIA czynna ~USA) od lat 1812 -ogodz. rATRY (SienkIewicza 4iJ) lick.lego. ul. KOPCińsk!esię wspóbny poosihk., a. po mm
cji Narodów
Zjel1noczonych,
godz. 10-18.
dzWka. MO rerel'WO-t ..-taro-lO, 1.2, 14, H;,
,~.
C
•
go !2.
7:00 (ul. Konst:antyn"w l l\fAJA r:r:<:i!il~sl<iego 178) ". zamy kot", .. Kooaol
1'OZfrtOtOO p1'Z1/ potpieTo'Sfie; tu-b
Wyrazem uznania llla naszedU"zewu... Milion d.zleci u-tTwaska 6/1/).
Czyn.ne od .,Ballada buzarska" od ~ na :Wieży".
"Dwa TokSYkologia: I Centr.
go
kraju
był
kilkakrotny
po,.rtyJka b1'yd.żlJ.,
/.a. .sobie obra.z pol'~Jai. ..
~. , do 20 (kasa do 101
lat 12 (rad,z.) godz. 14. hlegunr,.
..Saba
de- S!zp.i:tM KI>i.ni=ny WAM.
wybór Polski do Rady Bez"Upal"
o d ' lai
12 tektyw
godz. W, 11, ZerQolllSki€go 113pieczeństwa.
Polacy
są
na
It I N A
(pol.) god"". 16. 18.:W
lZ, 13, 14, 15, 161 17.
najtrudniejszych
odcinkach
ZANIM BĘDĄ NIESr..1
.,Zakochani są mIędzy
LUDZIE
POLONIA - "Romans z "ŁODA GWARDIA [Zle- nami" od la,t 16 (pol.) Nowa pomoc
pielęcPLON ...
pracy, m. in. w Komisji Nad
Z WESOŁYCH POCIĄGOW
ruE'UUljomym" od lai l()~? 2) "M. mo;rder· godz. Ul. 1lO.
nlarska dla m. ł,odz1 zorczej Pańshv
Neutralnych
16 (USA) godz. lO, 12.$,
Ca
od lat 16 (niem.),
'
Al. Kościuszki 48.
tel. _
w Ko'rei oraz Międzynarodo
Sno'1>lJ'Wi4ZG!lk.i 17lM.TOW<> ko- O 1'etll, jm clilOO rur sW! za15: 17.30, 20,
gOO4. 10. 12.30, 15., 17.30.
DYZURY APTEB:
324-09. od godz. 19 do
wej Komisji Nadzoru i Kon_
S stern" od ZO..
.
Nocna pomoc lekarllka
nim 21jedzieomy z Kas,prowegO' SZ4 i 'Wi.ążq 1'ze.pa.'k.. Na pnlach
troli w Indochinach. powieWISŁA
" Y od
10 MUZA
(PabullIllcka 173) Pio1>t<JOOIWSka 193
Ni- onyjmuje ~ł<>szenia tekombL1Ww TOlrrlW:Zi"gO Pt4.~~
będZli.e wpół do pi.e1'w.s ze'<1 •
~\ 13 IJan -i)30 g aoZ.
• ..Jumbo·' (panorama) od c:imruaiJla 15, Li~now- leioniczne W godz. od 19
rzenie Polscc tak
trudnego
kowo tl'WQi;q mal.e żniwa.
WOL~OSi: _ . Szecbereza lalt 9 (USA) g,?d'l.. 13.30. sl;iego ~O, PIM Wolności do 5 na Ilj[" tel. 441-44.
z·nów się spóźnLmy 'lUt obiad! ...
zadania
politycznego
było
..
,
15.4.5 18 aU.ola.
') R7;g~lWska 51 GdańlSka
dla nas wyróinieniem. Te~o
ZbiQry za.powi.adlLi<! sił; dobrze
da" (panorama) od 1. 16 OKA '(TiIWlma
Dr ~) -,
' 1
,
•
... Na wczasach reglUQ.,mm po
(franc.-hiszp.-wl.) godZ.
pinawin" (pol) d 1M ~1, Na r1.1'towlaza 42.
S\\lląt~. lIolJloc l1!zaufania nie :iawiedliśmy. W
- j<JJc Z'Tes.rlq w cc;Z1Jm /crQd!U.
'O 1230 15 17JHI:/:0
,...
. . o
karska ud~ela pomo,~y
~k(),j1
jest
bezwzględny.
wyniku
naszej
działalności
WiOKŃIIi,RZ' _ 'uPa. 16, godz. ~. 18: :M)· >teDYZUftY SZPITALI
'łoi godz. 10-17. Swi,\teczCI'lCelSz zrobić daiszy wWlOd
w komisjl'ch jes\lcze bardziej
Jesxze 2-3 tygodl1ii.e, a. 1'OZdek C"sarstwa RZym- Dctat~.... r~l\l k II. a
na IlOrnoc pielęgniarska
bierz &>uchy
prowia.n.t, I'l
skiego" (panoram,a) od ree
po ,
Szpłta~
fl!t. B. Wotr. wykonuje zabiegi W godz. wzrósł prl'stiż Polski i zaufa- obiad
pocznie .rlę 1J>ieolka bata [ta 1'01(],o·SltamA..esz w porze /Go-nie do nasze.i polityki zagralat 16 (USA) godz Hl PIONIER (Francls2:kańska ul. ŁaglewDlcka t4 !)~yj 3-17. Należy zgłasza/: Się;
nicza. ZboiŻa jaTe wszędzie .s~
14 18.
•
, 31) "Barwy walki" (pa- m,,!e rodząc€ 1 chore gi Slódmieście - ul. Piotrlac i i,. łAdnie by WJ/gLądnł pernicznej.
Z'
,
1
norama) od lat 12 (poJ.) nekologicmie z Dzielnicy kowska 102, tel. 271-80,
sooneol
domów
wcza,sowych.,
llięki
mądrej
polityce
;W: 'I.D1Ikłhsilll..•
,"C~Ę!A ..
..He ena) godz. 10. U. 14, 18, 13. Saluty, poradru relono- "'iduw - ul. Szpitalna 6,
gdyby kazd'IJ z mtUona ipieć
zallranicznej
przestali~
trow.uska
(panorama
20.
we' nr 10 z DZielnicy tel. 271-'7Q; G6rna - ul.
d?"ie!ri.ęciu
tys~.ęcy
te<gO'roczmy odgrywać rolę Kopod lłlt 12 (USA) godz. POKO" (Ka,,'mlel"Z8 8) - WldZ€W oraz z Dzielnicy Lecznicza 6, tel. 427-70;
1~yC'h gOb'Oi prze.~ypial gOOnn ę
10. 12.30, 15, 11.30, 20
"Karalus.zysko" lt. 11. GórlW
poradQle K. l'olesie - ul. l Maja 43,
ciuslAka w sprawacb między
l.'ATRY-LETNIB .. wY "Skarb
w
Srebrnym przy ul. Przybysa_skl.... tel. 3'05-83; Baluty - poŚ11ioom!oia., lub s1)Óźn4lll 8'i~ -n4
narodowych i
staliśmy
sic
... M1>nęł6 godzi.-ruz, dwuna.sta.
lipa Artura" od lat 16 Jezi01'lle" (pa,norama) od go I Cieszkowsklego.
mac lekarska ul. Z. PaOI/I!.ad. N (}, sxzę śol~ d1..a. JOOpartnerem w
polityce śWIa
(wł.l
god'" :W.IS. (KI- lat 12, (NRF-jUgosł.) g . Szp ital Im. dr R. 3M- canowskiej 3, teL 541-96,
nych,
na. ni-i?'Szczęście d/.a. aro- NtUl.a.li,śmy OIUdyqję: p{}~ka 1.0
towej.
Głos Polski utożsami..
no czynne tylJtó w dni
15.45, 1&, 20.15.
da...,
PraYl'odnlcu"" o!f"lęgniarska. ul. Z. Pagi>Ch. w.pcowa. pogoo.a. wie 1Ls po SMnO poluandc ...
ny jest na świecie z pokopogodne)
POLESIB (Forna.I&kJ.eJ 37) przyjmuje
cbore gin€>- !:łl.now&klej 3, teI. 541-96.
Pogot.Milieyjne

5:!-00

St-raż P07.arDa
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ze sbr.
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Sz.pital im •. dr M. Mad lir Gwieza.
ii1, Fornalsklej 37 przyjJ;IlUje chore ginekologicznie l rodzące oz Dzielnicy Polesie l rejonowycb poradr.1 K nr 11 l 12 z Dziel
nicy Widzew oraz Górna _
Pocadnia K, ul.
Rud:lJka 33.

Polska w samo
południe
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PRACOWNICY POSZUKIW AN]
20 -KIEROWCOW z 1 I It ·kat. 'prawa jazdy, monterów samocbodo~yCh, slusarzy samocbodowych,
Ślusarzy tramw~jowycb,' robotników transportowych, monterów torowych z terenu m . Łodzi i
powiatu łÓdzkiego zatrudni Miejskie Przedsiębior
stwo Komm'lil<acyjne w Łodzi. Zgłoszenia przyjmuje dzial y.atrudnienia, :płac i kadr, ŁÓdź, ul.
Tramwajowa 11, w godz. 8-14.
.lI86/ko
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INZYNIERA włókiennika w pracowni badania
tkanin i odzieży zatrudni Centralne Laboratorium
Przemysłu Od:&ieźowego w Łodzi. ul. Micklewicca 6. Zgłoszenia przyjmuje dział kadi".
4181

Łódzltie

Zakłady

p:rzemysłu

~~~,~~~{~a b~~:;~~:guO :i:r.n~:u~:~ ~Sł:~~:t;~~

Bawełnianego

dbWa~ty .,S~er': ~!"I=!~~A~
~fz':;~:
n.iu
Elektromecha.m,ka

NOWO
J",racza 5 w ciągu 2 dnu
go zatrudni zaraz Sp-nia Pracy Konscrwacyjno- czyści
wszelką
odzież,
Remontowa Robót Budowlanycb im. M. Nówotki futra~ prochowce. elanę,
w Łodzi. ul. ~iUov.(lwa 23.
4;!56/lt ortaJlony i laminaty.

MONl'ERÓW wod._kan" brukarzy, murarzy, ' :&broj:nzy, robotników niewykwalifikowanych do robót kanalizacyjnych na terenie m. Łodzi - 7.atrudni
Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynie
ryjnych w Łodzi.
Dla pracownlJ<ów zamiejscowych zakwaterowanie w
hotelu rObotniczym.
Zgłoszenia
przyjmuje dział zatrudnienia i plac,
Łódź, ul. Zachodnia 31.
4196/ko

5 SALOWYCH 1 2 robotników gospodarczych zatrudni zaraz S~tal im. pirogowa przy ul. Wól_ KIEROWNIKA sekcji organizaCji i techniki hanzatrudni
ezańskiej 1115.
4144jk dlu i kierownika sekcji zaopatrzenia
natychmiast
llandlowy Dom Dziecka w Łodzi,
MGR EKONOMII na stanowiska ekonomistów w ul. PiotrkOWSka 60/62. Wymagane wykształcenie
Ośrodku Ekonom.
i
Org. Przemysłu Lekkieg", wYŻsz€ ekonomiczne oraz 2 lata praktyki w da_
nej ~cjalnoścl, ewent. średnie ekonomiczne i
ślUSarzy, blacharza, tokarza, modelarzy wars_ta- 4 lat,. stażu pracy w danej specjalności. Waruntowycb, kowala, mechanika precyzyjnego, mura- :\<i do omówienia w sekcji kadr w godz. od 8
4222/k
rzy, węglarzy, śrubowłlików-przyl<;ręcaczy zatrud- do 16.
nią

• •

UNIEW A:2:NIA się skradzioną podłużną pieczątkę
o tr€ś.ci: "Sklep Nr 219 pSS Sródmieśeie".

OGLOSZENIA DROBNE

PRZETARGI

ekonomistę

DYWAN.
stoJiati -

KUPNO

fotele,

łólJko,

Slpl'zecla.m. Tel.
431-13 goldlZ. 8~0., _ _ _ _

Pl.4..NINO male, o,rzech,
me-talo,w a Ta.ma kupit;. Ofe rty ,,10222" BiuskrOa Ogłoszeń, P.iootrkolW96.
10222-g
MASZYNĘ

UNIEWAZNIENIE

-

dzi€wda'rską

KROSNO
mechanlC'lJ!'le
do
wyrobu
k" mpJc tne
ka'p ż a kardowych okazyj
nie sprze dam. Pabian.icc,
ul. Garncaa'Ska 3,
Kuba,sl€'wic'L.
10"..39-g

LOKALE

kugodz.
10:l00-g POKOJ sublokatorski z
wygo da'm!
oddam
na
oJ<r€<s 2 lat
czlon,lwm
SAMOCHODY
snólcJ.zicJJni
mi€lSzltalnio,,;ej. Płaltne z góry. Of<?l1'MOTOCYI{LE
ty ,,10l9li" Biuro Ogło
szeń,
Plobl"kOlwska 96.
SAJlJOCHÓD "O.jl€l-Olimsa.modzielny,
>-oa", stan dobry - pil- POKO.T
nie R'przCdarn. Cena 16.000. c~ęśoiowe wygody zamiePabianice,
ul. Targ<1,wa ni ę na pOIjooyńczy lub
14.
10300-g pokÓj z kuohnia.. wygody
w
dz ieln icy
"Górna".
"JAWA" CZ-.17. stan ide- W 31runki do omówionła.
.. 10120"
BiuJ'o
alny sprzedam. Tc.l. Oferty
ogloszeń. Pjot.kowska 96.
:m)-22, godz. 13-17.
TRZYKOŁOWIEC
"Jawa POI{OJU sublokatorskie250"
(Hl.OOO)
sprzedam. gOI poszukuje pilnie na
rok
samotna.
OIer~y
Sl'użbolWa 10.
,,10200" Biuro ogłOtłzeń,
Piotr'kows.)t~n.-:96~::.:. ,_ _ __
SĄMOClIÓD
o~()bOiWY
,.Gaz 67" wrall z <I ocz e- ŚWINOUJSCIE 3..,popą (Iaoownosć l tona) _
!to,jowe mieSlOltanie w noIS>prt/':ooaun. Palf.king - Zlie- w v m buO<1iWU1.icbWie kW<1IOlny Ryil'l€k.
te"un-ko,wym,
s!onecz,ne
.,-M-OS.-K-W-IC-Z-A--40-7-"--PO- wszy~tk,ie wygody. rQ(ldwupłytową,
dobrą
pię. Tul. 433~18 0<1

KROJCZEGO-MODELARZA zatrudni natychmiast
im. Obr. Pokoju "Uniontex" w Łodzi. Kandyda- llandlowy Dom Dziecka w ŁO<J.:&i, ul. PiotJikow- 19.
Zgłoszenia osobiste przyjmuje sekcja
tów na ekonomistów przyjmuje dział kądr i szl\)O- 'ska 60/62.
4225/k
lenia zawodowego przy ul. Targowej 65. Słusa kadr w godz. 8-16.

rzy, blacharzy, tokarzy, modelarzy, kowali, mechaników przyjmuje referat personalny przy ul.
lUliń&kiego

187,

pozostałych

kandydatów -

personalny przy ul. 8 Marca 2'4.

ref.

~lD2/ko

INŻYNIERA

ze specjalnośctą budowy elektrowni
na stanow~ku kierownika I'ladzoru mechanicznego soatrudnl Elektrociepłownia ŁÓdź-III .
Wa_
runld do omówienia w biurze przy ul. U~i1ińskie
go &8, pokój nr 15.
4230/k

MGB EKONOMII
lJe
Slpecjalnością ekonomiki
IN:2:YNIERA lub technika mechanika z praktyką
przemysłU na stanowisko
z-cy kierownika ! znajomością maszyn budowlanych - na stanodziału ekonorniC2ll'lego oraz t€ehników wlóki€nwisko głównego mechanika, in:iyniera lub tech_
nlków ze specjalnOŚCią tkactwa i prZędzalnictwa nika budowlanego z praktyką w służbie kontroli
na stanowiska mistrzów i podmistrzów - przyj- technicznej - na stanowisko kierownika kontroli
mą Zakłatly Przen,ysłU Wełnianego im. J. Nietechnicznej, technika mechanika z pral,tYką wardzielskiego w Łodzi, ul. KOp<:ińskiego U d. Zgło sztatowo-tran!ij)Ortową na stanowisko kierownika
szenia przyjmuje dział kadr i sz.k,oleru<l zawo_
tu I t
h'k b d
bazy !ij)rzę
ranspo.rt .. , tec Ul a
u owIanego
dowego w godz. 7,30--15,30.
4137/t<o
do działu, przygotowanIa produkcji, ekonomistę
z wyższym wykształceniem i p.raktyką na stanoSLUSARZA narzędziowego, frezera narzędziowe· wisko kierownika dZiału organizacyjno..oprawneBfI, s'llifiena narzędo;iowego. - zatrudni Dyrekcja go, inżyniera
lub
ekonomistę z wyższym wy2:akladów Uszczelnień i wyrob6w Azbestowych kształceniem i !PI!'aktYką w zakresie planowania
l technologii mater1810w budowlanych na stano_
.. Ao;best" W Łod1il, ul. Rewolucji 1005 r. nr 52.
wisko ki€rownika sekretariatu ;porozumienia teKJEROWNIKA oddzialu bielnika, mistrzów dra- renowo-branroweg>o - iP'l'zyjmą natychmiast ŁÓd\!·
parni, mistrza składalni, mistrza przewijalni, mi- kie ZakładY Eksploatacji Kruszywa w Ł<Klo;i. ul.
strzów ~zędzalni oraz tkalni zatrudnią na- Nowotki 247/249. Oferty kierować do działu orgatychmiast Zakłady Przemysłn Bawełnianego im. nizacyj{l0"iP'rawneg<l, pokój nr 14 w godz. 8-12.
Kuniekiego ..Maltex" 117 Łodzi> Al. Politechniki 5.
4152/ko

Sto

TĘCHNIKA mechanika ze zn ajomością rozwią
za6 konstrukcyjnych na stanowisku in!i1Pektora
w dziale P<>St<wu teChnicznego,
krawców
lub
krawcowe (wymagane minimum świadectwo czeladnicze) na konfekcję ciężką zatrudnią Zakłady Przemysłu Odzieżowego hn. dr "'ięckow
Skiego Yf Łodzi, ul. Wólczańska 50.
Zgło87.enia
iP~jmuje dział kadr.
~239lk

tpnsji H".

st. księgowego,
zatrudni
Woj ew.
Zjednoczeuie
PrzemySłu Mięsnego w Łodzi. Warunki do omówienia w dz. kadr przy ni. Nowej 23.
4242/k

ST.

KSIĘGOWEGO-REWIDENTA,

Sa.moch~dowa. Fryderyk
K;rausyyk, Łódź. ul. Hor-

I

wYiP adlku sprzedam.

watki 5 (gaTaż). Oglą<iać:
Cl>waflt.€,k. godz. lO -.14.
"WARTBURG"
st ~ nie

W

sprzedam.

klad:o/\ve

No- !,<>koje

rzaroien,it::

z

na

wygodami

~~~~il1:moci~:'~~

Biuro Oglos:zCll,
dobrym kmvs,k a 96.

w ..

1~~':

MOTOCYKL ..lia" BK-350 sprzedam. Lijpowa l,
m. 115.
Hl:M3-g

Studio Małycb Form Filmowych, przedsiębior
stwo Palistwowe w Łodzi, Al. Kościuszki 43 oglasza przetarg na wykonanie robót remontowobudowlanych elewacja budynków w t.odzi,
przy ul. Bednarskiej 42, w terminie do dnia 30
października 1965 r. W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzl€lcze 1
prywatne. Slepy kosztorys robót jest do odebrania w lokalu studia, Al. KościuszkI 48, pokój
Dl' 1. Oferty w zalakowanych ko!)ertach z nap! ..
sem; "Przetarg" należy składać w terminie do
dnia 2 sierpnia 1965 r. w lokalu biurowym Studia, pokój nr 1.
Otwar'cie of€rt na~tąpi tamże
dnia 3 sierpnia br., o godz. 11. studio zastrzega
sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy ro_
bót, jak również prawo uznania. że przetarg nie
dał wYnikÓW.
4204jko .
OzOrkowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w
Ozorkowie, ul. I.ęczycka 5/'1, oglaszają przetarg
nieograniczony na wykonanie 1.500 szt. pasków
stalowo-gumowych o VI"Ymiarach: długość 600 mm
szerokośĆ lO mm, grubość 1-1 1/2 mm.
Paski
muszą być wykonane z llnek stalowych o grubo
0,7-0,9 mm posiadających splot 7-9 szt. TE:rmln
v,,-ykonania od 1 silerpnia 1965 r. sukcesywnie do
końca 1965 r. Bli?"z-e i'Il.f<lil'macje
uzyskat moż
na w dziale 7.aopatrzenia.
Oferty w zalakowanych k()perta~h z napisem: "Przetat'g" prosimy
składać w dziale zaopatrzenia OZPB w terminie
do 31 Ji.pca 1965 r. Otwarcie ofert nastąpi w następnym dniu w gabinecie dyrektora. Ogłaszają
cy przetarg zastrzega sobl€ prawo wyboru oferenta be1: podania przyczyn.
4255/k

Piotr-

Astrow

3., gaod'Z. 10-.14.

2

w

•

PRACA

Dyrekc,ia Stu<Iium Nauczyl'ielsttiego w Zgierzu,
ul. Swierezewskiego 46, tel. 16-24-71, oglasza przetarg nieograniczooy na wykonanie robót rem<>n- .
towo-budowlanych z materiałów wYkonawcy z
wyjątkiem dachówki, której dostarczy dyreke1a
Studium. Do wykonania są następujące roboty:
1. wYmiana w izbie lekcyjnej drewnianych stł'O_
p6w na stropy typu Kleina,
2. remont dachów
krytyc-h dachówką,
3. drobne roboty ciesielskostolarskie,
4. remont dachu budynku gospodarczego.
5. cZQściowe ogrodzenia z siatki na \lrefabrykaty,
6. odśwleżeni€ elewaCji Domu Studenta. Na żądanie lu).<;ztorysów do,torczy dyrekcja
Studium. Bliż"zych Informacji udzieli dział administracyjno-gospodarczy. Oferty w zalakowanych
kopertach należy składać do dnia 30 lipca 1965 r.
w I<ancelarii Studium.
Otwarcie ofert nastąpł
dnia 31 lipca 1965 r •. o godz. 10.
W pnetargu
mogą

brać

udział

przedsiębiorstwa

'państwowe,

spółdzielcze
~rawo
ta~gu

I prywatne. Studium zastrzega sobie
wyooru oferenta hlb uniewllżniel!la przebez podania przyczyn.
ł201i/kO

DZ.lENN.IX LODZKl

lIl"
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mSPORT m SPORT

SPORT li SPORT
Starł

w

przebywają.cy

obozie w Wi śle rozegrali spot
lk.a.nie towarzyskie z reprezenta
eją
żywca,
zwyciężając ją 3:2

111.a

(G:2}.

Dziś, 0 god'Jl, 12. w Pa.rku
Impre-i:a orga.n1irowa.na przez
Bramki u.zyskali Matys1k, La- 1 Maja (Stawy StefańskiegD) ZM 'l'KKF i ośrodek wodneiza.rek i Markiewicz. Dziś Start padnie komei1da startowa.
go
wypoczynku
w
Parku
rozegra drugi mecz, tym razem
R0'1lpoozllie
się
„maraton" 1 Maja, wspólnie z naszą re;: drużyną Pło.mień z Só<inowca. pływaęki o pucha.r ,,Dzienni- da.keją, wzbudziła duże
za.i 11ka Łódzjtiego".
tęresowa.nie. Ok:aa;uje się, że
-----------------------------------------

20

SPORT B SPORT •

tysięcy członków

I

sport pływack.i cieszy się w
l..o•dzi ' dużą populM11ośclą.
DzisiejS"T..a impreza zapoczątkuj" tradycyjne ZlllWOdy, które
odbywać
się
będą
co roku
22 lipca na sta.WT.ie w P-a.rku
1 Maja.
Mloozi pływa.cy ~ą nł..wątpliwie
zażartą
i
ba.rd-zo
ambitną walkę o palmę pierwszeństwa. Zwycię?Jea otrzyma
własność
pucba.r
ofia.rowanv
pTU<Z
redakcję
„Dzien.n .ika

na

•

BE ZIM IE NN I
I

Lód7Jkiego", a po00Stali
najlepsi pływacy - na.grody l'7A'cz1JWe.
Oi. ama.t-O!rzy _....., •.,..~ia., któr.r.Y

Po stlJlocies.a:ch w Ol:sz;tyn;ie J>O- sitaTal
stę
uzyso~
eonu
prosiili&my Urs.z.u,J,e Styra~ o lepsze W<yn.ii1ei.
rozmowę.
Toczy ~ w OLsztyn~ pię.Tc>
- Je$terrrt -ucze.nnicq IV LO w na walka sportowa, mezwylaa
Łodzri.
Zdala:m
teraz
de ambicja - oto oo można po11 lola>Srfl, Trenuję 00 trzech lat. wiedzie<! obserwujq,c igrziµka.
zaczęl.am od SJkolou WZ'W!/Ż,
0 Mladzii zGJWOdnicy
późni.ej
u.pod.obalam
.sobie do.Orze przygotowamA.sq n.a ogól
i dają z
s.printy i rak zostało.
siebie <Ws.l.owni.e wsZ:fJS!t/oo, by
wy.grać.
Nie liczyłam, że wygrrmn obyKonkuTenc~
ro~ sq
dwa biegi. Racz.ej naistaiwilam
s;t.ę na wy.r~ moich t"e- przy n~s.tanmym dopi:ngu publicz7ll0Ści.
Zwycięs-twa
juniolwrdów.
W czasie wa/Jci d.alMn z rie- rek i julliiorów w koszykówce
bie wszystko i reZ>UJ/!taity prze- dziewczqt i chłopców w pilce
ręcznej, sulooes Styra11.ki,, Sm~
szły
najśimielsze
oczeikitWania •
chury i Wagnera., trzeoie miejPomogła mi ba-rdzo dobrze przy
sce łódzkich dziewczą;t w strzegotowana bieżnia. Dzii,ęki 1oylaniu o n<1>grod.ę ty.god.niJka „Na.
nU<om uzy,slvamym w W a.rszaprze'laj'', ,,Srebrny muszk.iet'' wi.? i Olsztynie zo.stal.ann powo- to
byl szczęśbiwy dzień d.la ek:l.ia114 00 dr1.1,giej reprezentacji
Pol:ski. na mecz
ze Szwecją. py l.ódz;kiej_ Nic wd.ec dziiwne__
w 5z
go, że w /.ódzlkiJm obozri-e paMoje sukce<sy sq pr""'""'
Y- nuje doskonały nast>rój. WszySltikim za,gwgq trernera mqr W. scy .,,q bojO<Wo
nast.awi.enil do
Kwilllt>'loows•kiiel(JO. ·
.- Ja też m-u wUN,e zau,'li.zię- daibsz.ej wanki.
cza-m _ mówi miistirz SZS w
bi.eig-u na 100 m i W!kemistrz
P't'a<WO'Ziwy d raima<t pr.red:ywały
ZOO m _ Stomisław Wa.gner.
wczora.j pil:karki ręczne XXIX

letni dor<>bek. Jaka olbrzY111la Jest not01Wa1rta naj•wyżeJ. Dystanwymowa liczb!
sujemy · arszawę i Kraków. W
1"'3 ~.,.„
W chwili po·wsta.n.ia w Łodzi, ogól'llej ocenie zajmujemy
8-10 nie
zgł-0sii~ się W~Ta.j,
„_
kryla '."KKF lio.iyło 154 czlon)<ów, zor- le>katę. gdyby jednak brać pod mogąz.dążyli
.fesu.w.e dziś WJ>isać się
ganizo•wanych w czterech ogni- uwagę w skalń .poirównawczej na- na lisię sta,rl<JWą z tym
jelłskach. Obecnie do
uprawiania szą d~ła1ność łącznie z d'Lia- na.k zastrze.żeniem, ~ muszą
kultury fozyeznej na co dzień zje- lalno.ścią
TKKF
województwa
cht.ano 19 i pół tys. zwolenników, łód<zkiego, niewątpliwie będziemy to zrobić pr?..ed
11•
a liczba kół re.-enowych wzrosła na pietws-zyun miejscu.
Stairterem h0111orowym „muakultury
fizycz- do 46 1>ra.z 100 ognisk. powstałych
Dorobek p<>wyższy nie 7.as.p o• ton.u" będrllie dyr. l..POg;r., pan
nej,
instytucję/ przy za.kładach pracy. Jedynym ka.ia ambicji
działaczy
TKKF. Str.z~lczyk.
P<>Wołano
równlei
.
prowadzoną przez mankamentem jest tutaj stosun- Kreślą <>ni . dalsze plany
rozwo- ]romisję
sęd7li<>Wską
spośród
Naj-Lepszy czaw uzySJkalem W
armię dzałaezy. często be,,,imien kowo skro-mna liczba kobie·t, wy- ju i dzialalnośei na najbliższe
ladzialaezy
l..OZPływackie
go.
pólfimalach s.et/ci 10,6. Jes'tem
nyeh,
szukających zadowolenie npsi ona bo-wiem niecałe 15 proc. ta. Wynikają one z uchwal pod·
Wynilk:i
„mara.tonu"
poda.nf! ~
w dobrze spuełnionym obo.wiąz- zrzeszonych.
XXII! w.
Zdałem
jętych na IV Krajowym ZjeżN j
ku, a nie ro'l.glosu.
_ Orga
· n lzowa", to począ•kńwo dzie TKKF _i ic_h_ zapału 11.o. pra~ rosta;ną do publiezlllej wiado- bez
trójll\.i
oo
11 lcLooy.
a "
v
v
h
·
•
o=acza!lo
ty-'-~,
·--'nie
"""
ty1ko jecl'!lać człon- Cy. ~o. rea11zacJt. tyc z:a'!11erz~'! mosc.1 na .,,,,..e...,,
~ko6czo- b~e-; ""'~sz·" m~•~ m.a;e tlXIYl"1
Początek by! trudny. Zaczęto z
v- a
,
,
~·~
"'
·~
,
lecz Zćllpewnić im moż,ność będzie 1m ':nac-~;me łatw1eJ doJsc nyeh za.woda.eh.
Teren
niczego. z tym większym więc ków,
pa.rku
szawslcie
wynUoi,
c~
~
miuznaniem należy ocenić ośmio· upraWliania ćwiczeń. A z tym gdy_ spotka.Ją s1ę zt; strony sze- z-ostanie zr.adiofoni'ZOw any. ZgTo S'trzostwo SZS w O.Ls-z>tynie też
było najtrudn.iej. Nie ll1lieliśmy ro_k1e.h m:is !' nale-~yt~i;n zrozu- mad .iana publiczność
będzie do spr<JJWi4 mi -r<l>d.ość.
Ntiedłu.go
7
boisk i sat - podkreśla sekretan miemem i :większym ruz dotych- kła.dnie
inform11Wana 0 IJll'Z'O'- pojadę do Fra?tcji z reiprezenai.rząd•u TK:KF w Łodzi, Stefan ~ poparciem.
.
ble'"' im.;.~.
tacjq
Po/.slloi.
junio-rów.
S:zulaik. - Nasze wy.-ilki i ofia1r- _ _ _ _ _ __:_K:·:_:R::.::o::
.z:::m::y'...s:.:l:.:o:..:w::':.:"::_"_:_:.:::":::.=-__:=::"":.::'...=~::.:."_______ _______ _______ __ Bę<U:
~nosć
O'l.IO>Il.ków dovro•wadżily do
tego, że obe"mie dysponujemy
pięcioma
obiekt.a"1>i spottowymi:
Stoki, Nowe Złotno„ Rolkicie I
u•L Lagieiwni0 ka.
Ro2'!'oot organi.zacJi sprawił, Ze

g*

Po słabej grze

Sportowcy w zielonych dresach

przegrał 0:1
z Crisu'I (Rumunia)

LKS

Bard-zo slabą irrę z:a.prezerntowala we w.raj drużyna LKS w
mecz.u z rumuńskim zes,polcun
Czelad ź . Nie uspra•wiedli!wia jej na
wet okres rozttenowania. Kosider, Walczak,
Stachura, Studniarz wyk<lizali :r.upelny l:>rak !o•r
my, a jeśli dodać do tego prze
rost indywidualności u Sadka,
nie dziw, że ata.k ŁKS jak by go
nie zestawić zawod:zri!ł na calej

linil.

Na tle ta•k sła.beogo przeciivwiika d r użyn l! gośC!l prezentowa.I.a
znaczm le lepiej , chociaż też
nie bły szczała. Odniosla o.n.a w
pełni
zasłużone
zwycięstwo
l :o.,
ustalając
wyniJ< do
przerwy.
Ut.rata bramki to rezu~tat elementa.-nego błędu obrony ŁKS.
Zdobył ją dla
gości w
4-0 mitn.
lewoslrrzyalow y Sakacs.
się

Da!rem.ne

były wysihl<i łod-zial!'l,
wręcz
odmienny spo
sób rozgrywam.ia piłki, niż tego
wymagały wanmki. Mecz odbył
się bowiem podczas rzęsistej
ulewy. In.na h-wes tia, że napast~
Iticy ŁKS m iell s2ereg okaz.Jl do
stosujących

ueysk.an ia bramek. Dwa razy pił
ka odbiła się od poprzeczki, a
jeszcze Jedną dogodną pozycję
uprzepaścit Studnnorz n.ie trafia
jąc do .pustej bramki.
sędziował d-dl:>rze p. Bretszta.j,n.
Niepogoda nle zdo-lala odstraszyć
od stawienfa się na boisku tysiąca W:emych kibiców ŁKS.

*

POWIESC „DZIENNIKA "

musie1'iśmy

uaitra<kcyjnlć

pracę.

Zoirgan'iw>wali.Smy więc U.gę puki nożnej liczącą już 46 zes,połów, l' -~ siatkówki żeńskiej z 12
druży,na•mi I męskiej z 24 zespoJalIDi, stale od1bywają się rówruież rozg,rywki w badmintona w
dwóch klasach, a to ze względu
na rÓŻ'll i cę poziomu gl!'y.
Pływanie. ja'llda
figuroiwa na
'odzie i g·hmmastyka to dalsze
dzied.ziny za'i•ntere.sowań naszych

I

członków.
Naukę pływania

prowadzi.my w
12 ogniskach, jednak ze wzglę
du na sJ<;rO<mJną ilość basenów k.-y
tych w naszYlIJl mi<>Śeie, z usł.ug
TK,KF mo'l.e ko.rzystae . zaled•wte
1200 czł<>Thków. Naukę 'jazdy na
łyiwia•ch
w Og~tsJ<;u przy Hali
SiJ:>oir·to>wej
pol:lie<ra
930
dzieci.
Stw0<rrwna grupa baletowa 11.c:zy
oo d'liewc.ząt (chlrypców natomiast
bO"ak, gdyż ma•I"Zeniem ich jest ki.1
h·oJkejowy !l.
Brak własnych ośrodków wy·
poczynkowych i sprzętu utl"lldnia nam kolos·al'll<i"' up-rawia1rtie
turysytki. Cóż Z>naczy skromna
roCZ'lla dO'ta·cja 70 tys. zł, w
poróWltla.niu z potrzebaml. Ograniczamy się więe do organiz-owa1mia wędruwnyeh obozów wakacyjnych. Tutaj wa.rto wspomn-ie-ć
o alkC'ji Og·ni.ska „Promien•iści". 80 d-zie>wezą<t i chło<pców
tirud.nvch w żyd u c-odzi<"nnym do
prowadzenia za.chOIWUje <ię niena~annie !!'la obOtZach węd.-ownych
i własna ?ra·cą zd'ObY·wa środ'ki
na u1'rzymanie.
- Ja.kie miejsce za.lm~1je TKKF
łód?:k! w skali krajowe.i~.
- Wśród mi.a;s>t wydrz-ielonych Łódź

l

l
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POWIE.SC „DZIENNIKA ''

*

POWIESC „DZIENNIKA "

ślinę.

Ja w ogóle nie Wiem o co chodzi.
siię pa.n nie domyśl<>? 51Pytal
łagodnó.e Downair.
- Nie. Nie mam p<J'jęcia czego parrlOWti:e chcą
ode mnie.
Saomedti poopraiwdq się n.a kirzęśle i wyjął
parpierośnicę. Twarz mia! powa.Zną, s.ku;pioną.
- Zapewne niie jest panu obce nazwis.Jm
-

- I nia.wet

-

Mój

drogi, ł'OO!Wól solbi.e powiedzieć, te

więk:s21ości W)"J'.l'adków ludzie s.ami są oobie
winni. Jak ktoś nie ma war:u!l'ltków, to nie
Jl-O'Winien z.aik:ładać rodzimy. Ale u nas to się
wszystko roibi w myśl dewizy „jakoś to · bę
dziie". Facet się żeni, w przyśpiesrz.anym tem-

pie plodzii kJ1l!wro dzieci i od rll.?JU ma pireterns;ję. że nie do-sit.a.je mieszkania. od razu tragedia. No trudno„. n<0sze budownicbwo mieszka'1iowe nie nwże nadążyć z.a przy-ros.tern ludn'°'ś.:i. Buduje Ś.ię dużo i ludzie bez prrerwy
otrzymują mieszkania, ale trzeba się trochę
z.a,sita.n<YWić nad tym, oo się robi. Naiplodzą
dzlieci , a potem rozpacz, że tnJUszą miesiiJkać
w jednym pokoju.
.
- Może .go przesiluchamy - 'Zl8Jll'l""?'PVIl.OIWał
Downar. Nie Z'rn~jdował przekonujeicyc h kontrargument.ów. Nie mógł nie przyzm:ać Sarneckiem:i raioji. P.oclniósl S1liuoha'Wikę i ~a.i polec-en.ie.
Wi&zbi<Jki byl blady i zidenerwowain y, ręce
·mu siię trzęsiły, gdy sięgał do kieszeni po
ch:u-<1tecZ1kę.

Szybko Slkrruszal - pom~lall Saimeciki.
;.,To nie pow,in!lJ() pobrwać dl;u,go". - Głośno
:zaś p'O'Wi oo ział :

Leokadii

członków.
OO,.,o;rywać

l..odziam.ie zaczynają towiec
to kiepski student.
ooraiz więk:slzą rolę na Tak nie jest. Trzeba tylko odpowiednio
zsynchronizować
stad~.onaoh całej Poil.&1tl. Takie
6ipOI'tową
z przenazwiska jak Moderóiwna. Ja!l'a- lizialalność
czewskii czy bylej rekordzistlt.i
Polski n:a 1OO i 200 m st. klas.
~
wyższe.i Dawidowiozów ny <loskoruaJ.e sq
cze!:nJi.
Przed znane milośn,HWJ'l'\ spootl\l nie
oj111ą
miast.o tylko w naszym mieście.
Mirn~lo dwad'Zlieścia Iart: dzia„.llllljill•ll
ll';'
a;rruło się
o
·
wyżsizą
u.cze:l- łalności AZS w Lodzi. Obecllllię,
niestety, ruie kł'llJb liczy 1074 C2lłonków. w
bezskutecznie .
tym 500 7.aJWO'dn:uków, trenują
Rrun,gę
miiaSl!.a
uniwersytec- cych w l O sekcjach.
J<>iego .nada.la , l,.odza . dopieN>
A1e oddajmy głos prezesowi
PolskJa Lu.dowia.
•
Zair.ządiu
$rodowiskowe go AZS
12' kwiefnia 1945 rokiu grupa w Lodzi,
doc.
B-OleS!lawO'llVi
Sttudentów - spot•towców powo Bachma'llowi.
łuje do życia Klub 5p0il'jzywy
- Powstanie AZS i jego dzia
A'li3. Na jeg.o cz.e•le st;;je L. łallność s.ą n.ierozerwra1lnie ziwią
Mairtyrnlm. Cię7.kie były poc.za t- zia.111e z awa!Tls,em Lodiz.i j•aikio
ki, bez lok{!~u. ~ obiektu, miasta uniwersytecki ego. Dziabez środtków dział.a'lllia. Zawod- łalność tej organizacji w1ąze:
nicy byli tr·ener;;mi, trenerzy się jednak bezpośrednio ze spedzi.ailacziamli, a działaczie - cyfiką życia i 0.zialalności braf>ol
zawodnikarni.
Poza mlod<OOcią ci studenckiej. Dlatego też, je:i entuzjazmem nie mleli nic. żeli chce się myśleć o S'lerokim biegiem studiów i realnie oceMimo to powst.sje s:reść ook- zaangażowaniu rnło<lzieży stu- niać możliwości stueentów jac}i: gier sportowych. piłkd no7- denoltiiej w sport, trzeba J€'J ko sportowców.
W związku z tyrn chcia?bym
~j. lekkfoi atletyikii, pływania, stworzyć przede wszystkim od'llait)Ciars;twa.,
te<nisa stołowego powiednie warunki przez budo- zwrócić się z apelem do spowę jak największej Hości ob!€-k łeczeństwa
łódzkiego o lepsze
li motoro<Wa.
3 m>01j<a 1945 r. w Zgiernu tów krytych. Obiekt taki posia- zrozumienie tych warunków i
da
już Politechnika Lódzka, a mam nadzieję.
że
sport stułódzki
AZS orgainizruje µieirw- niestety,
nie mają Uniwersytet dencki w naszym mieście znajsz.e zawody 1j)lt:"Op<a.gam.d<>we. TC!ub i Akademia Medycz,na.
dzie
na
swojej
drodze
„zielorozrasta się.
Utarła
się
moim
zdaniem ne światło".
w 1947 rok;u liczy jiurl: 700 niesłuszna
opinia, że dobry spor
M. Stolarski

BY'l rok 1947.
PocUJ1tki AZS
na:scym mieś
ie
nieroz~r
.ałnie wiążą Slie
~<l'Żeniem w

- ~. niech pan si2da i ndeoh pan się
nie denet'Wll!je. Nli.e ma powodu do Zidenerwowania. Zaipros.iJ'iśmy paina na tę r.QoZJlllowę, że
by wyjaśnić pewne faldy i żeby pQJ!l nam dopomógł w prowa,dzend:u śled"ZJtJWa.
Wier.zJbiokii z pewnym wysitkiem przelknąl

w

SPORJJ

.Dziś start ,,maratończyków' Olsztvńskie wrażenia
(Informacja własna)
~~ o puchar „o iennika Łódzkiego•
1iii1C -„ ~ D2odz. 1Z na sta(J}ach wParku 1 MaJa

wyr;rral

2vwcu

Piłkarze

• SPORT .• SPORT • SPORT • SPORT •

Kościelnej?

- Mieszika w tym samym mii€\Sl2Jkan.iiu oo
i my.
- Chciał pan poiwied~eć ,,miesilkal.a.". Lecr
kadi:a Kościelna :ZJOSltaila zamordO'llVana .
ZamoodQ'Wa.na?

- Czy pa1n nic o ~ ni~ wie&z:n~?. „
- Nie. Sikądrż.e? Pt'zecież Jaik wyJe.zJcl;zalts~y
na wczasy, to paru Kościelna żyła i ®'arze so.ę
cvuta.
- Chyba p-OIS!tępUJje .pain nli~ln..l=ie ~atwa
jąc się w lctamsitwa. To nie je!Slt naiJJeps~
takitytka. Awtomiatyczn.i e rzuca pan na siebie
pod'ejirzende.
- Al~...
Dawnair p.rzerw.ał mu :r:u('hem :rękd.
- Niech p.cn da S'J}O'kój, Nie WyxJiba'aża pan
&obie prziecież, że ściągnęliśmy pana tutaj,
n.ie zebraw.s.zy U!PI"rednio odipowiedmtcll informacjó.. Wyjechał parn. z rodziną na wcusy
CZJternais•tego w niedzi·elę. a piętnastego. w poniecl:ziałe'k. wróai<l pa1rt do WaTStz.aiwy. Poiniormowata mnie o fym peńskia żonia, a poza tym
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widziano pa!l'La w Wiaimzawie. ~cy w dalszym
ciągu zoohoe pan bWierdzić, ze me pan nie
wioozia:t o zamO!rdo~liiu Lookadii. Kościel
nej?
Wnerz;biciki milcwł. Był bairdm blaidy. Mial
prnerażeni~ w oczach.
- Myślicie, że ja... że to ja ją zaibi:lam?!
- S'2Jtlkamy Slplrawcy tej zbrodJni - powie-dział spokojnie S1mineclti. - Byroby lepiej dla
pana, gd)'lby się pan nie zachowywal jak
morderca.
- Bo ja SJi.ę cuu.ję jalk mordecroa.
Ob2j oficerowie sipoj'I"Zeli zaslroczend na poohy'loną pootać siied:zącego przed nimi męż
czyzny. Zaipanowała pełna napięcia cis.za.
- Dlaczego pan :;;ię CZJUje, jaik morderoa? sipy'tał os1tro<żnie Dowruair.
WierZJbicki na.gie wy.p<I"OSliJaw~ Slię. Oczy mu
z.a:btysily gocączikowym blask&em, poliicZiki po.kryły się cegl2stym rumieńcem. Rrzez chwHę
oddychał

- Bo

ciężJko.
pragnąłem

ja

jej
gwa:ttownie.
u.mada. I kiedy zobaczyłem

buchnął

dłodiz.e„.

- To pan widlzJiaA: trupa?
· - Wszed~em oo domu
mall."bwą.

ŚlTilierci!
Chci;;łem,
ją leriąoą

wyzeby
na po-

rwbaoeyfom

ją

- I oo pan ZJNJ11'il?
- Ucieldem. Prz.e.sitTa!5JZy'łem Slię. Zdawało
mi się, że to ja ją zi;bilem, że ją za.bilem
moimi myślanni.
- I J1de przyszło parni do głowy, źeby ko-

p

zaaJarmować?

-

ją zoibaczyłem, to pierwszą
było, że będ21iemy mieli d.""Ugi
potem uciekłem. Bałem się ... balem

Nie! Nie! Jak

moją

myślą

p-01kój. A

* * *

decydującym o srebrnym
mecMJ.u meczu
zremisowały
z
MKS Elbląg 2 :2 i musiały zado
woJić
się
brązowym.
Wystarczy
powiedzieć,
że na półto;rej
min~1ty przed zakoilc-zeniem meczu
nasze
zawod.niezki prowadzily

L.O. '"'

. * •

2:1.

To sam'O mo:hna powiediz:i.eć ó
koozyka-rzach MKS śródmieście.
W walce
o pierwsze miejsce
pr210gra•li O>Ili z MKS Zielona Gó
ra różn-i<?ą l<l p.kt. i otr.zyima.Ji
STeb<rny meda1.

. * •

Jaik zgod1rtde stwierdzili wszyscy obserwa<torzy lgxoiysk, na de-filadzie otwierającej zawody naj
ład1rniej
i najestetyCZ1rtie j
zaiprezent01WaJa się ekipa Łodzi. Dziew
częta
wystąpiły
w jednolitych
czerwo.ny.eh kostiUllTlaeh
gimnastycznych przepasanych białym
pase=kiem, a chłopcy w białych
spodniach,
czerwonych
koszulkach. Wszyscy trzymali w ręku
p-ropocczyki z herbem Lod.zi.

.

* •

cza,mym koniem wczorajszege
d1rt.ia i~rzysk stały się dwie osa
dy kajake>we (woj . łódzkie) z Toma
szowa. za·rÓW!Ilo dziewezęta, Basłyk i Drożd:i: w bie.gu na 300 m
jalk i chłop<:y Bukowiecki i Kosta.nek ujelli w finale cz.warte
miejsce.
'"ystarczy powied'tlieć,
że

.wycllmv„"'łn

Kacpeirceyk a ,

'"""

ręnµją

trenera

trzy miesiące.

Porażka
Włókniarza

(P)

Włókn!a.-z

pabianicki stracił ju:I:
wszelkie szanse awansu do Ir ligi. Wczoa-aj pabianiczanie doznaUi PO<ra2>kii w meczu z KS Czeladź

1:2.

nit
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•

Katowicach rozegrany 2'&o
st.al towarzyski mecz piłkarski
międ-zy mistrzem Polski Górni·
kiem (Za.br-ze) a Zen.item z LettlngTadu.
Zwyciężyli piłkarze Górnika 3:1
W

(3!0).

*
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się, że wsz.yscy będą wiedzielli, re to ja ją
mibilem.
- Ale przecierż talk n.apr2wdę to pan jej nie
zatbil - powi~ał Sa:rneok.i.
- Chciał-em, żeby umairla.
83.!!'necki wymiendł srzybkie, porozumiewaw cze sipojr.zienie z Downarem.
- W pańslk:im pokoju, znaleźliśmy mostlrzoną ra!Sl2lj)Ję, zawiniętą w gazetę. Cey pan ją
tam zo&tawil?
Na zmęcronej twarzy Wierzbicktego odmalowa•ło s.ię 2'Jd\2liwi·en1e.

- Raszpilę?
raSIZ.!Pli.

Nie.

Niic nie wiem o

żadnej

- A <:cy pan w Qg<ł_le by2 wtedy w swoim pokoju?
,- N~e. Zajrzałem do pokoju parni Kościel
nej i zaraz uciekłem.
-

I :na pewno nde
w gazetę?

zawiruiętaj

-

zostawił

pan tej raszpli

Nie.

- stu.eh.i jcia, J)alllOWie - powlied!z:ia:ł SW&bodnym tonem Downa:r. - Co byście powie&i.eli na filiżankę dobrej kawy? Sądzę, że
wszys•tJkim nam przyda się małe pokrzepienie.
- To jest genJialna my§l - uśmiechnął się
Sarnecki, odgadując błyskawicznie
intencję
przyjaciela. - Oczy<.\>li.ście, że kawka znakomicie nam zrobi.
POOniós? sbucharwikę
ne peu:1lraJotaqje.
(28)

wdail się w nierzbędDailsz.y

ciąg nasoą bpi

Red<:lgttje kolegium. Redakcja l administracja - Łódź, Piotrkowska 96. Centrala 293-00 łączy z
wszystkimi działami. Telefony bezpośrednie: Redaktor naczelny 325-64. z-ca redaktora naczelne~o 307-26. Sekretarz redakcji 204-75. Dział społeczno-ekonomiczny 223-05 i
341-10. Dział miejski 228-32, 337-47. Dział sportowy 208-95. Dział kulturalny 223-05.
Dział wojewódzki 341-10.
343-80. „Panorama" 343-80. NTU 303-04 (godz. 10--12). Redakcja nocna 279-76. Biuro
Dział listów
Ogłoszeń 311-50, 293-00, wewn. 36, czynne do godz. 15.30,
sobota do godz. 13.30. Wsze:kich
w sprawie warunków prent,meraty udzielają pla.cówki "Ruchu" 1 poczty, Wydaje: . Łódzkie Wydawnictwo
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redakcja n.ie zwraca.
&

K.a

7.aledw,i.e
(M. S.)

Bł.

