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DZ·IEN NIK
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kierując

układu o przyjaźni,

i (l}Zaiemnei pomocy
i Węgrami

Illiędzg Polską

~;t~~~e=~~~~
P~R,

prezesem Rady Miru.strów, Józefem Cynnlciewitmem, byro podpisanie układu między Po!Ską RzeLUidow<\
r.epuhliką
czą.posrpolitą Ludową i W.ęgieraka,
o przyjaźni, wspó)l!J!racy i wzajemnej pomocy.
KC

=-'.·==.'-==='
::.

H :
:: :

W dniu fy1rp zakończone wstały również rozmowy po1u~

SkC>-'Węgi.etSltie.

się w gmaclh.u
węgierski~

odbyła

mentu

~

Przyjęcie

parlaw sali

wrezydencji

delegacji po\skiei
wieczornych
delega.cji J><l'rPoLskiej Rzeczy.pospolitej Ludowej, pierwszy sekretarz KC PZPR Wła
I członek
Gomułka
dysław
Biura Politycznego KC PZPR,
PRL
prezes Rady M~lstrów
Józef CyMltl•kiewicz, wydali w
swojej rezydencji przyjęcie n.a
sekret.a·rza
pierwszego
cześć
Janosa Kadara
WSPR
KC
Rady Prezyprzewodnicząceg<>
dialnej WRL Pala Losonozi i
PolitycZIIlego
Biura
członka
przewod·niczącego
KC WSPR,
rewolucyjnego
węgierskiego
godrlnacb

W

~zewodnilczący
tyjll'.l.o-ra.ąd<l'wej

robotniczo...:hłopskiego.

rządu

Jenoe Focka.
udział
wozięl!
W przyjęciiu
najwyższych
'ł przedstawiciele
partyjatyich i państwo
władz
Republtki
wych Węgier.skiej
i Ludowej.
t. Premierzy obu naszych krajów Józef Cyrankiewicz i Jenoe Fcx:k wymienili toasty.
w nieu.pły·nęło
Przyjęcie
miłe.i
i
serdeczn.ej
i,i ~ykle
ĄUn<>Sfer?Je.

SaJa ta była
kopulą.
wiellu doni<>Sllycti
świadkiem

pod

w

Qśw!ia,ty

Mlimdstel'Stwo

prize-

Wzmożone

naloty

na DRW
iromnów pairysk6ch,
lo.uruictww:> USA nasiliło swe
teryto:na
a·ta·k~ bombowe
ri'Uall DRW. Celem atlllków

M:imo

z

są

·' l!le

zasady

gęsto

za.lUJdiruio-

rejlClllly.

Operacja

przeszczepienia
W

płuc

środę

:re
jednym
w
Ed;ymJblllI'gla pr:zepro-

sz;pttaLi
waidzooro Opi0?":11Cję prize&rozeWepłuca.
:pienia jedJnegio
komUlll.iiika·tu opwbldikodłuJ!!
wanego w ozwiarlek, stan pa

cjenta
h liższe

jest

ŻaónP
dO'bry.
n;ie 2l00tały

szczegóły

u ia•wn1ione.

Nagroda

im. Kussevitzkiego
dla T. Bairda
Tadeusz Baf.rd został l.awre.atem kolejinej mi~•zynarodcxwej
nagrody. A.merykańsk.a FundaMuzyczna i!!J. Sergi·usza
cja
przyznała polKussevLti:kiego
skiemu k-0.mpozytorowi nag-roz.a wybitny wik·ład w dodę
robek muzyki naszych czasó.w .

Ja.nos

ucałowali.

rooibr7Jmiewa
Sala
oklaskami
trwalymi

Kadar

podch~

oo

dltugoJanos

mhlm-ofo-

nu i wy•głasza przemówienie.
Z kolei zarbiera gkls Włady

życiu

oprawacli z wy9k6rzan~h
oba
he.rbam.i
tłoozonyml
państw. Widni~ją. proi--ce o
b&rwaeb na.rodowych ~Iski i
ZbUża się iroM. 18
Węgier.
- na sa.lę wchodzą senfeez..

nie

WLADYSIA W
wilani
CYGOMULKA I JOZEF
oratz JA.NOS
RANKIEWICZ
FOCK.
.JENOE
KADAR i
Zajmują miej.ęea za st>ołem -

z

prawej

KC

pierwszy sekretarz

PZPR,

W.

Gomułka

i

prezes .Rady Ministrów Jó'ref Cyrankiewicz, z lewej pierwszy sekreta.n KC WSPR,

Ja.nos Kadar i premier WRL,
Następuje w-oJenoe Fook:.
czysty moment podpisania uPrzywódcy obu kra..
kładu.
podpisa.ne
wymieniają
jów
naa
egzemplan.e u.kładu,
Wbdvsła.w

stępnłe

Gomułka

i J Ó'llef Cyra.nldewicz, Jan.os
Kadar i Jenoe Fook, skła
da.ją.

sOO!e

9el'deanne

11'1'3Jtu-

no\\„ych zasad

S7JkoJJruiotwa Wy7=ego,

Wladysla.w Gomułka i
Kadar serdecz:nie się

lacje.

dążeniem

W:v11()kie umawiaiąoe się strony 'bęidĄ ro.!lW'ijaĆ i umaionda.ć
na zasadzie
gospodarczą i na.Ukowo-<teclmiCZl'UI,
przyjaznej ;pomocy i wzajemnych korzy.śoi jak równiet będą

zgodrnie

niebea.pieczeń-

słało

czelr.!Li

wyiszych uwytyczne w sprawie
na. studda w roku

rektorom

przyjęć
mobieżącym. Wytycr,pe i;e
dyfi.k·ują d10tychczasowe przepisy, w celu osi.ągin,ięcia bair-

doboru
'l.'aCj<mra.lnego
<lziej
poozc7.eg5>lne
kain.dydatów na
orarz zalk,ieruinJkii studiów
peiwinieruia większego dopły
W!ll na wy2sze uczel1llie mło
daiież y z 'l"Od~iin ll'Obotruic:ziych i
chłopskich. Wytyczine t-e zyPZPR.
skały aikcepuaoję KC
na
prrzyjęć
Nowe z:asady

I ll'IOk stiu.dliów w odniesi emii'll
obowiiąrlJlllją
poprzedruio
cycll W>prOwaid7Jają następują
ce =iamy:
3 do 5
- zwięk.s>..ende z
pumktów przyzmawalllYC·h mro
pPC!bodzenii·a robotmiidzieży
ozego i chfopsk;iego, która
a
wstępny,
eg>zalll1lil!l
zdała
10
pmeznaozenri.e
'IJ<Xllra.dro
roI
.na
proc. ogółu miejsc
d•la
1lm studiów W'Y'!.ączniie
kamidyda.tów z rodrziin roobotmi
dzieci
ch~foh,
oz.ydh i
tzw. ,,zielowojslrowydh z
,n yclt garrmri12x:xnhw" or>az .p odofficerów MO,

do

- zniesienie
lioirSklich,
- obnJi·żernie :i ujednollicE.'Vlie

ilbośai

wym iikJ
punlktów rza
e.f{Z13Jl,irlrn.u z jęz.')"ków obc~h,
pUIIliki~OOci
- ollmdże!nd·~
egzamh11u
oceny
tów
~ego z f izyk'i na

=

tech-,

:rifozne kierwnkti studiów,
(.Dalszy ciąg na str. 4)

w·czorajsze rozmowy
w Budapes zcie
W

CtrtVartek

w

godzinach

czego WRL, Gyoergy Lazarem.
wzajemnej poi
llotycŁyły one
go
współpracy
sko-węgienklej
spodarczej. Wszystkie te roz·
mowy· potwierdziły pełną zgod
obu
ocen
poglądów · i
ność
partii i rządów.
serdecznej atmoO ciepłej ,
sferze rozmów świadczy fakt.
że przedłużyły się one znacznie ponad plano~any czas,

kont}·nuoprzedpołudniowych
rozmowy polskobyły
wane
de
Przewodniczący
węgi~rskie.
legacji partyjno-rządowej PRL,

z zasadami

mi.ędzyna.rodowego SOICjialistycznego

podzia-

pracy przyczyniać się do daJlsze~ rozwoj.u: wspól;pracy w
iraanad1 Rad~ W.zajemnej Pomocy GOOpodiarorej.
łu

ARTYKUL 3

st•nowi dla poko-

ju działalność z~hodnionfemie
ckich sił militaryzmu i odwe·
tu, dążących do - rewizji wYdr~giej wojny świato
ników
wej,
dążac do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie
w oparciu o zobowiązania wy
nikające z Układu o Przyjaźni,
Współpracy i Pomocy Wzajem
nej, podpisalJ.ego w warszawie
dnia 1ł maja 1955 roku.
kierując się celami i 20asada
mi Karty Narodów Zjednoczo
nych,
cewierność
potwierdzając
lom i zasadom wyrażonym w
o Przyjaźni, Współ
Układzie
pracy i Wzajemnej Pomocy,
zawartym między Rzecząpospo
Wę
Republiką
litą Polską a
czerwca
18
w dniu
gierską
1948 roku oraz stwierdzając, że
ten odegrał historyczną
układ
rozwoju stosunków
w
rolę
obu narodami,
między
osiągnię7cia bu
uwzględniając
downictwa socjalistycznego w
rozwój
państwa.eh óraz
obu
gospodarczej
ich politycznej,
współpracy w
i kulturalnej
minionyg, dwudziesJ_oleciu, jak
również zmiany, które w tym
czasie nastą.piły na świecie
uzgodniły co następuje:

i Węgrami

wsp<>lpraoę

Wysokie uma'Wl.aJąoe się stiro.ny będą rozwijać W'Slpó)l!J!r>~
w dziedzinie n.arudci, lrultucy, sztuiki. oświaty, prasy. radia, t.epopierać
ora,z
leW1zji, f~ zdrowia, sportJu i ~Y'ki
W'SJ)ólpracę mi.ęd!zy or.g.alilizacjami spolecmymi, mająoą na celu lepsze W'2Jajernne poznanie się narodów obu pańsbw..
ARTYKUL

ł

Wyookie umawiaiąoe się strony będą konsek"Wentme realdpolitykę :pokojowego wspó:tisbn.iema państw o odmiennych u>Sltł-ojacil ~eh oraz zgodnie z celami i zasadami
Karty Narodów Zjedaocronych k<mtynuować wysił!ki dla zanapięc'..a.
zmniejsz.en.ia
pewnienia pokojru i bezpieczeństwa,
mięcizynairod.owego, p<1W'Strzymama wyścigu zbrojeń i osiąg
ni.ęeia rozbrojenia, jak również ostatecznej likswidacji kolonializmu i neolrolonia.li'Lmu we W'S2lel.kiej postaci oraz udzielania
poparcia krajom, które uwol:nify się od panow.amia. kolqni:a.1rować

nego.

(Teksty obu
Gomułka.
sław
na
podajemy
prz.emow1en
poli:tyc.znym
obu
Przemówienia
2)
sbr.
Republiki Lu'<l<>Węgierskiej
mężów S'tanJu zebrani Jlil"LYiwej. Zgromadzili się tu przeo1
muj ą oklaSk:ami. Uroczystość
sta wiciele najwyż!lz.ych władz
kończy tradycyjny toast.
parlyjnych i rządowych WRL,
W ptątek w godz.ina.eh ;)()
z przewodniczącym Rady Prerannych delegacja polska uda
Looonczim,
WRL
zydialnej
je się w d.Togę powrotną do
wybirtni dział~ polityczni,
1wlturalni., spoleczmi i gene- kraju.
t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ralicja.
Na sfio1e le:Zą pl"Ł)'golqwa.ne
do podpisu teksty uklaOO w

wydarzeń

Rekrutacja na studia
według

świadome
~twa, jakie

•

WY"OOkie umawira.JĄOO się ~ będą zgodnie z zalożenliami
socj&:istY=Uego :intern.ac~ -tl!IIlaCiliać braterską. przyjaźń, rozwijać wszechstrO!!ll!lą ~~ i wzajemnie umie-lać sobie pomocy na zasadzie :równouprawnienia, poszanowaw weWtn.ętrzne Sf'T<WIY
nia suwereniności i niei.rngerowania
dTU,giej 9bron.y.
Wysokie 'UIT1awiająoe się strony będą nadał d!zi;a.Ła.ć w <lnrohu
umacniania jeclrulśoi. i ~ pa.ńs1!W socjalistycznych., ich
pr;zyjaźni i braterstwa.

rozwijania i umacniania
do
współ·
przyjaźni,
braterskiej
pomocy
wzajemnej
pracy i
oparmiędzy obu narodami,
tych na wielowiekowych tradycjach,
dalszy
ze
pn:eświadczone,
. rozwój stosunków obu socJalistycznych państw odpowiada
żywotnym interesom ie!! naro·
dów i służy- umacnianiu całej
wspólnoty soc}aliątycznej,
wolę konsekwentW)frażając
nego prowadzenia politiki P"
kojowego współistnienia państw
o odmiennych ustrojach spooraz kontynuowania
łeczn}·ch
utrwalenia
celu
wysiłków w
pokoju,

wydarzenie w historii
obu narodów

współpracy

się stałym

pomocy
ARTYKUL 1

Polska RzeczpospoHta Ludowa i Węgierska Republika Ludowa

Doniosłe

Podpisanie

przyjaźni, współpracy

•
•
•
1 wza1emne1
między Polski1

1'1 maja 1968 r.

Rok XXIilil

o

-::..
ARTYKUL 5

Wyse>kie umawia.Jąoe 9.ię strony będą nadal dążyć do za~
j;edną
'k!tórego
eurapejSk:iego,
bezpieczeństwa
pewni.enia
z głównych przesila.nek jest niena.ruszail!n<lść jSf;niejących gra. .
•
nic pańsitwowych w Eluiropie.
Wysokie uanawiająoe się strony będą stoeować Wl'l'Zl0llltie mez1:>ęei:«e środlm w oe1u uniemcYŻ'liwtenia a.griesji :zie i;brorny zachodn.ion lemieckicb sił milJIJtary.7Jll)U i odwetu lrUib jakielhrkolwiek irulych sił, ikltare by się z nimi ~ły.

ARTYXUI. 6
l!l.84)aŚOi 21bl'ojnej na j~ z wysokic!h Ul!?lashr<m Prze'L jakiekolwiek ~o lub g:rua>ę
wysoka umaWlia.jąca się strona w wykonaniu
niezaprz.eczaaneigo prawa do samoobr<llll.y indywidua.Jil'lej JJUb
zbiorowej, przewidzianego w artylrule 51 Kairty Nar-Od.ów Zjednie2!W.!'Jocznie udzieli jej - 2Jgod."tie z układem
nocwnych,
o przyjaźni, w.;ipółpracy i pomocy wzajemnej, pod.pisanym <v
Wa.rszaWie dnia 14 maja 1955 rok.u - wszelkiej oomocy. w tym
rÓIWilież wojslkowej oraz poparoia ~mi środkami, którymi będzie rozporządzać.

W przyrpadk.u

wiających gię
pańErtw, dnlga

O środkach, zastooowa.nych zg-Odnie z - p(>Stan<J'Wieniami -.isekretarz KC PZPR
niejszego airtykułu, wysokie uma:wiaj~e się sl.rony zawiad'>- ·
w. Gomułka i . członek Biura
mią niezwłocznie Radę Be2lpiec:Zeństwa i będą drzia.lać stosowPolitycznego KC PZPR, prezes
ruie do odipowiectn.ich ;postanowień Karty Nar-Od.ów ZjednoczoJ. CyranRady Ministró'll\' nych.
kiewicz or"" :rastępca członka
Biura Polit;yc1.nego, sekretarz
(B) Dalszy c:ąg na str. 2
JaszBolesław
KC PZPR czuk, spotkali się w gmachu
KC WSPR z pierwszym sekre lllllUlllllllllllllllllllllUllllllllllllllHllllDllUHIDllHllllllllllDlllllllllllllllllllHllDHDIDIDllHlllHllDUHDlllHDllllUllllllllllllllUlllllllllllDD
Janosem
tarzem KC WSPJł,
Biura
Kadarem i cr.lonluem
pre
Politycznego .KC WSPR nądu
mierem rl!wolucyjnego
WRL
robotniczo-chłopskiego
Foclciem ora.z członkiem Biura
Politycznego, sekretarzem KC
WSrR - Rozsoe Nyersem, dla
wymiany poglądów na temat
sytuacji w międzynarodowym
ruchu robotniczym i we wspól
nocie europ~jskich państw sooraz dalszego
<'jalistycznt ch
rozwoju stosunków i zacieśnie
nia więzi między naszymi brat
nimi partia.mi i krajami. KieSpraw
Ministerstwa
rownik
Zai:ranieznych, Józef Winiew;ez,
węw siedzibie
się
spotkał
MSZ z ministrem
11:ierskieg-0
belgijski kolarz J. gral bowi.e,m jm · dl!'lU.gi z ko-o
21-letni
WRL,
zagranicznych,
spraw
Schoeters po raz pierwszy w lei eltap.
Janosem Peterem. Ministrowie
tegmocznym Wyścigu Pokoju
M. Kegel na mecie w Hradec
problemy
omawial·i aktualne
Meta w Hiradec · Krałove oKralove.
dokonał nie lada 82lbulti, wyze
międ:p,ynarodowej
sytuacji
kazala się więc dla · młodego
uwzględ,nleniem
azczei:ólnym
Belga bardizo szcr.ęśliiwa.. Rea·
zagadnień - interesujących obie
polimu.je on ooraz lepiej
stronv.
mu przez trenera
stawione
Pi„rwszy ZMtępca przewodAooru zadanie waJC7Jellia o coKomite!u Współpra
niczącego
30:41.01 raz lepszą pozyicję i:ndywidualey Gospodarczej z zagranicą, WYNIKI VIIl ETAPU KRYTE- 3. Micikeiin. (NFtri)
KRALOVE 4. Hojlu.nd (Dar.i.a)
W HRADEC
30:42.21 ną.
Kazimi~ Olszewski odbył roz RIUM
długości 1.20 km
5. Paca-ry (Francja)
ao: 42.23
mowy z wiceprzewodniczącym
c. Schoeters (Belgia-)
:!():42.47
PolJS'ka drużyna też nie ma.
Komisji Plan.owania Gospodat'- 1. Schoetens (Belgia)
2:49.11
7. Jasiński (Polska)
30:43.57 na c.o . narzekać_
M. Kegel
2:49.4'1
2. Hojlund (Dama)
(CSRS)
30~44.21 wywalczyq trZECJ.e tmejooe
··a
2:49,56 8. Vavra
3, Kegel (Polska)
(Polska)
Magiera
9.
30:45.0S
wszyscy z · bonifikatą
HoJJwnde.m i zdo10. Czechowski (Polsk<ł
30:45.11 Duńozy1tiem
2:50.11 15. Bławdzin - (Polska)
4. O. An<lersen (Noriw.)
30:47.40 był 15 sekund bonifikaty. Dzię
5. Iffert (ZSRR)
16. Kecel (Polska)
30:49.49 ki temu przewaga zoopotu NRD
6. Pac.ary (F•rancja)
17. Hanusik (Poiska)
30:50.05
7. Mintjens (Belgiaj
2
(A) Dalszy ciqg !Ila
a. Peschel (NRD)
deputowaneg<:>
Na wrni<>Se'k
2:51..36 KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
(Belgia
Bie
De
9.
na porząd'ku
Vi•lema Novego
PO VIII ETAPACH
10, Ripfel (Sz:wecj.a)
dzien.nym posiedzeni.a komisji 13. Hanusik (Polska)
Zgrom.a- 19. Jasiński (Polska)
spraw za~ranicznych
1. NRD
92:01.38
dzenia Narodowego CSRS, któ 26. Czechowski (PolskaJ
z. Polska
92:03.08
środę w
r_ę roopoczęto się w
3. CSRS
92:17.46
Bławdzin (Polska)
34.
jeden z
postawi.ono
Pradze.,.
4. Belgia
92 :20.09
problemów u. Mai:iera (Polska)
naja•ktual;niejszych
92 :21.5()
5. ZSRR
'WSZYSCY w tym Sa>lll-Y\tn czasie
jak
w--Czechosłowacji:
sytuacji
92:29.M
6. N<>rwe~a
a.by w czetemu,
za.pobiec
92 :35.34
7. Rumwnia
WYNIKI DRUŻYNOWE
I
chosłe>wackiej prasie, radio
Bułga.rda
8.
92:54.17
VIII ETAPU
t.elewizj.i n;e pojaiwi.ały się do
9. Darnia
93:06.U
8.30.57
1. Belgi.a
nlesięnia, któr-e mo~łyby naru
10. Włochy
93:1/J.J.O
Mam szczęście w Hradec Kra8:32.5'1
2. Dania
C2'J<!Chomiędzy
szyć stosunki
Znów odniosłem sllkces
love.
6:33.06
Polska
3,
krajami
a inny~i
s!owacją
koled-ze z zespołu, tym
dzięki
KLASYFIKACJA
8:33.211
4. Norwegia
socj.a:l.istyo1JUymi
razem MilntjenS-Owi. On przygoNA NAJAKTYWNIEJSZEGO
5. NRD
Komisja wy"azi.!a· przekonanie,
tował mi „teren" do s-kuteczine
KOLARZA
6. ZSRR
masowe
państwowe środki
że
jes1JCze
że
Myślę,
finiszu.
go
8:34.45
7. Holamrlila
1. Mroke<lln (NRD)
22 plkt.
go praekazu bę9.ą się przyczy
uda mi się wy,grać jakiś etap_
8. Szwa'Jcairi.a
2. 07..eehows>ki ('PolSka) z.z pkt.
postamowtlen.iu
przy
niać pewnoz
będ'l'ie
Warszawy
l?<>
9. Ang1Ha
3. Iffei;t (ZSRR)
20 pkt.
zasady wolności wyrażania po
Lwbię
okazja.
J:!,,iejoo~
ścią
10. WęI!;ry
4. Czerkasow (ZS:E\iR)
17 pkt.
do petnej Lnf-Ormaglą<lów uliCZlll1!, W Belgii tawvśclg,l
16 pkt.
5. .A.mpler (N~D)
cji w imię umócn!enia przysię wiele.
odbYWa
impree:
k·i<'h
KLASYFIKACJA
6. M<>onen (Belgi.a)
15 pkt.
jaZillych stosunków z krajami
Eta'!) w Hradec K·ralove nie
INDYWIDUALNA
socjallJStycznymi w duchu wza
był jed111ć!'k typowym kry t erium
PO Vlll ETAPACH
poszazrozumien ia,
73 kolao-zy . ulicznym . -walka była t.udniejjemnego
u'kończyło
Etaip
pr.zeeiętru\ sza, gdyż komplikowały ją prze
u zyskał
nowa0nia i n :e ingerencji w we- I. Czerkasow !ZSRR)
30 :40.33 Zwycięzca
2. Pe~h<'!'l (NRD)
30 :40.57 sz;yl>k-OŚć 41,6 km/g<>óz,
wnętrzne sprawy tych krajów.
J.am'Y przez .sta<l.i<>n.
pierwszy

Odrabiamy sekundowe straty

Kegel trzeci na me cie VIII etapu
Drufie zwycięstwo Schoetersa

ff'qnihi

CSRS

Krytyka prasv

m.

I

...

układ sprzyjać będzie sprawie
·bu.dewy socjalizmu w Polsce i na Węgrzech
Przemówienie J. Kadara Przemówienie W. Gomułki

Iowy

Układ o przyjaźni, współpracy
. . . .
1 wzaJemne1 pomocy
ze str. 1

Dolrończenie

(B)

ARTYKUL 7
Wysokie
wszygtkioh
tyczących

umawiające się strony będą konsultować się
ważniejszydi T.agadni.enia.ch m:iędzynarodowydl

we

W,slPR
nicze

do-

Układ nimeiszy wejd:llie w życie w dniu wymiany dokumenrl:ów ratyfikacyjnych, która nastą!Pi. w , WM"szawti.e w jak
najbli±szym mnninie.

. Układ niniejszy zawaT<ty jesot na aklres dwudziesbu lat i wlega
p!'Z('dl!.trżaniru, ka"ildorazocwo na okres pięcioletni., jeżeli żadna
z wysokich umawiających się stron nie wypowie go na dwanaśc:e miesiięcy pT:red upływem danego okre.."'11.

Zw1ąizikrlem
wsą>6l'Ile · :idee

W

imieniu
RępUJbbik!i

WęgierSlk:iej

Soojalistyoznej
Pairtti Robotnicwj
JANOS KADAR

Premier Rewolucyjnego Rządu
Robotniczo-Chłopskiego

JENQE F0CK

uchwalił

Bundeslag

ustawodawstwo

CZIW'8.rlelk po
~u w
dirugiim azytaruilu a:rtyk\l,ły 'llZlW. ilronstylllcj;i na wypadek stairuu wyją.t
kowego woofuig iprojelktu 'lroa
Lfoyjn:).ego
r.ządu
bońsk.iego
CDU/CSU 1 SPD. Rrzeciw1ro
'}:l'I'Ojektlowi irządaweimlu g<ł<.$0wali jedynlie deipufuwal!lli opo
zyqjlllej paa1liii FOP.

ziemi

w Japonii
l'lil!na Wi!:ęsielllie
C!'Jiemti
trzecie pod wCZJględem siły w
hiistoriii Japaltii na.W'iedizi.
ło półlnocną część tego ik.N:ju,
l!ldszcząc
domy,
~jąc
pożairy
ii ipowodizie. LiC'l.011.
śmierte<łnyob otiair j.est z.n>acz
na, przy crzym los Wliel u mieszkańców
jest
w · da.J:szyrn
cią,i<u lllliezm1
any.

liczba
ofiar cyk~onu .
Birmie
ofiar
•
.miertelnych
... _.
cyklonu, kt~„
kilk·a dni temu szalał nad Bir
mą stale się powiększa i wy
nosi już ojJecnie 837 osób. Tyle
Liczba

str~liwego

blok mieszkalny
wo
:<
• • •
iJl:aln~.
Piie:wsze doni~iema
mów.ią o 11cznycb śm1ertel-

w

Rośnie

Runcił 23-piętrowy
We wschodmriej częścli Lem
dymu z nie znąinycb jeszcze
P1'2:Yall-Jllll zaiwalił się c:zęśoi~Z3-pi<>trowy blolk m des7.-

uchwa·lił

!kii

Po d'W11.l!dm!iowej dy!ik.usjd,
Bumdestaig ~chod1111ioniemiec·

Trzęsienie

wyjątkowe

zwłok znaleziono w 5 miastach

Birmy zachodniej, nad który·
- km
mi pasem szerokosct n
przeszedł str36zliwy hura11:an.

j

nvch o:fJairach

dzied1Z-ioną nai>zej jedws.pólnych między.rui.rodowyoh inicjatyw j~st pr-O<Wadzona pr zez n.as walka o po·
kój i !!ezpieca:eństwo r...a k<>nt y n€11lcie europejskim. Naiuczeni bmutnym
doświ.aOczeniem
historli podnosimy
nasz gros
pr"Zec i·.vko reakcyjn ej, dą ż ącej
do - odwetu,
milita•ry:st)'c znej
nolityce Niemieckiej Republik i
Federalnej, którą rząd boński
próbufe maskować oblud·nymi
cświadc·zeniami.
Niedawne wy
dar; enia, ostatnie s-ukce.o;.-y wy
borcze oa<th ni>ofaszys towsklej,
są dalsz:tm
dow00em otwar·
tych w:;stąpi eoń
sił faszyzmu
w N!cmczc<,h zachodlnicn . zo
bowiąwje to do jeszcze więk
szej =ujności i aiktyW1Diejszego d•zi,ałan.i.a
wszystk<ie sil:y
pokoj'll w Eu•ropie.

Raid.7li ooklim,

Obeoruie, szczególllliie wad:meczą jest jed.n.ość iklra·
jów
socjaij;isty~ych.
W
ostatlliicb latach, a
!l"ÓWlndeż
111ą

obeoruie, :imper~ail•i'2llll,
siły realkcjd próbu•ją

a:óime
U!p<J!I"·

b.e.rozelmy S1posób
do podrwiaeż:erria
jedilmśoi
państw socja.Jistyc:zskdch
stosllllllkach
gospodaornyoh Eutroipy wsc:hodiniej
i
czyeb, zaczynają domilnować
_ _,,,_
· ............ ·
·
'P""""-'OIPY·Walilaa u.-,w.vJU SOCJa·
'WY'ŹS'Ze
formy
współp!l'acy:
listycz.inego
w
niektórych
koqperacja i. ~jaoLilzacja.
krojach. Zdobycze nasze są
wspól:ne. W ipełmej
jedmOOci,
J. Kadair oświadczył, ż.e
wspóJ.nyimi siłami
będ-niemy
nowy
ulkład
o
przyjaź,rui,
icll b:ronić, pOIIldewa:ż kamy
Sp!1'Zyjać będizie spraw.ie bu.__,_
· k
· 1 .•
dxliwy sooja1ld.ozmu w Polsce i
av""'- ]JII'IZeol:W O
S'OCJawliZll'llJOIWll
diotyczy lllas wsz.ystkiiob.
na Węgi~b
W wallce przeciwiko śwfa,f.o..
W <>beclllej sytuacji między
wemu
imlperiailii·zun.owi 111ajnarodowej nit!'l:bt:dlna jest C'Zlllj
wia'Żnilejszym
opairciem
}est
n()lić i jedność wszystkich pojediność
piaortii komu1I11styczstęp.owych sił ludiZkości
or.arz
ill.yoh ~ ~tmiozych, dla !któaktY\'l<"'ll<llŚĆ działań stwierdz.ił
dałej J: Kad>air.
Jes,t naszym
rej UJmooruieruia pairtie na87le
niezłomnym ży~eniem i dąży.
skuteczmiie
d:2liałarją. Uozym·imy do tego, a.by stosunki łą m"' wsz"""tko bv "'""""""""c"
J
J - •
•
...- · · - · ·
czące
światowy system socja?•" ·~~~eJ·
,__
swkces Wy
111a ""'"
. ~·"'~'
li!Stye1Jlly uma"'11ałY się.. a jed
·
e
b 1".,,;.ąco.mn.
-'"'-u,
llll
112ość ?Wisza cementował.a się.
c
~~
~„~
,...,,. mosk:ieWSk.iej na;radzie pa:nid koNasze na.i:_octy, nasze partie
.
.
i r.ządy zdecydcwan.ie p.otępia iffilllill.:Lclh·styczmy~
!
robo:mk ją nikczemną
~resję amery- ozy ·
Uczy.ni.my
wszysv 0
'lcańskich
iJ!1perfa;listów prze- <lila UllTIOClndewia zwiartOOoi mię
ciwko całemu na-rod-OWi wiet- dzymsł"Odowego :ruch'U kOill!Uru>mskiemu, przeciwko bra~niej
niistyC?mego ~ wszysi!ldch sił
Demokraty!'znej :ąepublice Wiet postepowych, <lila SLworze:n:ia
oomu. W miarrę
naszych sił
·ec1 • ·
. ał ·
"IWlk
przez c.ały czas popieramy bo
! lll0~1,,_dzi arua pr:zeci 9
hat-ską
·
w~lkę
na~~·ch
br.act
•
lllnper:lia•
,...,bom.
=
~
- ..,.,.,
przeciwko
1mp.erialistyc:onym
Ukfaid
· t
w ..,.,,,,ii
agresorom 1 solida•ryzujemy się
nasz ies
~~~
ze slu9Z'l'Jymi żądaniami DRW z.godny ri: W!ielosbroau1yuni
a
t Narodow.,.gQ Fr<>nt u Wyzw<>
obroa:unym!i
posta.nOW1iendarni
lenia Wietnamu PoludnioweQ<>·
Mówca WY'fa>Ził
nadzieję. źe
pa•ństw
socja1listyczmych
Stany Zjedrnoe7.one, licząc się
Ul!dadem
Wa'.rszawskfum,
a
z rzeczywistością, .bemwłocmie
i bez dodatkowych wanmków
t<l•kiŻe zgodin.y je>t z duchem
że

llDllHllHDlllRllllllDlllllllllllllllllllllHl!IUllOR.unRDIHllHllHllllHllHllHllllllllllD

Wa!Ż.llą

ności,

W
slosumdmoh węgiiersko
polSlkroh
podipisainy obeon4e
'llkład ~yina nowy okires
kO!llty11:uu.ował mówca. Za·
da111iarn naszym powilllino być
jeST.cre lepsze wy>korzysta'111ie
we W!Zajemnej
współpracy
możli'WlOŚCii, jiru~e daije
111am
U51lrói
socjrullistyoz.:ny,
by
pm;yśpiesw.ć
ma= lllaiimz6d,
da.I.ej ipopra~Jiać wanIJnkli ży
cia naszych 111airodów. Z radoścdą
mOOem.y
stwierdrziić,

I sek.retarz KC

Pre7.e!I Rady Ministrów
JÓZEF CYRANKIEWIO'L

SIPOle-

resy.

Ludowej

WLADYSLAW GOMULKA

kierow-

obu

socja,J<istycz:ne,
wspólllle cele i wsipól!ne iilIJ!te-

S;>orządrono w BudapeS?JC:ie,
dnia 16 maja 1008 rolru,
w dwóch egzefi11Plarzaoh, każdy w językach po1skim i ~er
ski.m, przy czym obydwa teksty posiadają jedna.'kow~ moc.
Węgierskiej

PZPR,

ideę mairksiJz.
m'U-'leruilnd2llllIU,
p_i:oletariaclk.i
interm.acjoniaili.un 1 jedlność rpo
glądów. Kira1je
nasze łączy
~Jusz, a ina.rody pra.Wldaiiwa pir.zyja.źń. Łączy lllas też
wspólmia
prizyjaźń z pierwszym klraijeun socjaListyczinym,

ARTYKUL 8

W imieniu
Polskiej Rzeczyp.ospolitej
Ludowej
I sek!retan KC
Polskiej Zjednocwnej Pi!Jr'.tid
Robotniczej

i

siły
czeńs1:w, łączą

ich interesów.

róW111ież

w

czywtle, w

doprowad!ziić

węgiersko4J0l·

I

zakończą

przeciwko

rokie~u.

zbrodniczą

na>rodowi

ag.resję

wletnam-

Kairty 0r>g3.lllliizacji
Zjedm.oozxm.yoh.

N'3ll"'Odów

Wiłady.gla,w

dził
kład

0

1

systemu porozumień :rojuszniczyoh między bratnimi państiwamti socjali3tyczmymi. Nowy uldad uwzględnia fakt uCZle'Slhniczenia Polskli i Węgier
w Ukladzie WarszaIW!Slk:im
'7~lenie kr~ ·;ów socja;lis'-""~>""

-...

W ciągu miruonego 20.,lecia
w obu naszyoh kirajach, podobnie jak w innycil klrajach
socjali\S'tyczmych,
mim.o xóżn~h
pnz,eszkód i trudności,
-+~
•
t ·
oocj ali!lJlll "'""'ł mę us roJem
cieszącym się

wszec:hną ak.ce?tacją i

ciem

naszych

:PO

pCJ!PaT-

nairodów

k<>ntyruuował
mówca. JednoCZ€Śllie
świai""""
uldiad sił

- ••J
prz,esunąl się w tym czasie
zdecydowanie na kOII'lzyść soojalizmu.
Wskutek roonącej
potęgi obronnej cwlowej siły
oocja1iJZJmu
Zw. Ra.dzieck;i,Pao,
-~~"kańsk:i szain,taż
'""'°
=•=•J•
atomowy .stal się bu.mera.ngiem.
Wszysi:.ko to zmusliło
strategów
imperiaJ.Wmu
do
2llllia:ny taktyka, do zrewidow.amia dawnych metod i form
walki z eu:ropejSlkimi państwa
.
"al. t
· ,.._,__,,.,.
mt
SOCJ 15 y=nyuni
"""""''-'
jak potępi.alnie w czamlbuł soOJ.aliza:nu, stawianie na kla<=i''Tn<>
_,_.., zhro;n~
,..... kontnrewoluc"",
,... zapowiada;.;ue W}71Wolenia
narodów krajów oocjalistycznycil i·tip. Obecnie w waice z
socC.li2llD"""" im""""'ializm po~

_ ••

„

dll:iafania W'Olbec

_ w myśl założeń straitegów
~~·per.Lalizmu _ do osł:aibieniia
-··

1
i podkopania ustrojit.: socja.:isty=nego w
posrzczególnych
krajach
Wymaga to od n.a.s . w.zinO'ŻOnej
czujności,
zarów.no na
froncie wewn~trz:nym., jak i

mi ędzynarodOWYD!,, zacieśnienia
jedności państw
socjalistyc.z·
nych i całego światowego ru·
chu komuni.stycznego i rob<>t·
niczego na zasadach marksizmu-1„ninizmu i proletariackie-:.
go intern.a.cjonali~u. w. Gomułka podkreślił następnie, że na ~roncie walki
z socjalizmem w Europie czo..
łową pozycję
zajmują mllitaryści i imperialiści zachodnioniemieccy. Strategiczn"DU
ce•
lem polityki kół
rządzących
NRF jest
wytarcie z mapy
państw europejskich NRD i od
budowa wielk·ich imperialisty· ·
cznych Niemiec w gra.nic_ach
z ~n 1937.
Dla
stworzenia
sytuaeji
sprzyjającej dążeni-0m milita·
rystów
zachOdnioniemiec!!:ich
nieodzownym warunkiem wstęi;.
nym musiałoby być doprowa
dzenie oo rozbicfa solidarności krajów socjaiistycznych
l
przekreślenia w praktyce ich
sojuszów.
Na tym
tle - oświadczył
mówca - należy widzieć i oce

tycznych zairówno W Układ'Z:ie
Wa;rszawskim, jak i w RWPG
stanowi podstawową ;rękojmię
wszystkich naszych suik:cesów.

społeczmym

jedności

:i!mperial.i:zmu doprowadzić mia.

.
·
·
wzaiemneJ pomocy Ill1.ędzy PRiL. i WRL. st.w~ moc
ny f:undamEll}t dla r<l'Zlbudowy ·
W1S1z;echsllronnych wzajeminych
stosunków. Jednocześnie jest
on istotinym Qgniwem całego

cy

.

ich

Gomul!k.a stwier-

wstęp!e, że niOwy uprzyjaźni, ~óllpra-

na

niać

NRF,

p.olitykę

kół

skierowaną

r,ząd.zących

p.rzeciwko
krajów Układu Warszawskiego, dążenie za ""-:szel•
ką cenę do na.ruszenia tej jed
ńości, kuszeąie
nas urokami
tzw. nowej
polityld wsehodniej, obliczonej na wprowadze
n!e w błąd i poróżnienie krajów soejałistycznych.
W obecnej skomplikmva'Ilej
sybuac;,;
na świecie,
kitór"
""
-.
"'7V"'T"""'Ól<nie
oech•„;e
ill<ie
koń-~-,.,
.....,
cząca si<> ,.,.,.;,,,.; "'·""esi·a am.:"• ·•--...- .....,.
;rykańskiego
irna>erlalizmu
.
d
pr!l:€Cl<W naro owi wie:tin.ams.kiemu oraz grożąca nowym
k<>ntl.iktem Wl'.>jennym okupacja ziem kraiów a:raiOOkich
:przez
i!Za"aelslh.'iego a.=esora,
jedności

...,.._.

siliuigując się przede ws;zystkim orężem dywerS'ji ideologioznej i woj·ny psychologicznej, US1iruje podważyć U!Sl!Irój
socjalistyczny
od wewną.tlrz,
""'°k"""7V'<>tUJ·e k'a7Jde potkini"'~J
'
~-Jcie w t.ok:u budownictwa oocjal.ist)'"C7;11ego, wkrywa często
swoją dywe.naję
pod maską
t' ulepszania "
socjali·zinu.
Wszystko to w.raz z różru-

.„.

spraw.a jedności ;państw socjal:iistty'Cznych i miętjzylllarodowego ruchl\l komU111istycz;neg·~
i·
~~'--+...1·,..„,,."" w walce
~
.vuvvu --..""
z imperia.1i'llmem 0 umocn.ie.
rue pokoju i bezipieczeństwa
w Eurr.apie i .§-wiecie, zahamowanie i odw:róoenie całego te
g<>
niebezphecz;neg0
ttendu
wojenne.go,
k~y
narzuca.
świa.tu
awanturni ctwo im.pe· ;r
ka" ,_,
_._
r1a izmu amery • ns'Uego. ,,,...,._
la Sli.ę dzisi.aj najważniejSZY!D
zadaniem.
.

"

stanowisk partii i
krajów socjalistyczw różnych dziedzinach
ich polityki. wewnętnnej i
m iędzynairodow~i. rozbijaniem

oowaniem
rri:ądów

nych

00HmmooHOOOOHmoomoouoouoooo~~~umumoooommm~umoomHmum~1~~"moooooooooomHmummMoooom~~"mooHmn~~"oooomoo~m"moooooomoo~oo~

• SPORT •

SPORT

I

•

SPORT •

SPORI • SPORI • SPORT •
I

Ekstraklasa wznawia rozgrywki

Start wsobotę gra z Zawiszą
Po kilkuJtyrgodln
. iowej pmerwie zegran'}"
zostanie. w pon.ie?ziaekstra.klasa W2lnaiwia rozgrywki łek o godz.15 .311 na Stad•10t1ie
mistrzo~kie.
Sląskim w Chorzowie przed za
Piłkarz~ LKS gościć będą na końc-zen!em etapu Wyścigu PoS-ląsk'll,
gdzie
spo>tkaj;i się z koju . Loci.zianie wystąpią w naj
tamtejszą Pol0<11ią. Mecz ten ro silniejszym składzie.
Po.zostałe
mecze eks-tra•k lasy
(w nawiasach wynilki rundy jesiennej): Gwairdia - Od.ra (2:0),
Katowice Legia (0:2), Pogoń
Ruch (2:6),
Sląsk
Stal
(O:Z) . Wisła - Górniok (2:4), Za·
Sp<>rtowcy
p~źywają
pod- głębie Szom.Qier-ki (1:2).
czas publicznych występów tre
Jeuynym meczem ligowym w
mę. Wywo~uje - ona mniejsze lub
Łodzi
będzie
sobotnie spotka·n ie
większe zakłócenia
psychi.czne i
ZaiwLsza
Bydgoszcz.
fizjologic:rme u zawodnika. po- Star·t
woduj;ic w efekci.l! zmiany w Mecz ten roz,poc:mie się o godzinie
17.
jego zachowa.n:iu się, wpływadą
Włóknia·rz
Pabianice gra w
ce prizewaimie uj-enmie na osią
niooizielę
w Raci.bo.reu z Unią.
gaone wynik i.
O istocie tremy, jej p.r zyczyPozostałe
me.cze II Hgi: Garnąch i
mechanizmie oraz sposo barnia
- ROW (1:1) , Gdyni!! bach :z:walcza.nia będzie mówił Lech
(O:I),
Górn~k
Cracovi.o
dr nauk hum . Jerzy Kałużyń (2:0),
rk - Ta.mów (2:2),
ski,
n.a zebraniu organi,zowa- Olimpia Hutn
Lotnik (l :O), Victonym łącznie przez Klub Ol.im· ria - Zagłębie
(0:2).
pjjczyka i t,ódzlci Oddział PolWszystkie
diruży.ny
!i.gl mię
skiego
Towaro:ystwa Nau.kowe- dzywojewód'Zkiej
nasz.ego okrę
110 Kultury FizycZ111ej w C2lWa·rgu
g•ra.ją
na
wyjeździe.
Włók
tek 23 maja br. Q gode. 19, w I\iarz w Ols ztyn.ie
z Wa•rmią,
Had! Sportowej.
Cza,f'Ili w Pruszkowie
ze Zni·
czem. a Concoroia
z Warsza-

1

,,Gorączka

startowa''

wianką .

2 C7.tRWCA

„ 01.icnniho

mu \\'\'SCIG l(OURSKI
todzkiv<Jo ··i .. Gwordii •

O GŁÓWl\li\ Ni\GROOĘ Ł K F ;J N

Pozostałe
mec.ze: Avia - Polonia, Motor - Wlóknia•r'Z Biały
stok, Legia Ib Stal, Mazur
Lubl.~nia·n:ka, AZS Victoria.
(mtl

Przyjmujemy zgłoszenia
Przypominamy,
riacie

przy

że

„lliiennika

w

sekTeta starszvch I juniorów młodszych
oraz wyścig dla niestąwareys20
nycb.
Kolarze
niestowarzyszeni powinni posiadać 7,aświadcze-nle Ie
karskie. Wpisowe 10 zł.
Ilość

ŁódtJ;kiego"

ul. Piotrkowskiej 96, III
piętro
przyjmowMie są cqdzien
nie. od g~. 10 do 16, zgłosze
nia kola.rzy do wyścigu kotar·
skiego „Dziennika Łódzkiego" i
Gwardii.
-

startujr,:Jycb w

wyścigu

dla nie

sto.\varzyszonyeh
ogranl<>Zon.ii.
Tr.z eba więc pospieszyć z u.lat
Program
przewiduje
wysci.g wieiniem -niezbędnych formamogłówny ,
wyścigi
dla juniorów ści. (tli
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XXI WVSCIG P8K9;JU
(A) DoloończenJ.e re s1lr.
nad Polska zmalała do 90 sekund.
W kry-Verium w Hradec KTa1.ove kołarze jedlali na 12-'klJornetrowej ~fu, przy pada1ącym
na
początku de.sirezu.
W<1lka była więc trudna i nie-

bezpiecz;na Zanooowano ka'aiksy ale na sre:z.ęście żadna me
była groźna Polaków los tym

razem

~zi~ .

Na
początku
zaatakowali
Czechoslvwacy Vavra ;i Hra:z.d;ra oraz Włoch LevaitL Trójka
ta zyska.la najwyżej 600-metrową przewagę
1
między siobą dwa

roZS1trzygnęła

pierwsze lotne finisze. Na trzecim okrą?-..e
iniu 1rumfował
Levati
przed
Vavrą i Hrazdirą.
Na 6 f)krążen1u wygrał znów
Levati a.li) tym razem p.rz;ed
HTazxli'.rą i Vav:rą.
Kolejność
Trener Łasak: Plan się częściowo powliódł.
Mieliśmy na- bY'la ident yczna, w t ym mod"Zieję, że uda się odrobić na mencie pelet:on był już blisko
Niemcach, nieco . więcej, ale do i wchłonql: uciekinierów na 7
bre i 16 !*kund. Trzeb.a przy- okiążeniu .
z.nać, że w tym k•ryterium koNa klró tiko ri.Ltworizyła się n<>la«·Ze
NRD, chociaż nie byl i wa czo!ćwJra.
zbyt aktywni, pojecnali l~iej
Jechało w niej czterech k<>n.iż popr:zedniego dnfa.
~a:-zy ·. H
;1r
p -~'- ,1 ·NRD)
Nie są jedmak nadal zbyt moc •
an'll:Sm.,
e"""1e '
'
ni, o =ym najlep iej św·iade zY Ifferit (ZSRiR) t Hojllund. Zafakt , że Peschel był ostatni w nosiiło się, że zgodnie z polczołowej ~!"u.pie. Stracił siły li- sikim
planem w decydujący:n
kwiJdując MYW
Kegela p.rzed momencie do walki w:k;roczy
stadi<>11em.
eh
--'· ·
Maria.n Kegel:
Czułem s i ę naj S1L )l'bszy z n.aszy
zawvun1dobrze, więc P<l'.stanowiłem spró ków - łj:a;nooiik.
Na.drzi.eje te
bować szcu:ścia. Nie udało się okazały się przed'W'CZesne. Pewygrać
g<:lyż
zrobiłem
błąd i.eton dogonil uciek.ilnierów
n>a
przed wja"l.idem na bież·nię .
8 okrąi:eniu.. Inicjatorami poZygmunt Hanusik:
Przyznam goni byli kolairze NRD. Wzii ęh
się, że gdyby
nde Kegel, to oni tym ra.rem przyk!lad z PoPescheJ l>WY'fll niespod ziewa.nym
atakiem był·bY mnie zaskoc zył. laków i zastosowali nasz waR<>bił
w.rażenie,
gdy
do- riant taktyczny. W momencie
oh<><liził
mnie peleton , że j est łączenia się glI"'l1IP
Polacy nie
ca łkowicie
wyczerpany.
W dali się jednak zaskoczyć.
chwilę
potem sam zaatakował.
Wprawdzie w nowej 9-osoboGdy zorientowałem się, chc iałem
.
·ek· · ·
·
da•lej gÓti.ić. Jednak o~rzymałem wej
gruµ1e
uc1 m1eraw rue
informację, że nie ma· potrzeby, znal<izl się Ham.wirk,
aile był
bo Jedz.ie tam Kegel.
' Kegel.
TreneT Aeou: staję s-1.ę c.oraz
ilitatmi
lotny finiisz wygral
większym
optymistą.
zaczynam Hoj1umd przed Schoetersem i
wie_r~yć , że SchoateroS wy.gra te<n Iff.ertem. Na o9tat.nim okirąźe
wysc1g. Druzyny NRD 1 Polski ai.iu oZX>łówika marjąca j.uż posą
tak zaabsor.bowane walką o
.
W"Y·tr'.at zespołowy, że my mo- nad . . mm1utową
jl'l"Ziewag~,
-żemy rzec;i:ywiście n.a tym sko- lllffi'TlleJSzy\ła się do 8 zawod'Il1reystat..
·ków. Odpa.dił :z; powodu defek-

!Yówill

na 11Uecie

l

tu HOilender B·:>uma. Do sta·
dionlll uciekinier"ZY jechali obo>k siebie.
Kegcl wiedząc. ż,e może V.'YJ;Tać tylko dzięki dlugieffilU finiszowi.
próbował
atrurnwać.
Poniewa.2'. stale ruszał za nim
Pesicohel,
P-Olak
rezygnował .
W bralnie
stadionu
150 m
.p rzed wja2ldem na bieżni.ę Kegel byt trzeci. Miaił tam jednak jakieś zachwianie, przeszkoc12lił
mu jeden z Belgów
i Polak spadł na szóstą pozycję.
Na początku bieżni był
już czwarty i
osta.t.ocznte wywaJct;ył
premiowaną
15-s'ekundową
bonifhka,tę
za
tr:z..ecie
mi.ej.sce.
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Proeboń

wreprezentacji Polski
'Bokser!Zy nasi przy:gotowr.iją
do a:-ewan:żow·ego mecZJU o
Puchair Europy z NRD. Pie.rwmy mecz wygraJiśmy w Poci;..
damie 12:8.

S'ię

Odpowiedziainy za przygotowanie naszej drużyny młodzie
żowej trener P. Szydło wytypował jak dotychczas do drużyny reprezentacyjnej
naS1tępujących
pięściarzy:
Braitkowskiego,
Kuderslkie go,
Prochonia, Caruka,
Mall"ciniaka, Dubisza, Mon tews~' ego, Rudikowskiego, Stachuil'ISłk.iego, ~ i
Jankowskiego.
Mecz odbęd"Zie się 26 bm. w
S:oc:zecinie.

MAłV \\/YŚC!G ~OKOiJU
o

tourowq wieniec„ Pzienniko-łodzkleąo7

Dziś
Na1tmłodsi

drugi etap na Widzewie

nasi koJair,ze nad- p o1zycjach. Dzisiejszy orgoa.n izator
zwycza•j ambit1nie walczą w Ma etapu
post8ir.a się zaipewne o
łym
Wyścig.u
Pokoju o lauro- da!S1Ze przyjemne niespodzianki .
we wieńc e redak<:ji "D,zieninik a
Na tema.t
dzisiej s zego eta.pu
Lód12Jkicgo".
Większość ?
nich roz:m..awiamy z d~iałaczem sekjest
dobrze przygotowana do cj i kola•rskiej Widzewa - Statej i,mprezy. Cieszy nas rów- n 1slaw.,,m Kaczma•rkiem.
nież , że kal.arze tym r..a:zem st.air
tują
na dot>ry<:h wyśc1gowych
Zbiól"kia za.wodoni.k ów o g.
rower.a<:h. Nic tci dziWll'le·g o, że 15.30 n.a naszym stadionie przy
i poziom wyścigu jest 2'1LaCZllli e ul. Armii CŻerwonej oo. Chcewyższy
od popl'zednio onganizo my ptlJilk>l;uailni e o gcdz. 16 wywanych.
rusz yć na sta.rt osliry,
który wy
Dziś
rr>zegra.ny 7.ostalllie d •r'll- Zltlaczono tuż Pr<<'-Y samym sta·
gi etap wyścigu. Orga ni·za.t o re m diOlllie. W tym~e sa.mym miejs·
jest RTS Wid•zew. Ofiarrowaniie cu 'llnajdować się będ·z ie me ta.
p.rzez ŁOZKolars.ki puchaoru dJa Ple rws i wyoruszą kolarze
zgło
klrubu, który pot.rafi na.jle p iej s;<eni do w-;ści,gu n.a " 20 km. Pół
wir·gainii'Zować
etap , znl.obhli z owa me tek -zma jduje się w Alnd•r zeIo d•ziałaczy . KS Włókn la.ro: p.rizy jo•wje. Sba•r.si kol.ar.ze będą mieć
g otował młodym
k {J,iar.zom miłą półm etek w Kur-0\.Vtcach. Posta
ni eispodzian .kę .
Zaira.z po ogło ramy się powtó r zyć nas.z SUJkszeniu wyników zwycięzcy sta- ces z rok·u ubiegłego kiedy to
nęli n.a poldium opy ci mło zdobyiliśmy puchar za najleipdej
d~i
kola.i-ze częściej zajmowal i zorga01izowany etap. Oby tyil•ko
miej~ n,a.
!aJk WYl!'ÓŻl!liionych dopisała po.goda. ~)

Na Centrum
Zdrowia Dziecka·
~
IWman Wd!tx:zak
la) wykon:al dla Techmawm

Prnemysllu
zrzekł

w

Sporż:ywc?Jego

plan
się za

Lodzi

sytuaeyjny
tę

pracę

i
ho-

norarium w w:vsokości 359 zł.
Szkoła praekazała · te pienią
dze na budowę Centrum Zdro
wia Dziecka.
Na życzenie naszych Czytelników podajemy nr konta
Funduszu Budowy Pomnika
Centrum Zdrowia
Dzieci I Oddział PKO
Dziecka w Warszawie 1-9-122222.
(W)

W Meksyku i · Związku Radzieckim

ZMS
Zak?adowy
Za.rząd
pa.izy Zaz.axząµ bOK
kładach Pr:oomystu Dziewmskie,go im. T. Ryohł?.ński~o
oraz

,,Dresoo" organWują 13 czerw
ca pierwszy wiosenny motorowy rajd mlooości, dla UC&erenia 25 rooznłey powstania
Ludowego Wojska Polskiego
Gra.z

oddzia-

łu

..,Male-

26 ~ bitwy
~ GL

O Meksyk:u mówdą i myślą
w tej chwili wiie tytko ·sportowcy. PolSlka ocgani:zuje tam
w tym roku kilkanaście wystaw plastycznych, k:tóre wej-

w sklaa wystaw między
nModowych z w:lzia!em róż
nych krajów. Natomiast tka(gobeliny)
nina współa.r,esna
wybędzie
reprezentowana
dą

lącznie

PollSikę,

przez

po-

Franka«

i zespołów (1lrzy załogi) moż
na doko?).ywać za pośrednic-
twem kół organizacji mło
fu:ieżowych 1 spotecimych, mkladów pracy oraz indywidualnie, na adres: Zarząd Ko-

LOK przy
Zakładowego
ZPDz. im. T. Rych1ińskiego,
Al. K.ościuszki 23/25. Termin
stlcladani.a zgłoszeń upływa 10
(1.W)
CZE!ll."WCa br.
ła

,--------------go Franka".
Przewiduje ęi.ę uczestniobWo - - - - - - - - - - - - - ł
100 załóg motorowycil - amaI
torskioh (200 <>OOb), Uczestnikiem rajdu może być każdy
kierowca motocykila posiada1
jący wa:ż.ille zercwalen:ie kaiteWygorii IV p]Jus pasażer.
ma.gany jest od obydwóch uPQ..
1s rok

J ro w IDliz. 1O- t t
tel. 303-04

życia.

kończo.ny

pora dDl•k sz koIny
"Dziennika'' i IOS
. I fi]"KZZ
&
n
a pe

jamy UJCZe'S'tnW:ów mumą odwszystlct:m warun-1•--------..,----~I
powiadać

kom

nym

technicznym

w pr~

o

ok:reśloruclliU

•.
na droga.eh publicznych
jarLto: PJ,U

Zalkres k<mknll'encji
da 87J080wa z Lodllli do Polichna - miejsca &ła1wnej pooddziału pariyza.ndden:ut
,,Małeg.o Fra.nita",

tye'Md
&'it

granatem do celu, S1Pra.wdzanie znaJomośoi ()l'";OOlllisów ko~a.nie
deksu drogowei:o,
przejazd
z bron.i sporiowe,J.
oocinka terenowego • prr.eglą4 toohni.omy Pojazdu.
Zgłoszenia na piśmie zalłóg

0

deklarOW8fil e
0

antek arów
WKZZ
Tygodnia

wspó]',orga.niizatoiTuzysf;yki Lódzk4ej

- ZW!'ócil się do zakładów
pracy i ilnstytucji z apeleml

o

autokarów.
aby można było nimi OI'ganiz<YWać bez;J:>latne wycieczki ?O
deklarowanie

miAi!IŚcie,

dla

pensjonaril.19'l.y

dziecka i
&Zkól spec}alnych.

dom&w

uczni.ów

Bi.et'\vm.e na aipe1 odpowiedziało Prezydi.um RN rn. Lc>auro.kar na
deklaaując
dzl
Domu Dziecwy.cieczkę dla
przyjmuje
Zgł-OSZeilla
ka.

Oddzial L.ódzk>i PTT-K Wiotr
Będziemy chęt
.kowNka 70).
me publikować, które zakła
dy pracy i ilm3lty:tucje zgło.sią
Ok>
autokary,

J ubi leuszewa
wystawa rysankiw

satyrycznych

J. Jankowski ego
Dże-m,

cu.laer. ser i herbata... to wszystko? Niczego
pani nie wkf'adla.'!

Popularny łódzki pafik-saty
obehoryk Jerzy .Jankowski
dm 2&-lecie swej bogatej deia
zorcaoi·
lalno~ci artystycznej.
zowana w związku z tym wystawa Jego rysunku satyrycznego z lat 1947-1967 otwarta
b~e dziś w piątek o godz.
w OśrOllku Propagandy
18,
Sztuki w Parku Sienkiewicza.
(ml

w

artyśc:l

nasi
dziedzinie

niew>ari:
właśnie

myslowej od czas(Jw Rembielińskiego. Zoóra.mje ona historię naszego miasta, uw.zględ
poza wlókiennictmem
niając
WS1zystkie ważniejsze probletworzące i
my i zjawiska
l'O'ZJWój mias'.a.
wa.ro.ńkuj ąoe
Od siebie dodajmy, że Muzeum Historii Włókiennictwa
urządza równietź wystawy o-

tej

dzierżą

Ministerstwo Kuilitury
prym,
i 82ltuki powierzyło urządz.e
nie tej ekspozycji łódzkiemu
Muzeum Historii Włók:iennio
iwa, które ma j<UŻ na swoim
koncie wiele :Jmych udanych
ekspcYLycji
nagrodzonych
i
(ostaitn.i.o w Belgi!il).
Zaszczytną fUnkcję k:omisawystawy meksy<kańskiej
tv.a
powierzono dyr. Muzeum Hist;orli Włólllietmictiwa - p. K.

mtor-

też

Ooo.

Kondratiuk.

światowe w p~a.dowyeb
świetlicach i kluba.eh, a iakI
że wystawy l>O'L3 Lodzlą.
tak np. w zwi'łzlru z Ty{l'od-

muje nas:
- Wystaiwiamy 38 wielllcich
gobelinów, wykonanych w ostatnim okresie pn,ez 23 najar.tystów polwybi.tniej~h
z wa..'"f'll.awy' l\.odzi,
skich

IU-akowa, Za.k.opanego - 1 to
zarówno starych, o znanych
nazwiskach (Gal:kowscy), jak
lecz wybttnycb
i młodych.
(Abak.ano~.

już

Będą

to

prace utrzymane w stylu k1a
sycz;nego g-Oibelinu figural<nego
oraz gobelimy eksperymerutalne o formach przestrzennych,
Wystawa
tró}wym~owych,
na=a 1Jiraąidzona będzie w
gmach u.
najnowocześrnejm;ym
Museo
w słynnej rotunicnie
de Arte Moderno w stolicy
Meksyku,
- M'll'T.eum W8SllelDU powieurz.ąd7.eole
również
rzono
polskiej
wystawy
oficjalnej

w

współczesnej

tka.niny

ZSRR. ••
Istotnie!

-

Unądzimy ją

w

Moskwie oraz w stolicach kil
ku repub1ik radzieckich, m.
Zaprezen,tujein. w Tal±n.ie.
my tam kolekcje tkanin lód-z:kiego Muzeum Historii Wlókienmiotwa, kt•'lre w tej chw.i.
dzieła
już
li zgromadziło

790

m kw_. rog W.amenczy-

Komimowej sprzedam •. Oferty ,,53261" Pra
sa,_ P~t_i:k~~-96_ _ _
BUDYNEK nadający się
lub
na piec'Zlall'karnię
d<> wyna-!
r-zemioslo „53265.
Oferty
jęcia.
Prasa, Piotrkowska 96
. -:
- -·- _
dzi.aAlk,
K~A WERO W
sprzedam.
połhekta.rowe
Prasa,
„53284"
Ofe rty
Piotr•k owska 96
jed'l)()rodzin.ny
DO MEK
ogrodem owocowym
z
sprzeda~, Fr-a:nciszek Ga
ka i

',I

~~~Zg1~,__L~d~~~

DZIAŁKĘ budowlaną do
przy Wy800 m kw.
Warszawcieczkowej,
sklej, Strykows~iej lub
w okoilcy kupię. Fran
cisz>kańska 13 m. 3
jed~orodzinny
DOMEK
kupię,

2 pok'Oje, kuehul. Si<>ran ia (woda),
kows kiego n.a zamia•nę
• k OWSIk a
p·io.r
„
. d omosc
W 1a
43 m. 3-a, lewa oficyna
II p„ godz. 16-19. Mi53370
k
_g
us
z
1-rodzlniny
DOMEK
wygodami kJUpię. D :z:iel
R-adonica: Julianów,
Ofe rty
Bałuty.
goszeoz
„5334-0 Prasa, Piotrkocwska 96
ROWERY: damski, męsk i, stan baird,zo dobry
sprzeda.m. Kołooziejc z;yk
P iotrkowska 24-S god z.
5o.11.1 57 g
16-2'0
PIANINO dlO cwkzeń ta
nio kupię ora.z sprzeszafkqwJ. telewidam
z .-aóiem.
21 całi
ZOI!'
Tel, 382-39 do 14

OGŁOSZENIA

kuchnię.

także

jektowany 7lOSt&I na 19 ma.Ja
w rama.eh kon(l'U\cyeh sie Dni
Oświaty, Ksi~żki i Prasy.
M. JAGOSZEWSKI

Cyrk

przyjechał„.

w Lod:zi <!Y,l"k „Po
Iguwizytę w
bie Dzien.nlkaraa. Rzecz jasna,
tylko reprezentacja
przybyła
- zespół muzy=y Z. Michał
ka, sympatyczni żonglerzy ·'uet Botevi z Bułgarii. trzej
pan<YWie grający na harmonijkach ustnych - tercet Opti z
NRD oraz komLcy pp. Sedoy z
M. Patek. SpotkaBułgarii i
nie było ba.rd zo udane. Szczególną

ztożyl

sympat i ą

miesięczny

lew

ciesz ył

s ię

4-

Rafał. (kat)
Foto: A. Wach

Tak jestl I bardzo

się

na Polesiu

„

Wlókiennictwo
stałe
wy
wczoraj" oraiz ;,Tka.niona polsk.a w XX wiek:u". Ndebawem otworzymy tr7JE!cią powysta~

ważną

llkim

o nowator-

plastycznym
wiekach
w
Tkanina
pt.
XVI-XIX, WSl".!'hód - Zaahócl
- Polska". którą orgainilZlUjeW',YSt!rojP.1

„

my ze zbiorów
Przygotowujemy

własnych.

również

czwartą stalą wystaw.ę p:raedstawiająca dzieje l'..odzi. prze-

znającą g;ę na
szkla.mfoogrodinlctwle
wym przyjmę do spółkl lub oczekuję innych
Oferty
propozycji.
PiotrkOIW
„53)łl" Prasa,
ska 96
ANGIE"'L-=s=-KI=-30-7--64--. ł
KWIETN,IA
23
. • zginę a
suczka - pekmczyk (kre
m<>Wa). Od<prowado>:ić za
Wairwynagrodizeniem
szawska 38-.a
53272 g
MARIANNA- Perek, Lueji 7, zgubiła potwlerd<:en~e zgłoszenia n.r 50
wyd. przez Prez. DRN
OSOBĘ

Wydział
Lódź -Bałuty
Prizemysłu i Ha.ndłu na

laukoncert
Uroczysty
eliminucj'.
łódzkich
reatów
KonVII Ogólnopolskiego
AmaPiosenkarzy
krua."Slu
torów, wyk()nawców piosenki
onezakończył
radzieckiej
gdaj obchody Dni Oświaty
Towa·r zyi Prasy
Książki
stwa Prayj aźni. Polsko - Radzieckiej.
W koncercie śl)iewa,Jn 7ldoby
pierwmycb
dziesięcinl
wcy
mdejsc w tegoroezmych eJ:ian:i
nacjach; wśród nich Gra-żyna
pl"arown1ca ZPB
Kałużna im. J, Marchlewslciego, rodzeństwo Grażyna 1 Ryszarr"d
Kalińscy studenci UŁ I PŁ,
„Fi'lmos"
Ewa BonieńSlka i Dalllillta Kowalewska - pra
cO'W'Ilica Zakładów :im. Mar
cblewskiego.
wystąpiły

zakończeni!{'>

lauireatkd I Ogól
broW'in n0<p0lsldego KOl!lkUirSu w Zie
lonej Górze.

I

łódzkiego zespołu

było omówiendu problemów ochrony wód i powieatmosferycznego przed
t=
za.nieczyszczeniami na terenie
m. Lodu. Obra<lom przewodI sekretarz KL PZPR
niczył
poseł J. Spyctlalsk!.
Zakłady prU!mysłowe na terenie mias"..a, praktycmie nie
oczyszczalni ście
posiadają
ków, w niektórych jedyn!e pie
wielkie osadniki lub neutraliJedynym możliwym
zatory.
sposobem / zabezpieczenia jesł
grupowej oczytu budowa
szczalni ścieków dla Łodzi i
okolicznych miasteczek, podłą
cze>nie żródel zanieczyszczeń w
do
przemysłowych
zakładach
kanalizacji miejskiej i jej syW
rozbudowa.
stematyczna
przez zespół uchwale
podjętej
wśka7..ano rui kc>nieczno!lc wy.datnego przy~pieszenia decyzji
w sprawie tej inwestycji, któ
•a byłaby największą tego ty
pu w kraju, a jedną z naj•
większych w Europie.

oi?szarze zapylonym pozamieszkuje w
normy
?..O<:lzi po.nad połowa mleSZkań
ców - zwłaszcza strefa śród•
miejska. Ror.zny opad pyłu na
1 km kw. wynosi 250 ton, jedy>nie zaś 8 zakładów przemy
urządzen·ia
posiada
slowych
Na

wyżej

Losowanie nagród - 25 maja
Spotkanie laureatów konkursu

W tym dniiu bodakcji.
wiem, o godz. Hl, rozdz.ieza najpomysłowiej
larny i
pokolorowane rysunki
,Znajnagrody.
looujemy
m.
nich
wśród
się
dują

jeden
rowery
dziedrugi
tym MHD Art.
Perfumeryjno - DrogeryjnyUżytku Kulturalnego
mi i
lauspotkanie
zorganizuje
r -c.t ' w konkursu.
Przypominamy, że w konuczestniczyć
mogą
kursie
dzieci w wieku do lat 14.
(Wit)
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uczestnika

zarado>:!ć

sytuacji można przez podłącze
nie staTego budownictwa i za
sieci
miejskiej
d<>
k!.a<iów
cieplnej; ręjonizację budownictwa przemysłowego I mieszka
niowego oraz szerokie !nstalo
wanoe urządzeń za ·bezpiecza.ją(er)
cy<'h.

•

Adres

poselskiego

święcone

Dziś ostatni rysunek i kupon

Materiały konkursowe p~
simy nadsyłać tak, by naJ25 maja
póżniej do soboty dotarły one do naszej re-

cy J. - Kontas.
Radni ocenili pozytyw.nie wy
ko.nanie zadań w roku ubiegorga
dobrą
podkreślając
łym,
t przygotowanie fro.n
nizację
tu robót, dzięki czemu Polesie wysunęło się w pracach
społecznych na pierwsze n::iJejs
ce w t.odzi. Dużą zasługę w
lll.aj ą zakłady
tej dzle<lo>:lnie
produkcyjne podejmujące czy
ny o charakterze inwestycyjrolę od~rała
Niemałą
nym.
obywatelska postawa mies7Jkań
ców skupionych w kolach terenowych FJN, komitetach do
Dużą
mowych t bloko°Wych.
pomoc oka-zały ADM.
W dyskusji pod.kreślano po
dalszego rozwoju czytrzebę
nów społecz.nyeh. Istnieje zwła
włączenia
konieczność
szcza
się do tej akcji przedsiębiorstw
handlowych. Dużo jest jeszcze
do zrobienia w d·z iedzinie este
tyki kiosków i wózków ulicz
nych.
planowanych prac
Wartość
społecznych w tym roku obli
cza się na ok. 12,S mln zł, w
tym w gospodarce kom.unal10 mln
nej I mieszkaniowej
zł, M. in. zakończy się prace
chodnika
układaniu
przy
wzdłuż parku na Zdrowiu, pa
saży przy USC i straży pożar
nej oraz parkingu przy · Al.
(Kas.)
Unii.

na warsztacie

va,~~ L~f o~" Dt" f\Jlł,f'~J\\/~ Jl CZYTELNIKOM,
f\ , i\ n ~lł\v MHD !\'Il Vui l't/U KLIENTOr.,

trzeci
zamieszczamy
Dziś
i ostatni zarazem rysunek
z
naszym konkursie
w
Międzynarodowego
okaz1i
„Wypn.
Dnia Dziecka
pokoloruj".
rysunki
tnij
zamieszc2:amy
Jednocześnie
kupon, który prosimy czynadesłać
i
wypełnić
telnie
wq-az z trzema rysunkami na
adres redakcji: L6dź, Piotrz zaznaczeniem
kowska 96,
kopercie ,.Korikurs
na
Wytnij i pokoloruj".

porząd

dzielni

Zanieczyszczanie wód i powietrza

Wieczór autorski pisarki
Cl
rosyjskiej A. Biernackiej - o
godz. 18, w Klubie Rosyjskim
(Więckowskiego 32). Na zakoń
czenie - fi-Im.
o „~ady racjonalnego ży
prtjekcja dr L .
wienia"
Werta, w LOK (Traugutta 18),
o goqz. 17.
o ,.Spotkanie z pMyrt>ttą w
prowadzi dr
obiektywie" St. Hereź11iak. o godz. 16.30, w
(Traugutta 1s:.
ŁDK

środowiskiem

artystycznym,
wasze akcje kira.jowe?
- Obecnie w muzeum naSleyln czynne są dwie wysta-

przewodniczący zespołu
kowamia i upiększania
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A

nom społecznym, wziął udrz!ał
sekretariz KO PZPR, zarazem

PRN
czy

~!\_
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tego ciesz-,ę. ponieważ umo2;1i'Wi mi to wawi.ązanie bliź
sz;ycli kontaktów z radzieckimi muzeami oraz tamtejszym

-

poświęce>nej

WczorajS11..e posled7'E>nle łódz
kie.go zespołu poselskiego po-

polsk.ok.u:l turalnej
radziookiej,_
- Pny t.ym .lromi.w.rzem tej
wystawy będzie również pani?

-

sesji

wczorajszej

Koncert
laureatów

Na

Gosziczący

z.nań",

We

Łódź-Polesie.i

siostry Lidia i Walentyna Du

wnowy

DROBNE

ZGIERZ

filmową, a
urządza dla młodzieży
konkursy w ~ ogólnopolOo nieb należy konsldej.
województwo
„i..ódź '
kurs
łódzkie'', któ~ fina.I za.proodczytową,

a.keję

nego w oparem o najpięk
niejsz.e przyktady. Ekspozycje
organizujemy na zaiprosz.enie
strony radzieckiej w ramach

2 pokoje,
wyg<Jdy. d.uży
('lcwaterun.k owe)
metraż
zamieni~ na nm!ejsze w
Lodo:I lub okolicy. Ofer
ty „53285" Prasa, Piotrkawska 96
- - - ·
czł<>n
MAŁŻES'STWO loowle spólózielnl miesz
wyl05<>wa.ną kaniowej poszukuje sub
,,SYRENĘ"
pokoju.
w PKO sprzedam. Od- lokatorskiego
Prasa,
w „Motoz.bycie" . Oferty " 53306"
l>iór
Oferty z podaniam ce- Piotrkowska 96
ny "533.>o" Prasa, Pi<>tr 2 POKOJE, kuc'INlię w
blokach, zamienię na 2
kowSka 96
Oddziel'lle. nmiPjsze mle
POKOJ - cen·k>t>m, 1 p. szkruni.a z wygodami. OPrasa,
,;,S330B''
pod<>bny. ferty
na
w.mienię
Prasa, Piotrk01Wska 96
„534'l'S"
Oferty
ABSOLWENTKA uniwer
Piotrkowska 9?
OPOLE - 4 poko)e, ku s;.·tet u poszukuje pilnie
pokoju.
telefon, ;nic•k r ę;>uj ącego
garaż,
chnię,
Pnasa,
„53332"
balkon, komfoct, I pię Oferty
(pięk'™I oolelnica.) , Pi o kk<PA."'Ska 96
tro
---.
.
. .
zamien ię na mie,-,i:kanie MAŁŻEŃSTWO be-zdll.!et
członkowie spo'łdomk,u I-rodzinnym ne w
w Lod1.i lub w miejsco
waści letniskowej k. Ło d zielni mieszkauiioawej po
SZ!U!kuje sublokatorskie~
d · Of t
0 .,. con
za
Pła.me
~-.a go pokoj.u.
er Y „.,,ra~.
zi.
Oferty
góry.
z
rok
sa, Piotr'kowskd 96
POSKLEPOWE 2 poko- „53356" Prasa, Piotrkow
je, kuchnię, wygody w ska 96
śródmie6ciu, zamien i ę na - - - - - - - - - · - - 1-2 pokoje, kuchnię z PRAGNIESZ szczę&lilweTel. 312-70, go małżeństwa.? Napi.sri:
vrygOdami.
53264 g „Venus" Koszalin, Kopo 17
Swiroń.
z wygOdami lejowa 7
POKOJU
na letnisko (iipiec - ~IYJkawic~ie -pr:zies emy
_ __
_
~Y
sie1'pień) w Olcol ;cy Ło ~ -~d zi dla 2 sta n <?y<"h p a ń NAPRAWIA u s zkodzoną
poszukuję. Oferty „53206" garderobę. ortaliany ArPrasa, Piotrkowska ~ I ty styc:.na Ceor own ia, Więc
PABIANICE - _:.- pOkój , k owskiego 23, F rankoiw
5326ą g
za »ka
kuchnię, bez wygód
mienię na kawa.lerkę w WSPOLNIKA-::-·rryzjeLodz>i. Tel. 251-40 Wew!D. ra(kę) pr-ayjrnę. Rz~ow532fl6 g
53276 g S'ka ł7
311, godz. 8--15

MOTOCYKL „WSK" wy
!<>&<>wany w PKO sprze
dam. Oglądać po godz.
16, Wólczańska 135, Sta
n.hsraw Jezfor (w p<>dwó
53312 g
rzu)
;:-WARTBURG 1000" rok
Telefon
1964 sprzecla<m.
295-33, p<> godz. 15

mem Ziem Z:wbodnfoh i Pólnoonyeb ()rzygotowuje wystawę w muzeum na zamku w
Lidzbarku Warmińskim. Konrównież stałą
tynuuje ODIO

wszystkich wspók:zemych pol
skioh artystów-tkaczy. Przeddynamiczny rozwój
stawimy
polskiego tkactwa irtystycz-
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DZIAŁKĘ ~ budowla~ą

społecznych

Wyslawy łódzkiego Muzeum Wartość prac wbr. wyniesie
12,s mln zł
.Bislorii Wlókienniclwa

>>Małego

Szlakiem

fi ozwój czynów
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prowadzeonie magla elek
L3298 g
tryczn ego
UŁ-Wydział Prawa..- Na
unieważnia
65
rutowicza
ragubiony indeks nr 7578
Szymańsk ie.go, I
Jerzego
53..101 g
Zielona 6
zootawion<> w ta,k~.V.
sówce nr 681 tra.n.zystorowe radio i różne dro
bi.a'l.gl. Odebrać Pod.rzecz
na 25 m. 13, Romua.ld
53317 g
R y bczyński
MARIA-Wencel-,-Wioś
r. i.an.a 5, zgubiła pieczą t
„Nr
o brzmienLu:
kę
IV/4775 Pro'Wadzący ksią ż
kę

meld'\Mllk<>W·ą

Lódź-

~ótma"_ _ _ ---~~ g

oo dmecka do
lub na stałe
po.trzebna. Ko.pcińsk ; ego
53345 g
44 m. 13
OGRODNIK samotny-.::_
praktyka w
długol et nia
zak.resie warzywnic twa i l
kwiaeiarstwa szkdar·n.i opracę.
przy}mie
wego
PNl.Sa,
„53348"
Oferty
96
Piotnkawska
POMOC

chodząca

1

Aa ilepszy upominek .. na Dzień Dziecka
OZIEN·NIK L()nzK.ł nr 117 (6662) 3

WAZNB TELEFONY
lnforma.:Ja telefon.
Strat Pożarna
Pogot. Ratunkowe
I' ogot. MO 07 ł00-00
I n formacja PKS
Informacja PKP

08
09

500-00
265-96
581·11

ltIN A

TEATRY

BAŁTYK

- "Winnetou"
III seria
Od
lat 11
Cjug.) godz. 10. 12.30.
15, 17.30, „Wojna i po
kój" III seria od lat
14 (radz.) g. 20 (s-eans

TEATR WIELKI - nieczynny
CEATR
POWSZFCHNV
g , 16
„Klub kawalerów"
(pl"Ze<ist .
z.am-

zamknięty)

kn i ęte)

„Wątła
TEATR JARACZA (W sa POLONlA
nić" od lat 16 (USA)
li ul. Moniuszki 4-a)
god-z.
IO,
12.30,
15.
nieezynny
17.30 20 ~
TEATR NOWY
nieWISŁA „Noc Iguany"
czynny
od lat Ul (USA) godz.
MAŁA
SALA
g. 20
10. 12.30, 15, 17.30. 20
„Gra miłości I przypadku••
WOLNOSC „Batari"
l'EATR 7.15 g . 19.15 od lat 11 (USA) godz.
„Bliźn i ak"
9.45. 12.45, ~Twarze na
OPERETKA godz. 19
sprzedaż"
od lat 18
„D-ziekuję ci.
Ewo"
(USA) god<Z. 15.45, ló.
ARLEKIN godz . 17.30
20.15
·
„Stryjek Cap, Klip i WŁOKNIARZ „Twar
Klap"
dri ludzie" od I.at 16
PINOKIO
godz. Hl
(fra.n.c.) godz. 10, 13,
.• Miś Rymcimci 0
16, „Fabryka nieśmier
telnych"
od
la-t
16
t'ILHARMONIA (Na.ruto(.a.ng.) godQ:. 19
wicza 20)
godz: 19 .30
Koncert
symfonic:ony. STYLOWY
LETNIE
O!"kiestra Symfonkzna
„Hatari"
od
I.at li
Filharmonii Łódzk i ej.
(USA) god:r.. 19.~0 (kiDyryg.cmt J-ean Rono C'Zyn.ne
tylko
w
ye<r (Fra,n cja). Solistka
dni pogodne)
- ZSUZSł Siiroka.y (Wę
rATRV
LETNIE
!liry).
y.r
programie:
„Giulietta
I
duchy"
J. Wański Symfood lat 18 (Wł.) g. 19.30
nia O-dur, W. A. Mo
(kino
ezynne
tylko
w
z.ar,t - Koncert fo<rtep.
dni pogodne)
C-dur , KV 467, F. Men
ADRIA
Poż~n.an i e
de lssohn III Symz tytułem:
„Dowcipf001ia s-moll (Szkocka)
niś" od lat 18 (franc.)
g . IO , 12. 14. 16, 18. 20
MUZEA
CZAJKA „Jak zdoby
to Dziki Zachód" od
MUZEUM
HISTORII
lat
14
(USA)
g. 16.30,
WŁOKIENNICTW A (ul.
19.15
Piotrkowska 282) godz .
10-17.
ENERGETYK
„Ostat
MUZEUM RUCHU REnie polowanie•' (USA)
WOLUCYJNEGO (Gdali
Od lat 14 '1· 17, 19
s'.<
13) czynne w g. GDYNIA „Dr Fabri10-17.
zi us działa" od lat 16
(NRD) godz. IO, 12, 14.
MUZEUM SZTUKI (Wi~c
16, 14!, 20
kowskie11;0 36) czynne
od 9-15.
HALKA „Mściciel w
masce" od la·t 11 (.ain.g.)
MUZEUM
ARCHEOLOg·odz. 16; 18, „Zemsta
GICZNE I ETNOGRA·
OAS" od lat 16 (fu'.)
FJCZNE
(Pl. Wolnogod~.
20
ści
14) nieczynne

Rekrutacja na studia

STOKI „Kobiety nie
bij
nawet kwiatem"
(ezech01Sł.) godz. 16, 18.

CO!!ldzie?ft,fOY?

83

(Dolrońcreniie

20

STYLOWY - STUDYJNE
„Marysia i Napoleon"
od lat 16 (poi.) godz.
1 MA.JA „Amerykań
15,
17.30.
Projekcja
ska żona"
od lat 16
DKF godz. 20
(Wł.) g. 15.30, 17.45. 20
„Sabrina"
ŁĄCZNOSt
„Zbrod- STUDIO
od lat 14 (USA) god'Z.
niarz i panna" od lat
17.15,
19.30
16 (poi.) g. ló, „A to
historia"
od
lat 14 SWIT
„Osiodła~
(USA) go.dz. 20
wiatr" od lat 14 (USA)
f.DK „Dziesięciu ma
g. 10, u. 14, 16. 18. 20
łych Indian" (.aing.) od
Bajki. „Cebu
lat 16
g. 15.3-0, 17.45 l'ATRY lak",
„Słoniątkou
g.
(20 projekcja DKF)
16.
17,
Kino
filmów
Ml.ODA
GWl\RDJA
po!S"kkh.
Literatura
na
„Poradnik
matrymoekra.nie:
„Wycieczka
niaJny" od lat 16 (po!.)
w nieznane" od lat 16
g. 10. 12, 14. 16 18. 20
(poi.) g-<>d<t. 18, 20
MUZA - „Dama z tra~
waju" od lat 14 (cze
DYZURY APTEK
chosł<"'~'acki) lt· 16, 18,
20
Pl. Kościelny 8, N.a•r·U
OKA „Człowiek bez towieza
6,
Piotrkowska
pas-z portu" (r.adz.) od 307, Obr. Stalin.grad'u 15,
lat 14 godz. 15.30: 17.45 , Armii Czerwo.n.ej , 8, Pl.
20
Pokoju 3,
POLESIE „Włóczęgi
Północy"
(USA)
od
DYŻURY SZPITALI
lat 7 godz. 17,
„PluUl. Curie-Skłodowskiej
ton 317"
(franc.) od
lS orzyjmuje rodząc"
lat 16 godz. 19
chcne glnekologlcznle
POPULARNE
dRzut z dzielnicy Góma: ol.
karny" (radz.) od lat Sterlinga 13 - z rejonu
9, godz. 16.30. „Judex poradni „K 0 przy ul.
czyli zbrodnia uka Kopcińskiego 32 I Norana" (fra= .> od I.at wotki 60; ul. Przyrodni
cza 7-9 - z rejonu po·
16 godz. 14!.30
K"
przy
ul.
PRZEDWIOSNIE - ,,Rin radni
go Kid" (USA) od lat P\otrkowsJde:I 107 I 269:
ul. M . Fornalskiej S'7 14 godz. 16. 17 .3-0. 20
z dzielnicy Polesie; ni.
PIONIER „Kto chce t agiewnicka 34-36
z
zabić Jessie" od lat 14
dzielnicy Bałuty I Wi(czeski) g. 16, 18, 20
dzew .
POKOJ
„Grek ZorInformacje o dyturach
ba" od l.a1 16 (USA) szpitali innych specjał·
god>:. 16, 19
ności tel. 03.
REKORD - „Wojna I po
Nocna
pomoc
lekar·
kój"
n seria od lat ska, o!. Sienkiewicza 137,
14 (rad'Z.) godz. IO, 12. tel. 444-44 zgłoszeni"
14.. 16, 18, 2()
n.a wleyty domowe w
ROMA „200 mil do godz. 19-S. Na m!ejscu
domu" "<i lat 7 (USA) :Jrzyjmowanl są chorzv
g. 10, U, 14, 16. „Błęd w godz. 16-7.
ne gwiazdy
w;elkiej
Nocna pomoc plelęg
Niedźwiedzicy"
od lat 'liars_ka, Al. Kościuszki
18 (Wł.) g. 18. 20.15
48, tel. 324-09 7.gł05ze
SOJUSZ
„Testament o.ia telefoniczne n.a zaInków" od lat 11 (bu! biegi <i.o domu w god'Z
1;1---4.
garsJd) g. 15, 17, 19

-

Li

spec}a•1isr.ów

111•al\lcrz:ycie-

S?Jkół

śred-

pracę, co
ma llfięwęb?ld'Wde
pawa~e
~e
wycho-

lroniiecrz:loośą poprawy składu
społeczmego UIC'ZII!liów w S7Jlro...

wymiem<ionych
2miiain w systemiie postępowa-

pierwszym

W'<llWCZe.

Opróoz

=-

jęcl,

P:z:eimiowairuie dobrych d bair
dabrych wyruiików przez
dwa ostatni-e lata na·Uki
w
sz.kole średniej wskazuje, że
dTOga na w~ze stud1a prowad'2li
!pI'ZE'de
wszystkim
pnzez systema· •YC'ZIIlą d µLiną

d~

D21iś

Łodzi

w

z.mi..ffilne,

zachmurzenie

przewaz'Ilte

dute

z

przelotnymi <>padami. Tempe~atura m.aksyma•lna
ok . . 15 st. C. W iatry u.m;,a.rkowane
p~udniowo-zachodnie
i zachodnie.
Ju~ro
możliwe
orzelotne ·Opady, nadal chllod•
no.
Dziś
słońce
zajdzie o godz.
19.:n, a jutro wzejdzie o 3.45 .
Przypomilnamy, ż_e dziś i:rnie
n "il'IY Brunona i Wer-onJki.
możliwymi

I

(kl)

Postęp techniczny
w instalacjach przemysłowych

(OBSL, WŁ.). Pi<orwsza.,. ogól
nopolska koofere<ncja naukowo
technic>Jna na temat postępu
technicZIIlego
w
i!Dsta.lacjach
przemysłowych,zorganizowana
pr.zez Łódziki Oddział Stowanzyszenia Inżynierów i Techali
ków Sani'tc;.rnyeh kontynu·
uje S·w oje obrndy. O pr<>blem.ach i referata.ch będąeych
pod ,st.awą
dyskusjJ tego tireyd nioweg<> spotkania - naukow
ców, projektantów 1 użytkow
ników
llrlstalacji
przetnysło
wych pisaliśmy już
wcooraj.
Dziś
odnotowujemy ud,zi.ał
we WC1Zorajszym uroczy
stym
otwarciu
konferenej i
przew. ZG PZi.TS d1r inż.
H.
Jancz:ew&kie.go,
zastępcy
przew Prez. RN w Łodzi m~r
inż.
J, Lorensa, pr-zedstaiwieiel1>:
Mi111.
Przemysłu
Lekkiego, ZG Zw. Z8!W. Wlóll<:
niarzy, wielu wyższych uozel

PROGRAM

R~ ~L•O

I

„a

8.00 Wi.ad. 8.15 Gra o.rk. g.a,rnizonowa. 8.35 Koncert rozrywkoy{Y.
9.00 Na ko_lomH gawronów" . 9.20 O . Resp>ghi: Impresje bra.zylijs'k ie. 9.40 Nasze przed
szkome tańce. 10.00 „Pro-szę mówić słuchamy M. Kann".
10.20 z m e lod'i ą
i
pi<>S enką
przez świat. lCJ.50 Mówi te<:hnika. 1'1.'00 „Kclłm)r ~~S1<ie ws pnm
n ie.ni.a". 11.30 Co tydzień n9we
p i.osenki. 11.~ 11 Post~l? w gospodarstWie 'tffllfiow~·~. i'I'. 12.\ri;
W i.ad. 12.10 Ke>ncert z polonezem.
12.45 Rohiczy kwadrans.
13.00 Dzieci
słuchają
mu.zyk'i.
rn.20 Swojskie melod.ie.
13.40
Więcej , lepiej, taniej. 14.00 Kultura pilrne ooszuk iwana.
14.20
Melodie
rozr,Ywkowe.
14.30
Transmisja z trasy
IX etapu
WP
V3Jll'lberk
Otrokovice.
14.35
Muzyka
operowa .
15.00
Transm. z trasy IX etapu WP.
15.05 Wiad. 15.10 „Czy
grasz w
ziel001e?" 15.3-0 Piosenka, z.a.bawa i j.a. 16 .00 Tr.ansm. z trasy
IX etapu WP. 16.10 „Na s>rebrnym ekral?lie". 16.3-0 Transm. z
trasy !X etapu WP. 16.311 Muzyka ro·z rywkowa . 16.45 Trainsm.
z zakończenia IX etapu WP w
0' rokovicach. 17.25 Aud. „Ew.a
i k.sięzyc". 17.40 Non stop Stud.\a Rytm. 17.55 Wiad . 18;{)() Koncert pt. „Rytmy J.!lłodych". 11>.40

•
L ła

fa~.ach

na

ult.raJ<rookich w paMHz w g<>óz>ia'lacll od

~;ni~<> 7~::

TELEWIZJA
10.40 9,Po pracy" fiłm
TV
Mu>: . i akt. 19.05 M<:>t.okw.adirans., '.7 .00 (Ł) Na turystycznych szla
prod.
ang.
(1Z Po'ZJilania).
12.45
19.20 Ze wsi i o wsi. 19.35 K001 kaeh. 17.:!5 (Ł) Melodia, rytm 1
Zajęcia techlr!i=ne d~.a klas VIII
cert życzień . 20.00 Dziennik. 20.26 piosenka' - aud. 17.35 (Ł) "Pa
.a<la:pte,.,. turystyczKroni,k.a sportowa. 2'0.40 N.astrojo r o las Lodzo pri e~p e ranto mo- „Pr>:en10śn\Y
we melod ie. Zł.OO Stud·io P iosen vado". 17.50 (Ł) Utwory symto- ny" ('z Katowic). 15.10 Fizyka I
roku.
„
Ultr.admęl<'i" (-z Gda·ń
ki. :n .25 „ Pięć mi.nut o wycho- niczne. 18 JO (Ł) „Nasz komenwaniu". 21.JO „Listy z teatru". tarz".
18.30 Klub Entuzjastów sk.a). 15.50 Fizyka I roku. „ Tern
22.00 Pod rozwagę '!.!?.inii. 22.20 Nowoczesności. 18.4S Kurs jęz. pera.t<ur.a. własności temperatuZ 'mtifY'ki nckwe-ś!k<E1.· 23,óO II r~. 19.00 W'ład-1''1 9.1!7 Gra <zespól rowe c i.a{ stałrch i ciekłych"
'>(Ydan ie drz:ie nnf'ka. 2:3.10 W lad . r o zrywkowy. 19.2'? Chwila poezjl. I.z Gdańska). '' 1?.:ió "xxr Wy&cig
Spr.aiwPZ<lanie z za.koń
> port~r 23.15
Muzyka P'=>J>ula1r 19.30 Oa.i<w<>MJenie: o Jl..oncel'tu syui Pokoju. 'f:X.
.. e.JaPu na tT asie
na. 24.00 Wla<i.
fon icznego. 20.15 Dyskusja 11.'teGt•rokovice
(lij6
.
·acka. 20.35 D. c . kc ncertu. 21.09 Vambe!"k
km).
-Transmisja
z
Otrok.>ovic
PROGRAM Il
z k•raju i ze świa•.a 21.36 Wiad.
(}{.at.).
Ok.
17.30
Dllienniik
sportowe.
2'!.41
Grają
zespoły
9.30 Wiad. 9.35 Z życia
zw. młod zi eż •.>we. 22.05 S tu :Ji.c Współ 17.35 Dla dzieci: „Miś z okienka" (W). 17~00 „Chrop? RoootRadz. 9.55 Mu>:yk.a !\!(Iowa. 10.10 czesne "Temat z polskiego" R. Wagner: Wstęp do dramatu sti;ch.
22,47 w kregu
bluesa. ook?" z cy;klu: „Człowiek a zie
muzycznego
„Parsifal".
10.25 ::i .oo „\V paru słowach" .
23.05 mia" (W). 18.15 Wiadomości dni.a
18.30
„Perspekty·w y nauk
„ Jes2'Cze miłość" - fragm. 10.45 Melodie rozrywkowe.
23.15 „O (L/.
19.00 ,,Trzy
Muzyka z róż,nych epok. 12.05 co tu· chod'Zi?" 23.20 Wiosenmy społecznych" (W).
grosze"
program saty rycmy
z kraju i ze świat.a. 12.25 (Ł) C'.Jektadl. 23.50 Wi.ad.
CW).
19.15
Dobranoc
(W).
19.30
Komunikaty . 12.i<J (Ł) „Na p<zy
KOMUNIKAT
Dziennik (W). -20.00 „Wspólny
kład
Pi.otrków" aud.
1•2.45
- pro.gram na
Rozgłośni.a
Łódzka
Polskieg<> oręż pok'oju"
(L) Muzyka baletowa . 13.20 (Ł)
przypomina
swoim słu Inteorwl .zję (W). 21.05 „Po pracy"
"S-zerokie,j drogi''. 13.25" „Letnj Ra<iia
oomek"
nowela.
13.45 J. cha<:zom, że począwszy od 1 ma- - film TV prod. ang. (IZ Pozna
Svendsen II symfonia B-du;r. ja br. tra<11-smi~uje Pirog ram III nia). 21.55 „Rozmowy o książ
kach" (W). 22.05 Spot.ka,<11ia a>kan
14.20 Graj~ ork. 14.45 Blękitn'!'
•«lafeta. rn.oo Koncert z nagran • lllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllll· dyn.awskie (Gdańsk). ~.35 Dzien
nik (W). 22.50 Magarz:yn lJrl.fom'la
chóru a canella PR. 15.20 MuWSTAP W SZEREGI
cyj<11y Wyścigu Pokoju (W). 23.05
zyka ro2lr:,-.Vkowa. 15.50 „TechBON OKOWY CB
Fi.zy·ka I roku Gpowt. z Gdań
r.ika na co dzień". 16.00 Wi.ad.
ska). 213.40 Fio:y k.a I roku (poiwt.
KRWTOOAWCOW
'6.07
Utw<J>ry
Czajkowskiego.
z
Gdańska).
•
1€.46
(Ł) Aktualności łódzkie. •111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

cz&i1a

0

<.W)·

ni,
mstytutów
naukowych
biur projektowych oraiz liczlllie Pl"ZY'b y łyeh iallżyal ie l"ÓIW
techników z zakładów pr.:emys!u lekkiego w całym kra
ju.
W obr.aidach biorą także
udlzi.ał goście 1Z ZSRR, NRD I
Węgier. ·

Temaityika wygłas0ainych referatów wiąże się głóW!ll!e
z
zag.adnien.ia1mi
proje<ktow.ainia.,
wyikonawstiwa
i ekspło.ataeji
instalacji przemysłOIWY'Ch. Wie
le
miejsca =jmują
m. in.
sµraiwy k •limaty7.acj;, og-r -zewa
nia
bUdynlków,
oczyszczania
ścieków iJtd. w sumie wynilkli konferet)C}i st.aill<OIW'ić bę
dą :podstawę oo dad.szyeh starań
w klier1.IOlk·u pol.€il)SIZenia
warlll'rlków pracy w prniemyśle
lekikinl,
pgprawy
st.anda.rdu
t.11rządreń i - pozi>Omu
użytkowania
~acj;i.
pc·zemysrowych.
Sł.
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łach śred1I11ich. Wymaga to w
rrzędzie
~enffia te.lkdch W'all'1ILDlków, SJby
rnrodlzież robotniiic2Ja d chłopska w większym ntii ~h-

nioh do zespołów
egu..aimrimacyjnych jaftco pełnop!I"a'Wll1:ycil
nfa kwialifikae:Y'h1ego
!Ila
I
ich człQ!lków,
l:'()lk stiudliów, w :roJw bieżą- wprowad;zemd.e do lkomi·
cym zootaną posta.W!iom.e wyczas stopmtll\l,
podejmowała
sj~ ·r ekir.utacyjnych
przedsramaE'!l!lllia Sllkołom średtllJim w
narulkę w tycll szikołach. Bęwici.el:i
orga1t1.iiz:acji sipołeczO!OOl!lHJwa111iu
poscaiwy społe- dizie teilllll. spriz:y.jać 7JWię<k·
nych i młodz;ieżowych.
C?Jno-mom·l inej i
oba<ra4deryszende ldczby
styiperuddów
i
Nad!ad utrzymuje się dodat
styk,i
uzdoJ:rrień
matwm:ymiejsc w illlitematach, udOSko
kowe punkty za bardro dostów, zgłas-zającydi Slię na nia-lenńe sieci szkół średmich
bre i dobre oceny z ipr=dstooiia wyższe.
ora'Z dokaniainde :mntiain i
m iotów
eg.z:a<mimacyjnycłl na
Niezaileżn,ie od
wspomnriape'łnd~ prograanbw na111ma.
studńów,
nych ZJlllian w zasadach reni:a. W 0a.1€C'€11lliaoh przesłado<mym
ik:ierum<k.u
uzyskame w
klasiie X i XI
krutacjti, Miiruistersowo Oświanych 'PI"Ze'Z
mńmlisterstwo do
liceum
ogólnokształcącego
ty .i Sl?Jk111ruictwa Wy~,
k'lllrtariiów
~ręgów
sz1\ml.bUJb w klasie IV d V \echin.ipodjęło
aqu·g<Jfafową
pracę
nyc!h ZIW11"a<ea. się uwa·gę, by
ków
zawodowych
('PO
1
:!!Jad Ulllloż!Jiwien.iem
mlłodz:iespmwy te byty
1lralktoowame
pu1I11kcie xa każd'Y przedmiot).
ży robotniczej
i
ohropskiej
jako pieI"WSZop1al!lOWe w plaPurukty pro:yzmaje się rrów·
szerszego dostępu do S'frurldów
nalClh pracy S7Jkół, adimIDlliistraillJież ~ tytułlu
co na,jmin:iej
wyższych. Siprawa ra
wfią.że
c:jti SZlkoln.ej oraz origain,iizacjli
6-miesięczmego
S>tażu
pracy
się bowiem beZJJ)06redllllio
z
sipołeezmiycli li rnłodlziie-iowycll.
zia,wodowej tym kandyda·i -om, . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - którzy w latach
UJbiegłyoh
zda.,lii. egizaimiln wstęp.ny na
ten ilderunek
studiów,
ale
n il e ZJOsta·lii nia srudlia
pray-

11

l awizja:

ze shr. 1)

wrprowa<lz.enrle

Dnia 13 maja 1968 r.

zmarł

Antoni Laskarys

chańsza

S. t P.

Tatiana

Szkoły

lekarz

Podstawowej
nr 55.
W Zmarłym tracimy wiei·
kiego opiekuna młodzieży i
zasłużonego pracownika.
ZONIE i RODZINIE wyrazy
serdecznege wspołczucia

składaJą!
t

Dnia 15. V. 1968 r. zmarła,
lat 72, najukoMamusia i Babcia

pn:eżywszy

LEK. MED.

„"'

~

ll

Kierownictwo, Rada Peda·
gogiczna,
Administracja,
Komitet Rodzicielski oraz
młodzież Szkoły Podetawowej nr 55 w Łodzi.
Koleżance

STANISŁAWIE

MALAWSKIEJ,
kierownikowi
Pracowni Fototechnicznej Bi·
blioteki Uniwersyteckiej ser·
deczne wyrazy współczucia z
powodu śmierci

Mil~zarska
byłego prac. castrononrli
Pogrzeb odbędzie się 11. V.
br„ o godz. 16,30 z kaltlicy
Starego Cmentarza przy ul.
Ogrodo#eJ, o czym zawiada·
miają pogrążone w
nieutulonym smutku
CÓRKA, WNUCZKA
I RODZINA
żona

Łódzkie
Towarzystwo Dermatologiczne
zawiadamia z
żalem, że dnia 14. V. br.
zmarł

długoletni

0

członek

DR'-MED,

0

MATKI
skladaJ=t

-

DYREKCJA oraz KOLEŻANKI i
KOLEDZY z
BIBLIOTEKI UNIWER~YTECKIEJ w ŁODZI

Zygmunt
Kudrewicz
czESC

JEGO

P:llMIĘCII
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- Przyznam ci sie, że to mnie VJCaJ.e nie
Mam nadzieję, że Grud€<lk.i nie
sprowadza tu tego faceta w związlru z zamachami na jego życie. To byłoby d:J.a nas
nie?Jbyit przyjemne.
Downa!I" wzru;Siz.yl ramionamL
- Daj spokój. Nie wa·r to .9,ię przejmo~
takimi rzeczami. Myślę, że powinniśmy ;potra~ać tę sprawę z humorem.
Zresztą
nawet Grudeaki poin.J'ormowat mnie o tym
w ronnie- raczej żartobliJwej. Zaprosil przvj aciela i to wszysotko. Będzie mia.l tow=zysfwo. Zapomifli <> tych urojonych niebezpiec:reństwach. Nie będzie rnia.l cza.su zastanawiać się bad tym, kto czyha na. jego życie.
- W każidym razie ohcia~bym, żebyś się ta
sprawą zainter.esowal: powiedział Leśniew
ski. - Nie możemy tego lekcP.Ważyć
Downar wirócil do siebie. Nie tracąc czam;:,
za~"Onił do Olszewskiego.
- Mme byście wpadli do mnie na cll<Wliłe?
Poru=nik pojawił się błyskawicznie. By:ł
zaiint ryg-O'Wallly.
- No i oo z tym ma.niakiiem? - spytał. ZnoW11l twierdzi, że 'ktoś ~o Ob.ce zamordo-

zachwyca.,

STRESZCZENIE
Maj<>r Downar
komunikuje swemu szefowi
Leśniewskiemu,
że
inż. Grudeeki
zawiadomił
go właśnie, iż po raz piąty próbowan-0 dokonać
zamachu na jego życie. Leśniewski poleca mu, ażeby r-toczył nad inź. Grudeckim
opiekę, ponieważ jest
to poważny fachowiec
w dziedzinie budowy rakiet. Downar powiadamia z kolei Leśniewskiego, że do Warszawy
ma
przyjechać
inspektor ze Scotland
Yardu, przyjaciel Grudeekiego, który teź dopomoże mu w
jego kłopotach.
-

•

•

•

Mów WTeszcie, oo to ~o znaczy -

zdenerwował

sci.ę

Leśruie'VY"'Slti,

- Mówię dokładnie to. co usłyszałem o4
Grodeckiego. Zaprooił do siebie niejakiego
pana WHkinsa, z 'którym podobno zaprzyjaź
ni,J: się jewcze l!X'zed woj:ną w Warsziawie.
PO'tem sputylkaili siię w Anglii. Wi:lki.ns jest
czy też byl :iinSjpelktorem Scot1aru:l Yardu.
LeśnleW'Ski. mibębni~ pail.cami '.PO blacie biur-

wać?

·Downar

glOIW'ą.

Downar

siedział

osowiały.

Podzielał

zdani„

poruozmilka., ale nie mógł się do tego przy:zm.a.ć.

-

Mamy się zająć tą sprawą. Roikaz sir.efa.
WZI'IUSZyil: nie-zmacznie ramiona-

Olszewski
mi.

ka.

skinął

- Właśnie. Podobno ktoś chciał go n.aumyśll
nie przejechać wozem, na Ochocie
- Ja bym tam oobie nim gł.owy nie 7lawtracaJ powied'Zial Olsze<WiSkL
Niech
idzie do !PSY'Chiaitry. Co tu z takim czaso
tracić?
·

- Jaik r01zlkaz. 'ro r02lkaz. Co mam robić?
Downax zac~ grziebać we wsz;ystki!Ch SZJUfladaah bi'l.lrka. Zajęcie to pochronęło go ~
re512lty. Dl1uriiszą eh.wiłę in;pera.l w stosie najIWJrnaitSIZych Il<Jl.atek, aż
wre=ie od~ął

z

ulgą.

No, jestt ten przek.lęty :lJ€lSIZyt. Weźcie
kawałek papieru i notujcie. Otóż sprawa wygląda w
ten sposób, że d'W'U.dlz.iestego drugiego J>3ździernika bieżącego roku inżynier
Grodecki grał w brydlża w miesizkantu nie-

- !'fie od juibra, a.Ie od dzis>iaj, od zaraz.
R?JUCcie wsrzyslko i bierncie s'~ za t.o..
OIS2'leW\9ki spojl"Z8'l 7JdziJwionv.
- O, cz~by to r.zeceywtiśaie wś poważnego!
7 r:-re wiem. S~ PT?8il, żebyśmy Slię tym
ZaJęl1 bard2Jo ~erg1czme. Na razie to chyba
wszystko. Bądźc:ie ze mną w kontakcie i zawi.adamiajcie mnie

o

szczegółach sprawy,

- Oceywiście, pod war.unikiem, że w
Istnieje jakaś sprawa.

ogóle

.Il

jaikiego ' Henr}"ka Mi'l:'OSl2'JE!IW9kiego, · miesiJkają

Kruczej.
Dowiecie
się
dokładnie
Bryd:ż,owymi
pa;rbnerami byld: dyStallliS!ław JaśkOW9ki z żon<i. i
pall

cego na

a<lTesu.
rektor

Rafal

Gottler. przedstawiciel hand!Li:.: za.J?ranicznego. Grodecki zostal na noc u Miroszewskiego i wysrredił od niego kolo piątej rano.
Twierdzi, że w Alejaeh Jerowlim;;okich spadł.a

-

mu

na

On

sam

gł•owę cegła.
upadł

na

\
gł~

mruknął

Oi~

- Co mówicie?
- N ie, n~c. Notuj~
- Dobrze. Więc oh<Xlz:i. o to, żebyście zebra.l!i tlroC'hę :informacji o tyon l!umiac:h. którzy wtedy grali w brydża. To jed:na sprawa.
Następnie
chciałbym,
żebyście
się
chociaż
pobieżnie zorientowali w środorwdsilru, w którym obraca się GrudeckL Warto by też dowiedzieć się czegoś o jego kwegadh biUJro-

wycll i <> jego sąsiada.eh.
01's1Ze'W1Ski poskrobał się w growę.
- Będę mial pełne ręce robryty. I te'by 9i.e
to choc'iarż na coś zdało. Przecież to maniak.
Wy<Starczy na n.iEigO spojrzeć. No, a~e jak
r<>7Jkaz, to !!'07Jk:az. Od jutra zabieram sie do
tego.

?med samą siódmą Kasia. wes>zita d:o Skłe
pu z krawatami. Z trudem uporała się z otwo
~i~ i
zamkillięciem drzwi. Trzy pełne
s1a.~ hamowały swobodę ruchów. Wszystko
d:o Jed.-zenia, a prziecież musiala k,i:.pić Sta~owi jalkiś skir<mlny pre2lenok. Okazało sie.
ze ,to ni~ "'alka prosta sprawa. Który wybrac? K:tory będzie naj'!epiej pasowa! do je~ nowego ubrania? Ogromna :ill.<>ść krawa~w OSIZC>lomiła ją. Rozglądała. się bezradnie.
Ihle mo,gąc się 7Jdecydować.
-

Dobry wieczór, KaSi.un·i1L
bl<mdyn pokazywał:,
zęby w s~kirn uśmiechu.

· RoSIJ:y
-

biaile,

zdrowe

Marian! A ty oo bu robisz.?

- Zobaczyłem cię prrez szybę i
Klu'Ptljesz krawacik?

wszedłem.

- . Wł.a.śnie. Dzisiaj urodZJi.ny mojego męża.
C'.hclalam mu }ru!Pić kr.a.wat, ale nie moge
&J.ę 2ldec.ydowac, który W)"brać. Nie przypuszczałam, że to taka sikompl'tlrowana hi-

Mori.a.
(6)

Redaguje kolegium, Reda.keja (t wydawnictwo) Ł6dt, Piotrkowska 96, Adres pocztowy: ,;D?..", Łódt 1. skrytka nr 89, Telefony: centrala Z93-00 łączy ze wszystklml Cl
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