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DO CHLOPOW ROBOTNJKOW, INTELIGENCJI, KOBIET
I MLODzfozy WOJEWODZTWA LODZKIBGO
o raz 29 uroczyście obchodzimy Swięto L1:'do~e, ś:"'1t
to chłopów pracu,jących i klasy robotmczeJ, m1esz..
kańców wsi i miast.
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Chruszczow
wizytą

na Kubie

:MOSKWA (PAP), - Pr'Zewo
clni~..ący Rady ~st.rów Z8RR
N. S. Ćh...""U.$z;~zorw 3 bm. p;:-zyjął
szefa rządowej ~sji ha1rHilo•w„j
Kuby, dyrektoca Krajoweg;o Inst:rtutu Reformy Rolnej, Antonio X ,Jimeneza.
W cza~e ro=owy Arnbo<nio
N. Jjmenez w i.mieniu proem:"lra F. Castro przekazał przeiw:o~[inistrow
R.ady
d:'i.cząoemu
ZSRR X. S. Clwu.siz,c:zowoiw1 za.pro
szenie do cx:l!wiedwn•a Kuby.
Premier :X. S. Chrusromw z za-

w centrum·uwagi opinii światowej
do radzieckich
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MOSKWA (PAP). Podano tu of!

cjalnie d-0 wi~.de>m.ości, że 7 czerw
c.a r.0iz.pocz.ną się w Loodynie ro-

kowania ha.ndlowe między deJega
r,iaml rządów Związku Radz·iecklego I W. Brytanii. omawiane
wyniki wykonania pięcio
bedą
letnie.i umowy o ·wy 1nianie towarowej międ:ty obu krajansi, za-

wartej w maju 19;;9 r„ jak r<J,wni.e<t drogi d2.ISZego zacieśnieni.a
eto~unk6w hll!ndl<>wych.
Dele!l!ac.ii rad·zieckiej przewod,ni
cz:v 'lll'iceminister handlu za.gira·
nicznego P. Kumykin, zaś del~a
' cil brytyj!\'klej - po1isekretRrz sta
Mlntst;erstwa Ha.ndlu F. J. Erro!l.
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W nie-

5 bm. wieś polska obchodzi swe tradycyjne Swięto
Ludowe. Piątek i sobota upły
ozwiązku z tym w
nęły w
pod znaśrodkach wiejskich
kiem licznych wspólnych zebrań członków kół ZSL i orgaakademii., wienizacji PZPR,
czornic i różnych imprez. Liczne miejscowości, w których w

dzielę
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wiece i manifestacje, przybrały
odświętną szatę. W wielu miastach wojewódzkich zorganizowane zostały w soboti: uroczyste akademie.
w
Na terenie Wielkopolski
dniach poprzedzających święt::i

eeneralny

Japonii

TOKIO (PAP). Po 48 godzinach wielotysięcznych groźnych
demonstracji i walk z policją w
stol\cy Japonii przeprowadzono
w ~ob0tę strajk generalny dla
zaprotestowania przeciw ratyfikacji układu amerykańsko-japoń
skiegn i przeciw przyjazdowi pre
zydenta Eisenhowera do Japonii.

W strajku g-eneralnym, ogło
szonym przez lewicową federazwiązkową „Sohyo", udział
cję
Judzi.
wzięło około 5 milionów
Ruch kol-ejowy zamarł na kilka
godzin. Metro stanęło: Stanęła
poczta i biura. Znieruchomiały
zaklady pracy. Pikiety strajkowe
obsadziły budynki administracji
publicznej.
zachodnich
Korespondenci
agencji prasowych podkreślają
w swych informacjach ogrom
rozmach tego strajku.

Wybory
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Dziennik „HINDUSTAN S'rANDART" w artykule pt. „Sro<lki

przenoszenia broni nuklearnej uradzieckie
znis.zc?.eniu
le~ną
p.ropo'7.ycje rozbrojeniowe" pod·krc
fila ·wypowiedź Chru~zczowa, że
w pierwszym etapie powsze-chnego i całkowitego rozbrojenia powinny być zakazane i zlikwid.owa
ne w~-.zysitkie środki przeno.sr1.enia
broni nuklearnej oraz wszystkie

-

bo.zy wojskowe na obcych teryw-1
riach.
BERLIN (PAP). Nowe propo.zycje rządu ZSRR i oświadr-zenie
pre-miera Chru9zczowa na konferencji prasowej znajduje się w

cen.trum uwagi opinLi publicz.nej
NRD.
Dziennik „BER.LINER ZEITUNG
AM ABEND" z 3 bm. w artykule

jest
zatytułowanym
0 lto1.brojenie
obecnie hardziej niż kiedy!<C)'lwiek
Stt>rn wą 11ie cie.rpiq.c~ zwłoki„ pod
w nowych propQrzyże
k1·e-śł.:\,

cjaclt ZSRR problemy Jconlroli
są
rozl>roJeni:l
procesem
113d
s2czegół-0-wo

nik

zv~rraca.

O"pra.cowa.ne'". nzienna. s·t.wiertJ.ze-

U\\· agę

nie N. Chrus'lczowa.

Jż

ostatnie

ko.niE"CZwyda.rzenia zwięk.~zyły
ność walki o powszechne i całko
wjte rozbr-ojenie. o likwidację nje
be.znie-c?.nego wyścigu zbrojeń.

NOWY JORK (PAP).

Informując

o UOW'.\'Ch pro-pozycjach rz~1du radzieckiego, dzienniki urugwaj.c,kie

L U D O W E

odbyło się kilkadziesiąt otw;.rtych zebrań ZSL i PZPR. Wyna nich referaty r.a
głaszano
temat przeszłości r'uchu ludo-

wego oraz osiągnięć kraju w
okresie 15-lecia.
Ostatnie przygotowania do obchodów poczyniono w Przygodzicach w pow. Ostrów, gdLie
odsłonięty zostanie pomnik ku
czci poległych chłopów-powstafi
ców wielkopolskich. W Gosła
wicach, pow. Konin, w nie_dzielę nastąpi oddanie do uzytku
szkoły podstawowej.
W woj. łódzkim manifestacje
z okazji Swięta Ludowego od.będą się w 24 miejscowościach.
M. in. wielki wiec zorganiwWnlborzu.
zostanie w
wany
pow. Piotrków, gdzie przed ~4
laty rozwijała działalność nieW
partia chłopska.
zależna
Brzezinach i Piątku, gdzie ży
we są tradycje walk o społecz-

I

octowe wyzwolenie w~i
.
·· •
·
ne l nar
zostaną sztandary
pr7.ekazane
ZSL.
wyniki przyniosły
Poważne
czyny społeczne
wsi łódzkiej
podjęte na cześć święta.

podkreślają

fragntent:r propozyc,jj

do•.ycz:\ce z.a.ka.zn_ ]>r~dukc.i_i i z11isr.iczen1a w5•1,ystk1ch srodkow p.r:r.P
nuklearne.i ora1.1.
noszenia broni
likwidacji baz wojskowych na o-b-

cych teryto-riarh.

Dziennik „POPUCAR" s<twie-r„Związek n.a.dziec ki j'.>rO'J>oaby program calk<>witego

w kujawskim

zagłębiu

przemówił

następnie

!

Wykonanie t~'<'h planów nic jest celem samym w 11obłe,
a ma. doprowadzi<) do polepszenia warunków materialnyeh
kulturalnych nas samych i naszych dzieci.

I

'l\"zywamy ludność wsi i miast do włączenia się w sor.ereiri obchodów teirorocmciro Swięta Ludowego, które zczflrganizowane w wielu miejscowościach naszego
województwa.

sta.nll,

WOJEWODZKI KOMITET

OBCHODU

SWIĘTA

LUDOWEGO

W LODZI

Ludowe
braterskie pozdrowienia
olcazji Swięta Ludowego Prezydiuf!l Wojewódzkiego
Ludowego
Stronnictwa
Zjednoczonego
Komitetu
pozdrawia wszystkich pracu.iqcych chłopów, robotnikó·w, inteliqencję pracującą i mlodzież 1.l'si i miast nasz~
(ltJ u:ojewództrna i m. Lodzi, życząc pomyślności w pr 1cy i życiu osobistym.
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W imie·niu c:·lonków Zjcd11nczonego Stronnictwa Ludc11•ego przesy/n 1c s;zystkim dzi.nlac::om Polsldej ZjednoczJRo/Jotni.czei, Sfronni.ctwa Demokratvcznego;
nej Pa·r t1i
Związku Mlodiir!Ż•J Wiejskiej, 01·panizac.iom spo1ecznym,
rolniczym i spó/.dzielczym - ludowe, bratnie pozdrowienia.
ZA PREZYDIUM
WOJEWODZKIEGO KOMITETtl

ZSL

I!ENR\'K RAFALSKI
prezes WK ZSL

roz\H-oj.t".!1ia podd~tny 7.0"\'tał rzeczy
kO"nti ołi rnł<:dzyna rodowej
wis-tr j
w oparciu o po-rozumienie międrty

narodowe•'.

•

•

dniu Sw!ęta Ludowego Miejski Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego serdecznie pozdrawia
wszystkich rolników Wielkiej Łodzi, lódzkich włók
niarzy I metalowców, pracowników nauki, oświaty I kultury, inżynierów i techntkóu1, młodzież oraz wszystkich
ludzi p-racu w naszym mieście.

W

Chruszcz owa

Zyczymy jak najlepszych wyników
kiej pomyślności w życiu osobistym.

c1~rw„

w pracy I wszel-

l\'llEJSKI KOMITET
ZJEDNOCZONEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
W LODZI

ca br. odbyła się
na
w Moskwie
Kremlu lrnnferen
na
premier
której
Chruszczow 01nó„

cja pra.sowa.

wił nowe propo„
zycje, ZSRR w
S'prawie całkowi
tego I p<>ws?:ech-

W lodzi wydrukowano

ncgo ro-zbr<>.lenla.
CAF - telefoto

pierwszy ogólnopolski
przewodnik t.ury~lyczny
w pięciu językach

wapienniczym

kujawskiego zagłębia moment dekoracji przez A. ZaZalogę
wapienniczego odwiedził A. Za-1 wadzkiego najbardziej zaslużo
wadzki w dniu jej wielkier,o nych pracowników zagłębia.
A. Zawadzki
akademii
Po
jubileuszu lOO-lecia
święta zakładów.
tutejszych
pracy
Przewodniczący Rady Państw:ł wraz z towarzyszącymi mu osona wyrażoną w swoim czasie ·bami udał się na teren waµienprośbę załogi objął nad tą u- ników „Bielawy", gdzie dokohonorowy protek- nał otwarcia nowego, wielkiego
roczystością
zakladu produkcyjnego. Za natorat.
Przybywającego na teren Z:P- ciśnięciem guzika w ogromnym
głębia A. Zawadzkiego serdecz- obiekcie, wznies1onym z wysonie powitały tłumy górników i kich konslrukcji żelbetonowych,
członków ich rodzin. Goście i rozległ się szum potężnych maszyn i urządzeń. Ruszyły dluwitający udali się następnie c!o gie ciągi transporterów i cięicałkowicie meKultury, kich łamaczy,
Domu
Zak!adowego
.
gdzie odbyła się uroczysta akademia. 100-letnie dzieje zaglę- chanizuiących wydobycie i pr1e
bia i jego perspektywy rozwo- rób kamienia wapiennego. Ci~ż
zastąpiły
jowe przedstawi! dyrektor na- ką pracę górników
Kujawskich Zakładów nowoczesne mechanizmy.
c:r.elny
,______
Wapienniczych w Piechcinie Henryk Hałas.
inż.Wśród
powszechnej

ł

Manifestujemy gotowość realizacji zadań nakreślonych
przez nową pięciol·atk ę i w:r.mo7.enie wysiłku nad wykonaniem zada1i podnit>sienia prodnkcji rolnej, wydajno~ci
pracy i wprowadzenia postępu technicznei;"o na wsi, rozszerzenia i umacni a nia 7.espolowych form gospodarowania w produkc,ii rolnej i terminowego wywiązywania sii:
z obowiązków wobec państwa.

nujc,

Konferencja
prasowa
W dniu 3

ł

dza:

Aleksander Zawadzki

owacji
przewodnl ·
czący Hady Państwa. Przek<>zal on :r.alodze w imieniu KC
Rro DE JANEIRO (PAP).
PZPR., Rady Pai1stwa. rza,.du i
Mieszkańcy dwóch pat'l.stw A- Ogólnopol~kiego Komitetu F'rnn
Boliwii i tu Jedności Narodu serdeczrie
~ryki Laci1iskie.i Wadoru, idą w niedzielę r'c. pozdrowienia.
Zarówno w
~r~ Wyborczych.
A. ZawPdzki wiele uwagi pr. ...
_i;Ym, jak i w drugim par.5w~":be
w
zainaugurowanym
glo snwan ie zadecyduje •.J święcił
obchodom 1000-lecia Panbr.
g/es~~ze Prezydenta oraz Kon- stwa
Pol~kiego, stwierdzfljąr, i'i'
przez nawiązanie do postępo
,b.
BnliWia
niedzielę wych tradycji narodu i twórW) iera w
sweF1n
, ~ 6 • d Prez;-denta, 6 senatorów cze realizowanie zadań 1eraź
" · eputowanyrh. Ekwador nieiszo:ki, stwarwmy podstav:y
.
prezydenta i
, . w1ceprczyden 1.a, nowe.i. leps;~ej przyszłości n:i34 senat
6
or "' l 73 deoutow'l- szf'i 0iczvznv.
nycQ,
h kolei · nastąplł uroczysty

w Boliwii i Ekwadorze

na trzy eta.pyH.

Warszawa, 4 czerwca 1960 r.

pod znakiem wieców i manifestacji
WARSZAWA (PAP).

ZSRR N. Chruszczowa i wiele u.
wagi poświ~ca.ią nowym radziecrozbrojeniopr<>pozycjom
kim
wym. Dziennik „HINDUSTAN TIMES" opatruje informacje nastę
pującym tytułem: ,,Chruszczow ujawnia plan rozbrojenia obliczony

RADZIECKI KOMITET OBRONY POKOJU
Moskwa
Drodzy Przyjaciele!
Pragniemy tą drogą wyrazić głębokie uznanie i. brnterską solidarność z now:vmi propozycjami rozbro1emc
wymi ogłoszonymi przez rząd ZSRR 2 czerwca. Propozycje te stanowią ieszcze jeden dowód konsekwentnej
kontynuacji polityki pokoju i współistnienia wytyczone]
przez wielkiego Lenina. Zadają one zdecydowany cios
zimnowojennej propagandzie tych awanturniczych _sil imna
które storpedowaly konferencię
peri1łlistycznych,
szczycie w Paryżu, a obecnie nie przebieraią w środ
kach, by oczernić pokojowe wysiłki Związku Radzie<::kiego i calego obozu socjalistycznego.
Opublikowanie tych propozycji w Polsce oraz oświad
czenie rządu PRL w tej sprawie spotkało się z serdecznym poparciem naszcg<J spoleczeństwa, które, podobnie
j~k narody innych krajów,- gorąco pragnie odprężenia
i pokoju. Propozycje te dodają polskiemu ruchowi pokoju nowych bodźców i stanowią dlań zachętę do dalszej ofiarnej dzialalności ramię przy ramieniu z radzieckimi braćmi, wraz z siłami pokoju innych krajów, w c<odążenia ludzkości:
najgorętszego
lu urzeczywistnienia
rozbrojenia i utrwalenia pokoju, którego wyrazem jest
ten historyczny dokument.
Przekazujemy braterskie, z głębi serca płynące pozdrowienia radzieckim bojownikom o pokój.
PREZYDIUl'I
OGOLNOPOLSKIEGO KOMITETU POKOJU

SWIĘTO

l

oświadczenie
zamieszczają
przewo-dniczącego Rady Ministrów

scach

obrońców pokoju

0

Rokowania handlowe I
ZSRR-Anglia

DELHI (PAP). Centralne dzienn·iki indyjskie na czoł.owych miej

· Depesza Prezydium OKP

ny póżniej.

· 1,
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Propozycje rozbrojeniowe ZSRR

złoży

dov-"Oleniem przyjął za.pr0--~n'e.

0-

poniedziałek

-=----.....-------------------·------------------------·--~---

'fermin 'l'rizyty iiootan:e ootalo-

ę

niedziela 5 i

Oic1·ec Powersa
'

odw1"edz•I
.
syna-szpiega

.

Żółty deszcz
spadł

w Kielcach

K18LCB (PAP). -

Zja:wisko,

które zaob.'lo0iiwowa,11J0 kilika din i
temu w woj. rzeRzowskim powtó-

1·zy.Jo się w p;ąt;ek w Kielcach.
W raz z des=zem spadł na uli O!.'!
miasta żóJ.ty, drobny piasek. Byt
on sz~wgóln.!e widOC'ZlllJY wypaQ'l()W<11rn1u wiody - na aGfalbowych ulicaoh.

poi

HANOI. - W ietnaim &k~ Agen.cjo
Pra·s.owa, po·w 1 oł1ują.c się na d~ztec'\
n i.k „Lao H a,k.<nt' · po.cta.je, że :>.-01nierze

1nn!e.is't-OŚC'i

narOd()lw~·c h

Me-o i Lao-Lu1n. odbywający ~11\Jż
w królciw,~·k:ej unnii l ::tOldń 
bę
skiej.

Z1bu1:1k'"~'.ali

~ię

Pr:r.ed paroma dniami !I [IUŚt'ił prasę Lódzkich Zakładów
Gra.l'icznych pierwszy w na..•:r.:r<'h dziejach <>góln<>kra,i<1wy
przewodnik turysh•czn:v. wydany w pię<"iu .ie'7.:Vk<•<'h i przeznaczony dla turystów rodzimych i zagranicznych.

i

prowudu.ą

w~;cu: z sit.a mi rz~do„.:vyJni L aos.u.
WASZYNGTON. - Prem:er Ka
WASZYNGTON (PAP). Jak do
waszyngtoóski korespon- nady John D iefe•nbake.r P<Z)'byl
nosi
dent Reutera, ojciec >lm-er:vkań- w pią.tek wiccv.orem z jcdnodni-oskiego wywiadowcy zestrzelone- wą wizytą of 1cJaJną do Waszyn.g· I ton'\.l.
· na ct z,wiąz· 1 maJa
Spot1ka „;ę 0t1 z prezycte·ntem
go w ct mu_
k1·em Radz1-eckn.n Oliver PovJiers, El.se·n-hDwcr€„.m "" ce-l·u 01nówi'€nia
otrzvmal pozytywną odpowiedź svtciao.ii pc,wM2lej po fia'i<u pa.ryna podanie ~kierowane do Rmba sh:'ch ro-7,mó\\· na nc7.)'cie.
MOSKWA. - Vl '-obotę ot.warta
sady ZSRR w Waszvngtonioe, w
d . '1 .p \A: i r zc~"t?ł:;i \ 11!=.• zecr r?;\\."f'Z'.<:n•w.B Wvs.t.R.
"
kl
w.·1 O si(!::!n'.ęć GC'i;:pf..rta1·ki NaN:-.ctor .z)
- _orym p~os1 o 1.t ~ 1€ eni..
WJa'ZdoweJ do Związku R'ld :'.1<"- , we.i ZSRB rnso roku. z 7 .770 wyckiego w celu zobaczenia syna. stawionych maszyn, obrabia·reik,

racji
z
zwi€'d zC'll ia
PrzeVl>-Odnik liczy 1.000 stron ,godn:;>cli
tekstu i wydrukowany jest na S\\"ych hi storycznych lub kra;ioi;.ię
Skla<la
waloró'N.
znawczyc.h
piQknym, offsetowym papierze z
lukswsową. lakierowaną okładką. on. z siedmiu o<ldz:e'lnyeh tomiZawiera on wyc_zerpujące cl~ne ków. z którvch każdv s1annw'
o wszy."'1;kich reg1onach PolskL z zamkniętą caiość, prz)' cz:vm tom
mioej&ro<Wooci TJi<'rwszy - to o~ólny jnformator
uwzględnieniem
" Polsce. z mapkami i trasami
Tom drugi,
JJO<l róży po kra i u.
środkowo jes·t
~wi1;cony
wschodn;c-j cz<;;icl naszego kr;iju. l~-OoZdzial JY.>święc<>n:v Lori'Zi
li<''T.)' 6 $( ro'n wraz z rna.pk ą centrum mia~ta i inf-Ormac,jami o
Opi<;ana .ie.~t w
"yc·icC'zkach.
pnyrrz.3.dów p.omacl nim his~C>ria powstania nas'.lN."O
~,grega,tJÓw
polowę stninow i[l n1odel-c Z1U1pełini-c
roz,vój i sh:n1
jego
1niasta
no.w-ej kcnst.t'ukcji.
w 11ooy z cmwa·rtku obecny. Tom trzeci przewodnil'AttYż. n:i piatek on~u. w p ią te-k nino p-0- ka, 1><>,:;\\·i('cony jcst Polsce pólJicju J1· a,1m1 ~dca pr'l.t...pro:\o.,·:~clv.ił~1 w nor1w.i. t<>m czwarty I'<>ls<·e :r.aP>:11') 'l.u i nn p r7.cd111ieści:1c h st<>.l :- l h-O<lnicj, t<>m piqty PolsC'~ p-0cy wiclkq obł&\v~ na zn.mic·-.;zka- łndni<>,vej.
io.1n S?,cis'y 7a,vil"r"a
l"ch tam Al gie.rcizyl<&w. Arc:>Zlo- d-<>kladnc ;nf<irm!lcjc a-dre<&we.
wa.no 528 osób.
z cale.i Polh<>!elowc
izowe.
de\\
KAIR. - Ke>mentator polil)'C'7.„An- .<; ki. a l<>m o.~ta!ni. siódm~· <>bejclz!c11nika
11v lib<:u'i~t<ie1g-0
Naha.r'", powołując slę na oś.wii.1d mu.ic <>pis
turyst;r<'7.nych :<?:laC'7.enie jednego z dyplomat.ów ame ków wodnych naszeg-o kraju.
rykań„kich w Bejruc 'e, p odaje. 7.e
Na. i>rze.<!17C'n\ naw.ych dzfeprzy pomoc:v ~amolotór\v v,r'{)jskowych Amery«~nie 5fotogra ro-wal i .i<iw nit> mleliśmy n ·i l('dy takiego
i Tlr7<'\\'CHfoika turystyczn t>ll'O.
"środki
·wa.ż.niej::::rz.e
w·~~.v·c:st.ki.e
oobiekty v.. o:jc;ko•\ve w kr<=łjach .Rl;- 1· ~.im ująci:g-n <·~I~· kra .i i w:nfa1'e
Cl!kiego V1.'S>c-ho·clu. a prz~de \Vrszyst
go w 5 .io:;1wkach. W prz~:gotokim w .~rajaeh arai>s,kicłl.
l!Ja.lszy ciąg na .st.!',
1

1

:»

h ryzys

Obchód 20-lecia bitwy o Narwik

wspólnoty irancuskief noołęhia sie

,,Imponująco eksf:lozvcjo

Cztery państwa Afryki
żądają od de
PARYż (PAP). -

Gaulle'a

Premier J. Cyrankiewicz

niepodległości

W piątek! Wspólnoty

Narodów -

11

zwiedził Międzynarodowe

D ., ;w-

~f~ rządów 4 pa_ństw afry~ mey·u. Górne) Wolty, Ni,gerid i
ka~ch. czkmków l''r<ln.cu.siciej \'Y ylr.zeża
Kości Słoniowej -

Targi

Książki

WARSZAWA (PAP).
4 swyni• wrażeruami na temat obm. w godz:nach popołudn,j.0- bejrzane i ek.sopoz;ycji z przed.sta~
v, ych V lvlięd.zynaro,iowe 'l'ar- wicielami PAP i „Trybuny Lugi Książki w W o..rszaw:e zw:e- d'll".
dzil prezes Rady ~U n; st.rów. J óTegoroczna ekspozycja jest ;na
W !'Oz.mowie przeprowadzonej
212! Cyrankiey;ricz. któremu to- prawdę imponująca
w godzinach popolud..-i'.owycn z
pOWlewarz: szyli ministe:· kultury i dz:ał ,f, Cyrank'iewicz. - Na.wet
de Gaulle'em zażądali om przesztuki.
'l'adeusz
Galiń
,Jti
i
prepob'cżne
przejrzen.ie
suoisk
wykazania tych dziedzin, które ·iozes Polskiegó 'l'owarzystwa Wy st.a wców z 21 krajów. pozwala
tychcz.as pcdlegaly
wspólnoc'e
dawców Ks'.ążek Adam O- zorientować się w rozmiarach
dyplomacji, obrony. bundlu
strowski.
i 2111.:.czeniu war=ws..1{.iej
imzagranicznego,
komunjkacji i
W ozas'e niemal dwi.1 godzinlllej prezy.
tr'raw finan.sowych rką<iom swoprzechadzki
po
terenach
targ0Dla mnie osobiście, a sa.ich krajów.
wych. premier wtrzymywał &1ę dzę, że i dla wszystlnch "lfNleAgencja AFP podikreśla. że
przy po.5z.c:zególnych stoiskach dzających.
V J\liędzynarodo·Ne
[ud.no;Sć czter~h wymienmnych
wysta?.-có-.v zagranicz;nych,
in- 'l'argi Książki są nie tylko ~
(Dokończenie ze str. 1)
państw liczy łączn.'e
10 miho..
teresując się
ró_żnego
rodzaju ważną imprezą handlową, ale
Kraje te zażądały przywywaniu i redagowaniu prze- nów.
publikacjami.
l'<ajwię0ej
uwa- również pjękną imprezą kultuNa zdjęciu: generał bryg~dy Rr l'nisław Bet!narz sktada wieniec
wodnika, brali udzial znani fa- znanie cdkowitej n!e1xidleglo3ci
gi poświęcił premier CyranJ;:;e_ ralną.
na cmentarzu żołnie1-xy francuskich w Narwiku.
chowcy - geograf<l'Wle i specja- na.tycluniast. bez !''>recyzowania
wlcz stojskom z wydawnictwaFOT - CAF
sw~·ch
sto.s.unków z
liści od turystyki. historycy
L dal&y>eh
mi j)olskimi,
m. ·i n. PIW",
„ Czytelnilrn
„ Wspólnej 8praciziennikarae. fotograiowie i ar- Francją I Wspólnotą Francu sl:ą.
W
najbliż.<>zych
dniach
rozpoczwy· ·. a zwłaszcza wydawanych
ty6ci-malarz.e. Ci ostatni upięk
przez nią płyt do nauki języ
szyli prze-wodnik Ś\>netnymi ry- ną się rozmowy między prze:-ków obcych oraz sto.isku „Ossocinami miast Polskich. utrzyma- ,s.t..aw:cielami l<'ran.cji a r.lądam.i
wymienionych
krajów.
nymi w konwencji sztychów zelmeum··.
Przedstawiciele w.vda•wnictwa handlu zagraniczineszl<Y"'7i€Cznych oraz zaoPatrzyli
Ohser'V\'atorzy podkreślają. że
przewodnik w estetyczne, piękne żądaJilic ·i pa1irtw afrykańskich
go •. Agpol" wrę=yli premiet'<1wi słynny już na targach •.Prze
wzory strojów
ludowych
ze m<Y.i;e wywoLać ~le boki
kr;yzys
wodruk po Pol..<>ce.. oraz wylrowszystkich regiO'llów Polski.
Francus1kiej Wspólnoty !Sall'OPARYŻ (PAP).
Według
dnnle·
na,ną
z plastiku
turystyczną sień jerozolimskiego korespond<i!n
Tekst polski. opracowany przez <iów.
ta Agencji ł'rance Presse, pe.wlen
mapę kraju,
zespół redakcyjny pod kierowz.,,.,-!eciz,en,tu targów prezes dziennikarz niemiecki z Hambur·
nictwem mgr. Zofii US".i:yńskiej,
PARYŻ
0
(PAP>. Jak donosi W'Jdowe przeciwko Eichmannopowiadomił Instytut Historii w
został przetłumaczonv na angieiAgencja France Presse, wladz.e wi w celu sporządzenia aktu o- Rady Mi:n1istrów podzielił się ga
Haifie, że zna miejsce pobytu 'v
lłlti i t<> pierwsze wydanie w naizraelskie rozpoczęły regularne skarżenia .
Hamburgu Ludwiga Viktora Hah·
kladz!-e 5.600 egz. &Przedano na
przesłuchiwan;e zbrodniarza hina, któ-ry kierował eks~erminacją
Policja argentyńska podała, że
żydów getta warszawskiego.
zamÓ'.vienic do An::(li1. W przytlerowskiego Adolfa Eichmanna. prowadzi obecnie śledztwo w
Rozgłosnia radiowa Izraela rzuizotowaniu są przekłady na franJ.est on przes łuchiwany przez sprawie zniknięcia Adolfa Eichcila natychmiast a.pel po polsku
cuski, niemiecki.
kilka godzin dziennie. .Jednoc1Je- manna z Argentyny, gdzie prze•
•
do
żydów pochodzących
z WarPrawdopodobnie przewodr,ik
śnię gromadzi się materiały do0
szawy i b. więźniów ob(Y.ł;U śmier
ukaże się też w językach ronazwi
ci ·w Treblinr.e aby zł-ożyli zeznasyjskim i hiszpańskim
nia w sprawie Hahna.
TOKTO
(PAP).
Według
_Związek
?fi ar _taszyzmu. w
Na ul. zachodł1 lej przy Bazar-0Prrewodnik został wydrukowa- nieoficjalnych danych, w oohotNiemczech zucho:,Jnich opu_bhko- wej na przejściu. dla piesrzych na
ny w rekordowo szybkim tempie nich demon.sit.racjach
w '.l'ok!o
wał w piątek oswiadczeme, w torowi&ku
wydrz,elołlym
wpa<ila
przez Loozkie Zakłady Graficzne przeoirwko ukladOWi bezpieczeń
którym domaga się podjęcia kon pod tramwaj „24" prowadzołly
J)Od kierownictwem
dyrektora stwa z URA i zapowied7iian.ej
kretnych kroków przeciwko licz przez motorowego Fra11ci&Zl<a Ga- Zd7'islawa Nowaka i dyrekto- wizycie F:is.enhowera w Ja;ponym żyjącym w NRF zbrodnia- Jan ta (Wojska Pol&klego 48) - . 70ra technicznego Lucj.in.a. Jagiel- nii,
rzom
okresu
hitlerowskiego let11ia Józef.a Mus-zyń&ka (Zg1erwzięło
ud.z.Ja! około 1:.lO
1
NOWY
JOJtK.
Dwa
le<kkie
i;ikiego. Poza z.espolern zecerów, tys. ooób.
przede wszystkim zaś wspólpra~ sk~'ta; J~ka d<>211ala tak poważ
wstr-z.ąsy podrz!emne zarejestrowapracowników działu off se• owego,
Ambasady amerykańskiej
w no w piątek w Kaliforoii w okoli cownikom Eichmanna.
nych obrażeń clala, że w drodze
NOWY JORK (PAP) . - Okomaszyn i introligatorni LZG stolicy .Japonji, pned którą de- cach San Diego. Nie si>0wod<YW<iO.świadczenie stwierdza, że w do szpitala zma·rla. Motarowy zo- ło
100 ocalałych mieszkańców
wziąt udział w opracowaniu i
r onstrowało kilkaina.ście tysięcy ly Ołle 11a sz-cu;ście o:fiai: w lu- Niemczech zachodnich działają !Jtal za.trzymany do dyspozycJl portu Ancud,
stolicy wyspy
zmontowaniu tego pięknego i je- osób, strzegło 500 policjan~ów, dziach, a·ni srzkoo ma.terl<il11ych.
siły, które usiłują osłaniać zbro prokur„tora.
,.. ,,,
Chiloe,
oczekuje na lotnisku
dynego wydawnictwa grafik z
dniarzy hitlerowskich i zaintere
Na rogu Zeromskiego 1 Koper- Puerto Montt chwili przeh:ansLodzi
p. Roman MATYSIAK,
sowane są w ukrywaniu ich zbro nlka do~lo do poważnego wypa<I portowania do Santiago. Dopieredaktor techniczny przewodnidni. J·eśli zbrodniarzom tym gro ku tramwaj·owego. Na skutek 0 - ro teraz można ustalić szczegcka.
zi niebezpieczeń~two, pomagają pilsbw.a
motorowego
Zdu.islawa ły strasznej tragedii z niedzi ePrrewodnik. k.tórego cena wyim uciekać za granicę . Dowo- SkąpS>kiego (Kra.terowa 6-a), który li 21 maja, kiedy to trzy olbrzy
nosi 5 dolarów,
przeznacz,ony
dem tego są wypadki dr Eisele, jechał ba·rdrzo nleo·strożnle, wy- mie fale oceaniczne zmiotły z
jest w caiooci na eksport. NaZinda, Heyde-Sawade oraz in- sk<>azyła z szy11 „8 -ka" l 0derzyła powierzchni ziemi port Ancur!.
nych.
si~ z „8-ką" jadącą z przeciW11ej
F.tepne 'W'Y'danie w .1ęzyku polPierwsza !ala zalała o god.:.i&trony.
skim będzie juó: w wolne.i sprzeMotoroWY dl"Ugiego tramwaju nie 15 nisko położone dzielnice
daży w naszych księgarniach,
J(yzef
Adamczews•ki
(Solna
Wczoraj
8)
też
w
sali
konferencyjKatowic oraz sekretarza. Wojew.
portu. Ogarnięci paniką mieszŻałować tylko wypada i
nie jest bee winy, bowiem 11ie za kańcy
nej Prezydium WRN w Lodzi Komisji Zw. Zaw. Leokadię
szukali schronienia w
preten.sje te kierujemy pod adre obradowała
eh.ował
nakaza.nej prze•pi.saml o- wyżej położonej
VIll
program<lwym
Konfercn~J.t Kusi\. Z
refe„aczęści miasta.
s.itrWmości nle crz.eoka·ł aż 1.raansem ruchliwego skądinąd i cie- Delegatów Zwia,zku Zaw. Pra- tcm wystąpił sekretarz Okrę!'u
walc2'.ąc
rozpaczliwie ze wzbu,,.,,„:i1
!krzyżOtWanl:e mln·ie.
kawie się rozwijającego wydaw- cowników
Ja·k
slę dowiadujemy, z InicjaPrzemysłu
Chemkz- Lucjan l\fichalski.
Wskutek zderzt.-iia w tramwa- rzonym morzem.
tywy TOPL zebrano w ZPB im. jach
nictwa „AGPOL".
że wy<lalo
wyleciały sz~·by, a wśród pa
W kilka minut później druga
Konferencja
przebiegła
pod
Armii Ludowej ok. 6 tys. zł dla sażerów
ono przewodnik w zastanawia- nego Okręgu Lódzkiego - licz4
są rałlni: Janina Bogu.siz fala
cego
30
tys.
członków.
Udział hasłem
oceaniczna, jeszcze gwał
otia.r huraganu ziemi rzesww- (Dybkoowicrze,
przygotowań
do
jująco małym nakladzie. 6.500 egpow. Lowicz) l Zo- towniejsza, zniszczyla całkowi
w
konferencji
wzięło 103 dele- bileuszu 40-Iecia Istnienia związ
skiej.
Inicjatywa
TOPL
w
Za7,emplarzy, to liczba śmieS7..:na.
fia Brych01Zyńska (Ogrodowa 20).
kłada.eh im. Armil Ludowej zal(atuw
i
około 50 i:-ości z zakła
cie
tę
część miasta. Wody unioku.
Obaj motorowi z-09taU zatrzymajak dla 100.000 turystów w.grasługuje na pelne uznanie,
zabudowania
przeważnie
ni do dyeporz.y-cjl prokura.tora. (s) sły
Pierwszą jaskółki\
Jubileuszu
ni<.'Znych, którzy w tym roku od- dów pracy. Wśród goiici zauważyliśmy
przeds!awjciela CRZZ był zorganizowany wczoraj w
dręwniane. Niesione falą domy
wiedzą Polskę.
Dubiszewskiego, przewodni- godzinach 11opołudnlowych orótroztrzaskały się na położonych
Mamy nadzieję, 7..e "Pl"ZY naw odległości 7 km od Ancud
r; tępnych WYdaniuch. 1..ettl istot- czącego Zarządu Głównego Zw. nopolskl rajd motocyklowy cheZa.w.
skałach.
Pracowników
Prze111. mików z udziałem 460 ma~z:1-n.
ny blad zo.<;tan·ie naprawiony.
Emila Przyczynka z Uczestnicy 1·ajdu złożyli wieńce
Trzecia fala dokończyła dzieMARIAN NmWIAROWSKf Chem. ła
zniszczenia, znosząc m. i'1.
na Placu St1·aceń w Zi;lerzu i
miejscowość Mutrico, położoną
pod
Pomnikiem
Nieznanego
w odległości 8 km od latarni
żolq_lerza w l,odzl, Rajd miał
Wczoraj, w drugim dniu kra- Polskich
Wiśniewskiego
i morskiej Corona.
rów~ie:i: charakter ezę.~ci obchoDomy, które nie zostały zn:P.dów Ty1;iąclecla istnienia pan- jowej konferencji akademickiej przedstawicielki Wydziału Zdrosłużby
zdrowia w Lodzi, przy- wia Prezydium Rady Narodowej sione falami, zawaliły się n·l
stwa polskiego.
ogólnokształcqcych
skutek
trzęsienia
ziemi. Ocabyli
na
salG
obrad,
oprócz kie- m. Lodzi, odbyła się dekoracja
Wieczorem w Dąbruwce-Lei;le
pracnwników aka- lało jedynie kilka budynków.
kolo Zgierza zorganizowana zo- rowników zespołów leczniczych z zasłużonych
Dokładna liczba ofiar nie bę
stała ludowa zabawa z wystc:- c1lego kraju, tównież dyrektorzy d<:mickiej służby zdrowia, złoty
departamenlów
Ministerstwa mi odznakami Zrzeszenia Studen dzie prawdopodobnie nigdy znci
pami artystów sceny.
Ministerstwa Szkolni- tów Polskich. Wręczono również na. Zginęły całe rodziny zamkNależy doda~. że konferencja Zdrowia,
Inni
Wyższego,
Ministerstwa przodującym zespołom akademi- nięte w swych domach.
połączona była z wystawą ek~po ctwa
natów przcmy1!lu chemicznego Pracy i Opieki Społecznej oraz ckiej służby zdrowi11 dyplomy i mieszkańcy utonGli, gdy chcieli
się
ratować
na
łodziach.
Ocabogato ilustrowana pięknie opra Ministerstwa Kultury i Sztuki. od7.naki dziesięciolecia ZSP.
rekcja Studi~m zapewni miej- cowanymi przez Tomaszowskie Obradom przysłuchiwali sil') rów
W swoim przemówieniu, prze- leli jedynie mieszkańcy, któr7y
sca w domach studenta.
Zakłady
Włókien
Szlucznyrh nież rektorzy wyższych uc2,elni wodniczący Rady Nnczelnej ZSP udali się na pobliskie loi nisk'>
aby obeirzeć zawody
mgr Czesluw Wiśniewski wspom Puerto,
Szczegółowych
informacji na tablicami przedstawiającymi do łódzkich.
lotnicze.
W trosce o wykwalifikowane ten temat udziela
sekretar:?t robek przemysłowy zakładów i
Po przemówieniach powital- riał o symposillm międzynarodo
kadry pedagogów, o zapewr1ie- Liceum Pedagogicznego przy 111. akcję socjalno-kulturalną Zwi'.\Z r.ych przewodniczącego Rady Na wym na temat
akademickiej
nie młodzieży wszechstronnej z Perlej 11, tel. 241-82.
(st)
ku.
czelnej Zrzeszenia
Studentów służby zdrowia, które w roku
1961 organizować hGdzie Zrzeich strony opieki, Kuratorium
szenie Studentów Polskich.
Okręgu
Szkolnego
m.
V>dzi
W dniu wczornjszym odbywaotwiera od września br. II Stuły 0 ię obrady plenarne oraz podium Nauczycielskie w naszym
siedzenia w podkomisjach, w
mieście. Studium I, o kierunktórych uc?.estniczyli dyrektorzy
kach
matematycznym,
fizyczdepartamentów z poszczególnych
nym, filologii polskiej, rysunNIEDZIEJ,A, S CZERWCA
PR pd. Stefana Rachonia.
23.00 14.45 „Karmzela łorwidta" - film
ministerstw. Dzisiaj obrady zamków i prac ręcznych, śpiewu z
Ositatnie wiadomości.
krótkometrażowy (W).
W ARS ZA W A (PAP). W przyPROGRAM
I
muzyką i pedagogiki ze spf'rja! nięte zostaną do południa a szłym tygodniu rozpoczną się
15.00 „Okrno n.a świat" - program
PROGRAM Jl
lizacją opieki nad dzif'ckiem -·
9.00 Stan
pogody l wiad·<>moścl.
11a Mlędrzynarodowy Dzień o godz. 12, w siili teatralnej osie- zbiory truskaw.ek. Pierwszych,
istnieje już w l,odzi 5 lal. Ze 9.05 Fala 54l. o.~o (L) J<o.ncert rnz8.30 Stan pogody i wiadomości.
Dziecka
tra•n&ml.sja do dla akademickiego przy ul. By- większych partii tych owoców
względu na niewyslarczająt'<l w rywlcowy \V wyko-na.nlu on:c.iestry B.:M Przeglą,cl prasy. 9.20 Audycja
Beri :11a, Pragi i B•uda,pe.szt>u strzyckie.I rozpoczną się obcho- oczekuje się na rynku za 3-4
mainct·olini9tów
ŁRPR pd. Edwarda Hteraoka. 9.łO (ł,) „Koncert
ży
(W).
dy l5-lccla akademickiej służ.by dni.
nim ilość miejsc oraz na Jikw•- Ciuk•zy.
9.40 Dla dzieci w wieku czeń". 11.00 „Cyganka" nO'Wela 16100 „Opowieść o psa.e>h"
(R. G.)
dowanie liceów pedagogicznych p1zed9zkolnym a ud. sł.-muo:
film zdrowia..
.
pt. C. Alvara.
ll.50 Program dnia.
Ogrodnicy zapowiadają, 1z uprod. amerykańJ>kiej z seriJ
zaistniała
konieczność otwarcia „Jeodziemy n.a wieś" w opr. JfE-'1- ll.55 (L) Wy11iki losowania .. Kukurodzaj truskawek nic będzie w
,,Disneyland''.
kolejnej tego rodzaju placó·."- ny Jznuszewi!lk iej . IO.OO Popul~rne lec:n'<l". 12.04 Wiadomości. 12.JO Potym
S€zonie gorszy, niż w roku
ki, ale o nowych kierunkach mel-0d !e operetko-we. l0.30 Radio- rt:r.ic'< symfonic:r.n.}' w wyk. orkie- 16.50 Przer-wa.
ubiegłym. Oblicza sic;, iż zbiory
ma·gazyl'l
wojskowy. Jl.OO „tr.v PR w Krakowie pd . .Jerzego 17.30 „20 pytań" - tele~m!ej (Ł
kształcenia .
Z nowym rokie!Tl wy
dadzą
ok. 40 tys. ton owoców. Z
Barwne
melo<l!e
.
11.42
Zagadka
naogólnop.),
szkolnym uruchomione zo,taną ukowa w opr. Marty .Turowskiej. Ge-rta. 13.15 ,.Tajem11ice piecrzary
Qumra" - :fellet011 M. Bogusław 18.25 · „Syg<rnly" - film fal>. prod.
ilości tej ok. 2 tys. ton zostanie
tu trzy sekcje: wychowania f - 12.04 Wia.cfomości.
12.10 Program "kiej . 13.30 Encyklopedia humoru
wysłanych w stanie świeżym za
P<>l!Jkie.1 <>=w. od lat 16 (Ł).
zycznego, wychowania przed- dnia. 12 .20 „NaJp:ęl<niejsu.e plzy;en i satyry. 15.45 (ł,) Muzyka popular
granicę.
20.00 Dziennik telew!zyjny (W).
szkolnego (absolwentki tego kic ki Kraju Rad". 13.15 Gra Polska na. l1l.OO (!',) .,Zabyt.ki i nabytki 20.35
F!im krótkome1'rażo•wy (L).
runku mają kwalifikacje wy- Kapela FeJ ! kf!a D7.ierżan<>W3·kiego. na"2>~.i plyiotel<i" - aud. w oprac. 20.55 „Praska wiosna" - T.ra1nr:mi
„Zielony magrzyn". H.oo Bot. Businkle•wicza. 17.00 Wiadomo
chowawczyń
przedszkolnych
i 13.45
sja
koncertu symf<>nimnego
soiistów wyk . Hanna ści . 17.05 Aud. aikt.ualna na tema.ty
SOFIA (PAP). W dniach oo 6
prawo nauczania w n~jmłoct Koncert
z Pragi Czesoklej p. Katowice.
Czerny - Ste!al\ska forlep 1 an, międ>zyna-roclowe. 18.15 Spiewa A.ndo 19 ca:erwoa odbęd'lle się w So22.00 Wiadomości 5<portC>wc (W).
szych klasach szkół podRtawo- Wa11da Wi'l<omir ~ lca - skrzypce, clrzej
Hiol~1ki baryton. 18.3.i W 22.15 Osta.J.nie wiadomoooi (W).
fii
XI Międlzyna.rodowy Kongres
wych), oraz pedagogiki ze spe- .Jp,.-1_\\••-1 Sz-amot.uiska - akom.oa.- Pyt.mie ta•1~c:tJn .vm. 19.00 WiadcmoMody z uctizialem delegacji z Pol<',alnością nauczania w klasa~·h n!ammt. 14 25 Audycja ])'t. „Gdizleś ści. 19.0li .. Baśl\ o c-zai·od?:iej•,kiej
~ki, Czechosłowa.c.1 i. NRD. RumuLONDYN. Są.cl w Wew21.;: na NoTELEWIZJA
w .oowlec~e • 15.00 „MOłskwa z me- grze l 7tnud~.onym Szachu" - sluI, II, III i I:V.
n i i, Węg;er, ZSRR l Bułgar i i. wej Gwhnei rorz.pa.trywał spra1wę
lodią ! ..,;.o~e.n,kq sh•chac:wm ,pol- ch<>wi>rco M. Wróbla. 19.45 Muzyka
Chlń9ka Repu•blika Ludo•wa przy- 16
mlesrzl~aócC.w
":~,spy,
którtzy
PONIEDZIAŁEK,
6 CZERWCA
15.30 $plewa Pal\wl.wowy roruywkO<wa.
20.00 (L) „Estradka
o przyjęcie do Studium me· sk!m".
śle łla kongres swych obseorwato- PJ'Zed z. gorą rokiem dopuścill się
Zetopól Ple:inl I Taiica „Marzowsze"
21.00 St211 pog.ody i
rów.
•
(<&nlbalizmu.
W
s.tycv.Jiiu
1959
rogą
ubiegnć
się
absolwer.1': 16.00 Wiad-0111oocl. 16.05 Tygodn!o- satyryc7Jna".
ll<zi.ennik wieczomy.
Wlado- 18.20 „Urok! Polihy.mńll" (Po'LKJań)
Kongres dokona prze.glądu przy ku wta·rg<nęli 0<nl do wsi SUJwa11a
liceów ogólnokształcących I pe- wy p,.-zegląd wydarzeii międ<r.yna mo,f,cl "Portowe. 22.00 2Ll6
Ogó!t:1opol- 18.55 „Wszyst.kle dni tygodnia" - ga.towa·nych pt'2eo: kraje w nim z.abili trzech jej mle'1Zkańców, ~
dagogicznych do 30 roku życia, rodowych w opr. Stefana Chnńca. ~fcit! wia-domoścl soortowe. 22.20
magazyn publlcysty-czny (L). uczes111!czące modeli odzieży męs naqtępnie zjedli ieh ciała, uproiwa
~htch . wg Loka~ne
o dobrym stanie zdrowia i niP.- 16.20 , . Czort-0'\\1 ~· jar
wiado-mo"-oi
sportowe. 19.25 „ElurE•ka" - magarzyn p<>p.- kiej, dam~kiej 1 dziecięcej na clrzaj~.c pr-z.y okazji 8 kob:et. Kanaukowy (W).
nagannym słuchu. Termin skh '>OW. H. Sienkiewicza. 17.58 Wyni- 22.30 Gra \Ą.rrocła-wo;ki kw'ntet rytwszystkie pory roku. Po raz p'erw n 1bnle dokonali swej 7Jl>rodni w
ki Toto-Lot.ka. 18.00 Wiadomości. m<czny. 23.50 Ostatcile wiadoomo- 20.00 Dzie-nnlk telew!zyf.ny (W).
S!l:Y 111a kongresie pcf{aza.ne -zc s-ta- celach rybualnych i nie wykaeydania podań upływa z• dniem 18.0-:>
Muz~·ka tooeczna oraz wy'l'l'- ści.
20.2-0
Rozmowa o książkach (W)
ną modele bieJ;:my z 1>k?niłl i try wali
w e<zasie procesu żadnej
Hi bm. O dostaniu się do Stu- ki najdekawszych imorerz sporto20.30 Tele-Echo (W).
kotaży. cx:lzież skórzat1a orarz (}bU- sk1·uchy.
dium zadecydują egzaminy pi- wych. 20.00 Tycl?.'eń w kraju I na
TELEWIZJA
21.15 '1'eatr Telewiz.1i: „Pola Elizej wie.
n<krY'Cla
gtowy
i biżuteria.
W
pru.;le
za.padło 16 W)TMkl'\w
1
semne i ustne.
świecie. Z0.26 W ,>domr>t.ci &porto!'i<ie 194;,u Stanisłaiwa Dy- Oddfzielna wystawa zademonstruje
NIEDZIELA, :J CZERWCA
śmierci jedna.kt.e sędzia z:tpc•w:~
we. 20.30 .. M'łtys'!!lk<"W!~" - -0de.
gata (W).
n~<nowsze rodzaje i desenie tka- dr>:'a.l.
·
wySota,p!
z wnios.kie>m o
Studentom spoza Lodzi dy- pow. rad'owej. 21.00 Koncert Onk. 14.00 Swlęto Ludowe (W).
22.10 Ostatrnie wiadomoś<:i (W).
nin.
ula.ska.wic.-iie ak.aza.-iycb.,
2 DZIENNIK Ł0DzKillr133-i42os)
zażądali

przyznania catkowilej
n:e;xxiległo.ści tym krajom.

Pierwszy

ogólnopolski
przewodnik
turystyczny

-

WYKRYCIE
nowego zbrodniarza

„.

Policjo urgenlyńskn
śledztwo w sprawie
Iprowadz·
zniknięcia Eichmanna

hitlerowskiego

1

Masowy udział

ID

wa powaz· ne
wypadki tramwa1owe

Japończyków

w demonstracjach

~l~-~~ ~u~~r~o~rnd!~e~~.d

Wstrząsy podziemne
w Kalifornii

Po trzęsieniu
ziemi w Chile

* .,. .,.

Przed iub iIe uszo wa konterencja

chemików okręgu łódzkiego

-

Dla ofiar huraganu

·na Rzeszowszczytnie

z

obrad li:onferencji

akademickiej

Dla absolwentów liceów

służby

zdrowia

pedagogicznych

Dru1ie ~ru~ium
nauuniel~ ~ie
•
w ŁO dZI

-

Truskawki

Radio

•
L

za kilka dni

tQ.lawi.zj a.

~przedaży

-

Międzynarodowy

Koneres Mody
w

Sofii

l\.anibalizm

na Nowej Gwinei

11

11

-

0

Cudze

„WARTO POZNAWP.C MIEJSCA. KTÓRE NIE BYl.Y
WIDZIANE,

CHOC

NA NIE CZĘSTO PATRZONO".

chwalicie

swego
•
znacie
:~

dzieło geniuszu sławnych architekt('.w
najnowocześniejsze miasto świata Brasilia Oscara Niemeyera i Lucio Costy nie przestaje interesowa.ć nie tylko urbanistów, ale i przeeiętnycb mieszkańców wszystkich krajow cywilizowanych.
z doniesień prasowych i reportaży wiemy, że ten urbanistyczny cud wyrósł w dziewiczej
Brazylii w iście rekordowyrr. czasie, że jego realizacja pochłonęła już I pogłębi rozlegle.i
ehłonie jeszcze olbrzymie sumy pieniędzy, że gmachy tego miasta, tak te r"eprezentacyjne.
jak i mieszkalne sprawiają wrażenie jakby ma niakalncgo udziwnlenja, że ich wnętrza. l'Zarn.ią
nie spot~·kanym nigdzie komfortem, że jezdnie ulic nie mają żadnych skrzyżowań, że gdzie nic
wszędzie piękno i niemal idealny ład„.
spojrzysz -

Nowa akcja
„Panoramy"
Czytelnicy rodzq

gdzie spędzić
urlop lub święto

•

Człowiek musi
żyć w

1

Co przezomie.isl ułożyli jnz
na letnie
sobie „plan gry"
jedni ruszą z „Ormiesiące drubisem" czy „Turystą",
opiekę
w
oddadzą się
dzy
inni znów zainstalują
FWP,
leśniczówce czy
się gdzieś w
też w chacie górala lub rybaka. Są to na ogól plany dazagranica, morie,
lekosiężne:
jeziora. góry„. Bo to weszło
w krew, stało się niPpi•anym
prawem, tak się ,tuż utarło,
że s:i:anujący sit: człowiek tvlko tam może naprawdę WY•

zytając

C

daleko w centrurn mias-ta wznosi s>i~ ki lka ko!lcioluw, które swoim'i kształtami nie przypomina.ją n iczego, co zbudow~~a
dotyrhc?.a.s ręka człowieka. Wielu turystów przy.ie7.llżających do
Brasilłi bierze je za muzea sztuki nowo-czes•neJ,

D~ć

DODATEK NI EJ ZI EL NY
„O ZI ENHIKA ł OOZKI EGO"

1

7

mrnsta

(,t)a.lszy

cia.e.

należy

n.a str,

już
4)

1'1'!-

do

względów nie mog" u•
czeslniczyć w tych „J?Wiaźdzl•

nych

dotat>h" nadmorskirh
stycb
i podgór~kich? Tym bardziej,
że po pracy
gdy wiadomo,
każdemu niezbędny jest wy„
poczynek, regenerujący siły.

w Wl'.!J.
ruszyć
Radzimy:
To nieprawda, :ie tylko w górach czy nad morzem
są uroc7.e zakątki t :ie tyll:.o
tam można wypocząć. I w namamy E;por•I
szym regionie
mlcjscowośei
malowniczych
pięknie położonych nad rzekami i pośród lasów, gdzie po-<
za bogactwami przyrody znajdują się talcże owiane legeo•
darni zabytki ar<'hitek!oniczne,
muzealne,
interesujące zbiory
ciekawe okazy folkloru. Moż
na tam spędzić wit>le prz:v.jemnych chwil. A jeśli w dodat•
ku ktoś posiada właśny śro•
dek lokomoc,ji (choćby tyll;o
rower). to otwierają się przed
nim perspektywy wspaniały!'h

lńdzkie.

wędrówek.

Pragnąc

zachęcić

n!'lł

drut?~

scowo.<ici oraz spędzenia
w nich jeśli nie ca.tvch
urlopów. to choćby tylko niedziel i świąt łnicjujemy nową akcję pa.

człowieka

jest

mńwi

„CUDZE CHWALICIE,
SWEGO NIE ZNACIE.„„

w
posadach

Zjrw,isko ucieczki z

sob1t „zw:vklt
którzy z rot•

przysłowie. Trudno więc byloł>:v k&goś namawiać do zrPz~·growania z przyzwyc7ajl'ń,
a zre<::i;ta, r•1i bono? Niech la.da,„. No, ale reszta? Co ma-

Pr:r.yz-wy<':i:ajenie

GDY ZIEMIA DRZY

-

ze

śmiertelnicy",

sz:vch Czytelników 'do
tych m1eJzwiedzenia.

naturą

•

szeqo

robić

ją

począć.

Nr 21 (33.ł)
Lódź, 5. VI. 1960 r.
Co za paradoks!.„ W Rio
de Janeiro niemal wszyscy ci
funkcjonariusze zarabiali ma-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ło i naJczęściej kiep<;ko mif'Po przeniesieniu sie
szkali.
do Brasilii otrzymali wyższe
oraz komfortowe
upo saże nie
zredukowaną
mieszkania za
opłatą. Powiecie, ;:>owinni b}"ć
szczęśliwi. Gdzież tam!... W \el u z nich iuz po kilku tygodniach kategorycznie zażą
dało przeniesienia ich z poRio de Janeirv.
wrotem do
Gdy prośby nie pomogły, ~
puścili Brasilię na wlasną rekę, a niektórzy spośród nich,
jakiegoś szalu,
w napadzie
przed odjazdem zdemolowali
w swych apartamentach loPięć milionów bezdomnych w
Chile.„ Tysiące 'l>al>itych .. ra·ndówki, aparaty klimatyzacyjr>e
Agadir,
n··ch... za.ginionyeh„.
pochłąniające
~ . automaty
mia~to o Iege.ndarnej pięknoś~1,
sm1eci.
<iif'·m.1„.
$11-arte z powiemcr.ni
'l'r7.ęsie·nie zJemi w Iranie. leik kie
Utwor7ona specjalna komiv,rstr-ząs:v V\ Fi.nlan<.iii. podwodtne
sja głowi się nad znalezie·
brzegac·h Norwew•trząsy przy
mem przyczyn, dlaczego w tej
f!'ii.. . Przerażający cią.g kata~rof przypomina riam stale, żP
"'.s.pamałej, komfortowej Branas-La Ziemia jest platietą żywą,
s1!11 ludzie czują się obco i
nieus·tanne przepl'zechodzą~
to nieraz tak obco że poniemsja.n y .
których doprowadz~ to nawet
Nasza ZlemJa podlega nieustan
do szaleńczych ekscesów.
n:<'m drganiom. Sejsmografy norocz;nie ki lkanaście tys•ięcy
tują
Nasamprzód wysłano dele-gację
wstt'1ląsów sejsmicznych. Niektó
do. nledawn.., powstalego w USA
powodują poważn„
nich
z
re
zbudowanego
mia.~ta. HiIJtown,
S'Zkod:<''. nie·które za.• są wprost
w pobliżu wybrzeży Pacyfiku.
katlb.'Obrofalne. W Japonii, gdzie
W tym to m!Pście wśród 10 tyziemia drży mniej więcej cztery
sięcy nowych mieszkańców 'Zaraz)· dzjennie, n.ie powo-dując na
pewnPJ nocy przed
panowała
O!l"ÓI wiekso::vch ?.niszczeń, trzę
trzPma latv taka panika, że
sienie ziemi z roku 1923 zmiotto
wszys~y ~acz,li na gwałt opuszw
powierzchni 576.000 rlomów . Zgl
z
czać Sl\'OJe tnieszkania i uc·ie-kać
neto tet wtedy 150.000 ludzi.
samochodami, bądź pieszo, we
co powoduje te
Na pytanie,
wszv9tk1ch kierunkach. D<1piero
W'S'trzasy, nauka <>dpowiada hlpo
pogodny ranek otrzeźwił p-0tezami. Pod wpl~·wcm ogromnedekscytowane umysły uciekinie/!O wewnętrznego clśnlen.ia, marów. Spe.re z D~partamentu Hi·
•:v "'-mien;ają swoją ob.jętosć .
l!ien•· Publicznej określili t<> zja
K11rrza sie I rozkurczają. Nastę
Wbko krótko „choroha nowych
pu,ią e1ts·plo7-.le.
miast". Ponieważ delegacja. z
Bra!IJIJi nic więcej sl1: tam na
Na ogół geolodzy rozróżniają
obchod:.ąc~· _ją t~m.at nie dowiedwa rodzaje tnęsii>nia ziem·i: tek
toniczne i wulkaniczne. Tektodział~. immisja skier<>wała Inną
delegację do Francji, która wy niczne pochoozą z przemieszcze• budowała pn wojnie tr<iy wielnia nowtokl ziems·kiej, spowollo
się
przesuwaniem
waneę.o
kie mia&ta: Vernot•ill"t w tlepa.rlttórych
warstw geologic„nych.
tamencle Seine-et-Oise dla persamoch-0dozakladćrw
sonelu
dr>wooem są
na.iwyraźniej...zym
~<' ,.stmcau, Fo-ntenaywles-For
renx"' 0 koiky Longwy oraz Mou
rzn Pi,.t' 0 b'!-~owane na przedgónel <>ko-~r•Jow w niemal pustynplcatow "Y a "' sasiedztwie eksnego. anego zagłębia gazu ziem

Drzewa
soczys•t>j
przygrzewa coraz mocniej i podmu•
cieple.jcoraz
są
wiatru
chy
1;ize.„ M~·śli wszystkich biegn:\
w1ęc coraz częściej ku pachnącym gajom, cienistym lĘś
nym ustroniom, ku błękitnej
wodzie jezior i rzek, piaszcz,·stym plażom, czyli wszędzie
tam, gdzie można odelchn~ć
powietrzem, nasydć
świeżym
wzrnk pięknymi widokami l ...
wypowypocząć,
wypocząć,
cząć.

nieładzie•

o tym wszystkim
z
na pewno nieJeden
nas i niejeden obywatel
jakiegoś innego państwa we„Czemu to nie u
stchnął:
nas? ... Jak tam cudownie mu~
s1 się mieszkać!"
A jakżeż odmiennego zdaNie
Brazylijczycy.
są
nia
którzy
mowmy już o tych,
propagandy
wpływem
pod
przeciwników prt>zydenta JusKubitschka wyraźnie
celino
Brazystolicę
nową
sabotują
li1 1 którzy na pewno do ko<1ca życia nie ruszą się ze sv..·ego Rin de .Janeiro czy Inr.ego miasta. Lec:i: chod7:i o en:tuzjastów, o tych, _kt.orzy J1.1z
w nowej stolicy się osi_edlih
meslei czują się w niej bardzo nieswojo, a naty wet bardzo źle.

maj.
się
kończył
kolor
przybrały
słońce
zieleni,

S

łańcuchy

górskie.

Wstrząsy

Co bdzień będziemy w
zamieszmożliwości
miarę
w „Panoramie" wY·
czać
czerpujące informacje o najmiejscoat.ra.kc;vjniejszych
wości a.eh naszego wo.iewództwa, o ich położeniu, wakomunikacyjnych,
runkach

zaopatrzeniu i o możliwo~
ciac-11 noclegu, a także o ewentualnie projektowanych
tam wycieczka.eh PTT-K.
Równocześnie zwr,..camy się
z prośbą do wszystkich Czytelnik<Sw:
NADSYLA.TCIE NAM WIADOMOSCJ O ZNANYCH ~O
BIE ATRAKCYJNYCH MIEJSCOWOSCIACH W NASZYM
REGIONJE. PISZCIF. O ICH
ATRAKCJACH, O ISTNIEJ.\TAM WARUNKACH
CYCH
WYZAKWATEROWANIA
MIEJSCOO
ŻYlVIENIA,
CIEKAWOSTKACH
WYCH
ITD. KAŻDA TAKA JNFORMACJ A BĘDZJF WYDRUKOWANA, STAJĄC SIĘ TY ~J
SAMYM CENNĄ WSKAZO\.\KĄ DLA INNYCH.

eałeg·o

świat>11

SULEJOW - Niewielkie mia
steczko na poJ?raniczu woJewództl>.' łoozkieg-o i kieleckiego. Położ:me nad Pilica stanowi do.E(Odn. · punkt, z ktorego można przei:n:·owa<hać •wycioe<:-.zki J'.)l>PSz.0 1ub woda.
Po drugi-ei stronie rzeki w
Po<lkl<:.;;ztorzu ;vzrv'si się uroczy :r;espÓł murów obronn,•ch opactwa cvste1-sów z XII
"'ieku oraz V.')'nio.sla wieżyca
romańskiego k<')l(ci<>la z 1232 r.
W jednym z zachou.:-anych budynków zna.iduie się rr:uzeum
reErio1i.a1ne. a także c::chronisko PTI"-K. P'I'T-K dysponuje
rńwnież. •;vypożyczalnią kajaków.

Pragnący zainstalować S::ę

w

ju u które"'<>Ś z miejscowych
otl~"\vateLl. Wyżv-i-<'i"'nie nie nastręcza t.ru<l'1ości. W miasteczku znaj<luja się dwie restauracje. z ktńrych ioedna moi.€ z
z
kan.kurować
w~·odzeniem
z~kła<lami
gastronomicznymi
Ln<lzL P<'l'nadto znajdują s~e tu
skleP·Y wiel<>branżo"Ve, a raz w
h·"m'lliu odbywa się mały jarmark.

wul

są

Inowłodzu.

Sulejowie na dluższy pobyt ma
ją możliw~ci v:ynaięc1a poko-

oo 2.600-3 .000 <t-0 pni, która wy:;~:;:r stał1! ciśnienie wewnątrz

(Dalszy ciąg na str. 4)

Na początek chcemy :rechę
Czytelników do zwiwzenia
spędzenia
e'wentualnego
i
wczasów w dwoch uroczych
m:ejscm~ach: Sulejowie 1
cić

Apropos schroni$ka. czyn~
ne ono iest codziennie. Koszt
noc-1e>1u wynosi 10 i 12 zl:.
C'z!onkOW!e PTI'-K u.zyskują
25 proc. zniżkę.

kaniczne SJ>owodowane są dzlamet.ałalt>ością płynnej lawy liczne.I masy. w st.anie topnienia

Sejsmo!Od!zy

LISTY PROSIMY KIERO·
„DZIE.!11·
WAC NA ADRES:
NIK LODZKT" - LODż, UL
PlOTRKOWSKA 96 Z DOPI•
SKIEM NA KOPF.RCIE „Cl.;SWEC.0
DZE CHWALICIE,
NIE ZNACIE".

Nad Jnowlt>d-iem i;-r>rul<' wysmukla wlei~·ca romali.skiego
~o~.i:i.qlą.
·

Dojazd do iSulejowa jest bar
dzo do.godny autobusem PKS
z Dworca Fa br~·crn.ego o godz.
5.0{). 6.00. 8.25. 8.50, 9.30, 11.30,
12.00. 14.00 (cena biletu 21.60)
oraz pociągiem do Piotrkowa,
~dzie trzeba przesia6ć się na
tzw. „ciuchcię". Wą.skotorówlc:a ·
o<lież<lża z Piotrkowa o irodz,
6.34. 9.00 11.30, 14.20, 16.35.
U\OWLÓDZ. - W<>b€c osła
wionej Spałv odległy od niej
Inowłódz
kilometrów,
kilka

fi>al.s.zy

ciąg

na .str. 4l

.zyc,

Człowiek musi

•

nieładzie?

w

(Dokońaren.ie

.....

...!!!11!!~.

SPOKOJNI

Apteki

woj. katowickiego
w ub. miesiącu
10.050 flakonów kardiamidu,
11.700 flakoników kropli walerianowych, ok. 30 tys. buteleczek neospasminy i 14.100
flakonów kardiolu.
sprzedały

Dla

zdobycia

ce, jak to zrobigwiazdka Mona
Ca.rraz. W
klatce ustawionej
przed pałacem, w
którym odbywają się pokazy filmowe na Fest.i„
walu w Can111es,
ściąęa
na giebie
uwagę publiczności I
fotoreporterów.
KArzeł
z cyrku
Medrano w Mediolanie
oferuje
z galanterią kawałek cukru „u„
więzionej" aktorce.
ła.

Szczecin został' podzielony
na trzy strefy hodowlane. W
strefie pierwszej (śródmieś
cie)
wolno hodować tylko
psy, koty i ptaki pokojowe.
W wyjątkowych wypadkach
dopuszczać się
będzie hodowlę zwierząt i ptaków domowych.
MALPIA ZLOSLnvosc_

Na jednej z ulic Wrocła
wia
„urzęduje"
fotogr:::f,
wykonujący
zdjęcia
uliczne
z ma!pką. Jak don~i „Sbwo Polskie" „rekwizyt" pogryzł
ostatnio
kilkunastu
klientów.

Cudze chwalicie

•
•
znacie
swego nie
•••
(Dokończenie ze str. 3)
czyni •..vrażenie zapomnianego
kopciuszka.
A
niestu.sznie,
gdyż tak pięknych okolic i tak
wspaniałych widoków roztacza
jących się ze wzgórza, na ktć
rym stoi jedna z najsta,rs.zyc:h
w Polsce świątyń - romański
kooctót z W86 r. m•ne mu poza21drośdć nawet Spala.
Miasteczko omija tu łagod
nym łukiem Pilica nad którą
rozciągaja się wielkie naturalne plaże. Najbli7.sza okolica
1nowlodza obfituje też w lasy.
W sumie raj dla rybaków i
grzybiarzy. Cisza i spokój (mia
steczko liczy zaledwie ok. 1000
mieszkańców) gwarantują praw
dziwy wypoczynek. Warunki
nocleg<l'We raczei trudne. Pozo.staje namiot lub pokój wynajęty, w którym.~ z domków.
W miast-eczku znajdują się
sklepy SP<>ŻY'.vcze. oraz resumrac.ia. Do.jaz.cl. do Inowłod.7..a
autobusoem PKS z Dworca Fabrycznego o godz. 5.00. 5.50,

Ubiegłego
roku w pow.
Nysa (woj. opolskie) opracowano szczegółową mar:ę
terenu.
Mapa ta sprawila
mieszkańcom
wiele niesp'Jdzlanek. M. in. zapomniano
na przykład o takim drobiazgu, jak potok płynący
przez wieś Niwnica.

ROZKOSZE

WYCIECZKI
Dwa tygodnie temu dzieszkoły podstawowej w
Ostrowcu
Swiętokrzyskim
wyruszyły na wycieczkę
do
Puław,
Kazimierza i Nałę
czowa. Po zwiedzeniu instvtutów rolniczych w Pul~
wach dzieciarnia skonsumowała
obiad w miejscowej
restauracji, po czym.„ pojflchata wprost do lubelskiego
s_p1tala.
Tam stwierdzor.o
zatrucie pokarmem u
f\l
małych pacjentów,
ci ze

HOBBY
W czasie kontroli czysto~ci
na podwórkach l klatka~h
schodowych Gdańska inspE'k
torzy sanitarni odkryli
w
komfortowym
mieszkaniu

W

7.

BABIN

nna

Przewodniczącym GRN w
Przybiernowie
(woj. s~cze
cińskie) jest Ludwika Wróbel. Funkcję prezesa
GS
pełni
Longina Kopycińsin,

na spoleczieństwo,

lem kier. poczty zasiada Adolfina
Sadowska.
Kier .
szkoły jest tam Domaszewska, a przedszkola - Mar;a
Saboń.
Nie trzeba chyl-a
dodawać, że kier. izby porodowej jest w tej dziwn"j
wsi też kobieta ,...... Danu!a
Skórska,

zagadl!l.ień.

........- ....

L.5.45, 16.00,

18.10. Cena biletu trasą. najkrótszą

24 z.I..

trabon, wybitny ge.ograf grecki (63 '" p.n.«
- 25 r. n.e.)
autor siedemnastu ksiqgi
zwanych „Geographica" pisał, że w ia•
mierzchlych czasach żuli tu Pigme1c, odrn!1cza1ący się niezwykle małym wzrostem .. Mow14c
słowami wieszcza, informację tę nalezu chybCI
włożyć
między
baiki, poni.eważ nikt prze~
Strabonem, ani po nim nte odnalazł nh tereme
Bulgarii śladów tutności tych niskorosłych plemion murzyńskich.
.
.
Faktem natomiast jest, ze to pieczaraC'h, 11a•
le:źqcych do wsi Winnica, oddalonvch o 200 n:e·
trów od ska.In.ego klasztoru, zwanego „Aład:m·
Monastyr" (17 km na pln.-wschó_d od _Warny)
znaleziono nie tak dawno narzędzia. 1akimi pnslugiwal się człowiek jasldniowu w epoce ka·
miennej.
Także I spora ilość monet rzymskich z 111,
V i Vl wieku naszej ery, na które się tv przy•
padlwwo natknięto, świadczy o tym, że w oko·
licy przez stulecia, z niewielkimi tylko przer•
wami. żyli ludzie.
Zresztą nie to jest najważniejsze i nte pieczary, w gruncie rzeczy nieciefcawe, ani per•
spektywa znalezienia rzymskich monet. §cią
gają tu tłumy turystów z całego w11brzeia o :I.
Warny po Złote Piaski.
Magnesem jest wspomniany już klasztor. WJ.I•
kuty w slrnle piaskowej, 1<tórego pochodzen i e
określają historycy na V-VI wiele naszej ery.
Ciekawe, że do monastyru przylgnęła turerka
nazwa, „aladża" co znaczy po tureclcu - pstry,
barwny. Nazwa ta. znajduje zreszta pelne tt ~ a
sadnienie, i to zarówno w niezw ykle malou'·
ntczej okoli.cy, jak i w barwnych - d z i~ ;ut
mocno wyplowialych - freskach w klasztornej
kaplicy.

A

l

GDY ZIEMIA DRŻY

W POSADACH

{Dookońaren.ie

:zie

str.

3)

ozgod.111 co do

1957 ponC>wne wstrząsy znów o:a-

a!armowa.ly miasto.

Na

sizcrzę

poglądu, że 2iemla
drży głów.n.ie
WIZdtuż wielkkh
linii „wypukłości" glo•bu.

ście

L i11ia ta obejmuje base<n Morza
Sróclaiiemneg-0 (od Ma-ro.ka
po TUIX>ję), Alpy i dosięga Himalajów. Stą.d biegnie do Bu.rmy,
sc,ho<izi do ll'ldonezji, osiąga Filini:ny. Z FiUp'n podąża do Japo.nii, l dalej do Kalifornii, Andów, wysp Ocea11u Spokoj11ego,
żeby dotrzeć do Nowej Zelarn:lii.
To wielkie koło jest streią na.j
eozęstszych trzęsień ziemi. W 1923
roku zostało :miSG!:CZO'lle T0<kio.
W 1906 r. 11iemal ca~ko,wicie '1Jburzo-ne wstało Saon Fra11clsco. W

zbrojeni, aby bronić s'ię
przed
trzęsieniem ziemi" mówią spe
cjaliści geolodzy I sejsmolodo:y 2

skończyło się

.strachu.

„Jesteśmy

wów=as na

jeszcze nie

dość

u-

i11styl>utów naukowych.
Oczywiścoie,

po

11ajlepszą

obrOl'lą

dziś dzień

jest ucieczka przed
ziemi.
Na.dal bowiem nie posiada.my jeSIZcze sztu
Jct pr.z.ewidywall1ia, gdzie i kiedy
nastą.pl katastrofa. Przewyższają
11as 2'wierzęta, które dużo WIC!Z.etrzęS>ienieom

i

-·'(
-....--1

ladża-Monastyr"; budową swą prt11pomlnający klasztor św. Klemensa w skala<'h
alcermańskich pod Sewastopolem l kla•
Wniebowzięcia kolo Bachczysaraju, 1kla·

sztor
da się z dwóch części: dolnej i górnej.
Kamienne, doskonale utrzumane schodu pro•
wadzą do długiego korytarza, w końcu które .:;o
znajduje się .5 cel. każda o powierz<'hni 2.5X2.r'l.
Tu też mieścił się kiedu.~ klasztorny lcościól.
Dzi.~ pozostała po nim Jedynie wnęka na ma•
leńki ołtarz i wykuta w kamieniu lawa.
Stąd, krętymi schodami pniemy się na g6r•
ną kondygnację. Wąskim chodnikiem, trzyma•
jąc się kurczowo zaimprowi zowanej balustrady
- chwila nieuwag! i na dole czuha śmiert4
docieramy do maleńkiej kaplic:::l<i, w której
zachowały się w nienajgorszym stanie wczesno•
bulgarskie freski ścienne i pochodząca ze zn·i•
cznte późniejszego okresu ikona na k am ie nn y m
oltarzu. Obole . kapUczki mal eńk a. n iz i utk a ce/a,
w l~tórej zmidci się człow ie k wyłącznie w pn•
z1;cji leżącej. Mieszkał w niej prawdopodobnllł
mnich, sprawujący opiekę nad kaplicq.
Turyści, których tysiące ściąga tu rokrocznl11
podzi.wiają nie tylko ldasztor i z jego wuink.ości piękno krajobrazu.
Podziw i szacunek
dla
wytrwałości
ludzkiej
wzburlza
przerJlł
wszystkim mrówcza,
uparta walka mnichti1.0
z naturą.
Boć przecież wszystko to: schody;
krużganki;
refektarz, cele, kapli~e I kośr:iól
wylcuwano w niezwykłym trudzie przez wieli?
dziesiątków lat prymitywnymi narzędziami 1.0
twardej slcale!
„Aladża-Monastyr"; któr11 od V-VI u~. siu•
żyl mnichom z wschodniego
zakonu bazulianów, przeszedł w ciągu stuleci burzliwe dz\c•
je. Wielokrotnie bul burzanu, ponownie odnawiany, ulegał przebudowom. W czasach najaz•
dów tureckich i kilkusetletniego
panowania
ottomańskiej Porty byl dla miejscowego ludu
nie tylko
zakonspirowanym ośrodkiem kultu
religijnego; ale przede wszy.~tkim oparciem '"
walkach wyzwoleńczych kraju spod tureckteiJO
iarzma. Słusznie też jest dziś jednym z pom•
ntków bułgarskiej kuitur'j/.

śniej J>rzec-z.uwają zbliżającą się
kat.a~trofę i stara.ją >ię uciec jaik
za,grożo.nej o.kolicy.

JERZV BINDER

najdaJej z

twórcze

Łódzkie
środ-0włslto
muzyczne
jest ek9pansywne, nie można. zarzucić mu izolacji, czy nlelrnmnnika.tywności. Stara. się dotrzeć do
wszystkich wal'S>tw społecznych z
różnymi forma.mi muzycznymi. Od
koneertów symfonicznych, d7lieł
orat<>ryjnych, czy recitali w wykonaniu znanych solistów i dyry·
gentów kra.lu I zagranicy - na
estradzie Flląa.rn:t~nil Łódzkiej, po

l33-14208)

.1

.

przez bardz-0 interesujące k ·oneerty kameralne Stow. Polskich Artystów lUuzyki>w, audycje muzycz
ne dla szkól, upowszechnla.Jącą
działalność
Łódi.kiego
T<>warzy.
f>'twa Muzycznego (W,'lechnica Mu
z:vc.zna, festiwale chórów Jódz.kich,
chór ŁTM itd) i wreszcie koncerty muzyki rozrywk<>weJ - mają
ł<>dzianie
m<>żność
zaspokajania
&wvch unod<>bań muzycznych.

należy ty!k-0
pogratulować sobie
tego, co wyżej na.pisano? Celowo
<>minęliśmy tu I zosiaw11iśmy na
k<>niec problem is·t<>,t ny dla nasze
go cyklu: środ<>w lsko twórcze, a
~vięc k,ompoeytorów. Stwierdzenie,
ze w Łod2:1i nie Istnieje taicie śro
dowi,sko było.by obrażające grupę
kompozytorów żyjących I tworzą
cych w L<>dzl. Ale g-rupa ta jes·t
PO\sia<lamy w na.szym mieście tak niellc7111a, że w &twlerU.zeniu
'F'ilh.armOillię. Operę
Operetlrę, tym nie bylibyśmy dałe-0y <>d
Zw:iąrek Kompozytoców,
1%r prawdy,
wa.rzyszenie A rrystów :MuzyW eh wioli obecnej łódrnk:i odków.
Towarzystwo 1fuzy=ne d:zia ł ?;Kp zr7..es1za 9 ooób, w

n ictwo a.rty,9tyczme (5 1<zkót mu
zycznych skupiających p0111ad
1. tys. młodzieży i dzieci or<iz
Rpol. Ognisko obejmudące drugie tvle i choć niie klsrzltałcącc
zawodJOwyc:h mwz:yków. ale posi adające ogromne zn aczenae w
podm01Szeniu kult.u~y muzyc2Jllej
mło.degQ polrolenia).
POZ'iom arlymyC'Zlny na'5!7.Y0h
muzyC!'ll11ych placówek zawooJOwych był za.dowalający i w ostatnich la.tach racizej podno.siil
się.
Orkiestra };i1hal!'mOl11!id. aief'tZ.Y się uznaniem nic tylko w
Łodzi. ale i Wa.rS7,a.w ie, soliści
Opery odal.oozą, ~ za p-

!llica..

źle?

A więc wszystko w P-Orząd·ku I odS7.le!H do W amz.aw_y Tadeu51Z by objęli

formy oraz sZ'kolm.ictwo m.uzy=ne !''.>Z- tym 2 kairu:Jydatów, 1 czł0111ka
bal'- budowane jak ża<lone inine szk{>l na<lrzwyczili)nego i 1 - mieszka-

odbi0<rcą są
różnorodne i szerokie.

'Nie .F1posób więc omówić .szeroko i W)"C7el'pująco wm:ysrtk ich
zagadnień
tego środowiska w
je<lmym a.rtykule. 'l'o więc oo
napiszemy, będzie zaledw 'e z~
sy~alizowaniem
pewnych za-

kasą
spółdzielczą
zarząd~a
Czesława Jabłońska. Za St)-

.Dl'

na.Slzym cyklu

kontaktów z

drzo

15.25.

Tu w owym
;,Ciudad Libre", pelnym bałaganu i rozgardiaszu życie aż kipi swą
pełnią i nikt nie chce miasta opuszczać. A gdy wreszcie
glówne banki pootwierały tu
swoje filie, został po prostu
przypieczętowany
fakt,
że
„Ciudad Libre",
ów symbol
nieladu, pozostanie nadal są
siadką wspanialej Brasilii.
Opr. Cze-Mond

własna

S

W muzyce dobrze czy

a1rtykulów
o łódzkich środowi.skach twórczych, omówienie środowi ska
muzyc:zmegio - a o tym będzie
dziś mowa
je.s.t zada.niem
chyba najtrud111iejs:z:ym ze wzglę
du na zl<Y.i:oność tego środ,owi
s.ka. jego problem.a.tyk!i i środ
ków soo!CC2Jnego
odidzialywania.
W IX'ięciu: środowisko
muzyczne mieszczą się b<>wiem l
twórcy kompozytorzy i odtwórcy wykonawcy i ca ty
oz.i.al pedagogiczny. A w związ
ku z tym, formy odd!zialywa-

Wrzeszcza kurzą fermę. W
jednym z pokojów ha@ało na
podłodze ponad 800 kurcząt.
Doglądająca
ich córka gJspodarzy - Irena - wyt tc.<maczyla inspektorom, że hodowla kurcząt jest jej ostatnim hobby,

4 DZIENm~ ŁO.P.ZKI
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Łódzkie środowiska

TAKIE MALENKIE

„,„~-

Korespondencja

urządzonych.
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W Mourenx szybko się poże komfort i zapew-

łapano,

popularności moź
na się nawet (lobrowolnie Jcazać
zamlrnąć w klat-

OGRANICZENIA
TERYTORIALNE

Żukowskiego

niebezpieczeństwo.

dla
reklamy

W Zakładach M-2 w Cieszynie wprowadzono codzien
ną gimnastykę.
W tr11kcie
przerwy śniadanioweJ
pr„wie cala zaloga przez kilka
minut
przeprowadza różne
ćwiczenia gimnastycz.ne,

Wacława

ne z pokolenia w pokolenie;
nieraz budzące poblażliwe uśmiechy, mają znacznie więk
sze znaczenie
niż się Pl"Z11puszcza.
W Mourenx ruch samochodowy prawie że nie istnie.1e,
gdyż
został
zakazany. Jedna
ze starszych matek w rozm.owie z delegatami brazylijskimi oświadczyła:
- Jaka szkoda, że po naszym mieście nie jeżdżą S<1
mochody. Ot, nawet nie mamy pretekstu do odprowadzania dzieci do szkoly, bo przecież 11 nas 11ie grozi im żadne

Czego się
nie robi

HARTUJ CIALO
JAK STAL

I

3)

przeszłości
odpowiedz' al
brazylijskim delegatom głów
ny budowniczy Mourenx. - I
w waszej Brasilii stanie się
wkrótce :Jodobnie, ale posiarajcie się, aby ja/<. najrychlej znaleźli się w nieJ oprócz
ludzi młodych,
st aruszlwu; ie
urodzeni międ z y 1880 a 1890
rokiem. Bo miasto bez starców, to nie tulko miasto bez
przeszłości,
co
ostatecznie
jesz cze jest do zniesienia, le.~ z
co gorsze, jest to m i asto bez
doświadczenia.
Trudno,
ale
już
tak jest, że rady bab:i
czy dziadziów, lub nawet ir.h
banalne recepty, przekazytGG.-

~~*illlii~~.:;t~J_„

BĘDĄ

re str.

''klasztor

nienle mieszkańcom całkowi
tego bezpieczeństwa, a z dn•giej strony brak jakiegokolwiek rozgardiaszu obok braku starców, stwarzają właśnie
zbiorową depresję,
a w jej
następstwie
ucieczkę.
Dla
stworzenia
więc
swojskiej
atmosfery
powstały w
różnych punktach, niezależnie od
istniejących wielkich magaz:-;nów i lokali rozrywkowych,
małe sklepiki,
zaciszne ka
wiarenki, kioski... i mieszkar.cy Mourenx z miejsca poczuli się inaczej.
W Brasilii lokale użyteczno
ści
publicznej
zostały
rozmieszczone sektorami, a wi1;:c
w jednej
np. części miasta
znajduje się sektor zaopatrzenia w żywność i inne artykuły handlowe, w drugiej tylko banki i kantory, w trze
ciej - wyłącznie teatry, kina,
sale zabaw itp.
Oscar Niemcyer
Lucie
Costa w swej makiecie pięk
na, komfortu, bezpieczeńst,~a
i ładu o jednym tylko zapomnieli, że człowiek pozbawior.y
nagle.„
nieładu,
czuje
się
dziwnie nieswojo.
Najlepiej zresztą o tej praw
dzie przekonało brazylijskich
urbanistów
„Ciudad Libr»",
owo wolne miasto, które tysiącami baraków, chat i klitek rozłożyło się w niedalekim sąsiedztwie Brasilii i w
którym pierwotnie zamieszk9li tylko robotnicy, sprowadzeni do budowania nowej stolicy. Z góry wiadomo bvło, że
to prowizoryczne 100-tysięczrie
mi,asto, z chwilą ukończenia
robót budowlanych w Brasilii,
zostanie zlikwidowane i zalane falami sztucznego jeziora.
A jednak ze wszystkich stron
obu Ameryk
nadciągnęli tn
różni cwaniacy z gotówką i
bez. awanturnicy, kobiety lekkich obyczajów. Jak grzyby
po deszczu powstały knajpy,
kina, teatry, lupanary, sklepy
- i to nie w drewnianych
budach, lecz - mimo zakazu
stawiania obiektów z materiałów trwałych w budynkach murowanych i pięknie

jącego

Pacior>ldewicz,
zmarli: Włady·
sław Raczlrowalci
i Kazimierz
Jurdziński.
Na dodatek istniejący prizy WSM Wydzl!al Kompozycji jest. „ niec:zy:nn y z powodu braku k.a.ndy<Latów.

Nasi kompozyt<>rzy mają !l)>ory
dorobek artystyczny z ubiegłych
lat, zari>wno w dzieod'linie muzyki
p.0<ważnej
(utwory sym!onlczne,
kameralne, pieśni) jak I rozrywkowej (muzyka do filmów czy
spektakli teatralnych). Dorobek
ten będzie się je1lnak stale zrnnieJ
s-zał. Szeregi kompozytorów prze
rzedzają się, nowych nie przybywa., a na pozostałych spadają coraz to n<>we obowiązki I funkcje
C7.&9 na kompozycję kurczy slę .
ZmindejslZQ.ją się również, ka-

tylko w f,odzi, a pra.cu.iącego w Krakowie. Te 9 osób
to: Tomasz Kiesewetter, Ka.i-o!
Mr-OSzezyk, Henryk Czyż, Wi- d['y pedagogów i wykon.aWców.
tolcl Kt"Zemieński, Łucj.a. Dreg<'- Rtainsri ui:nierają, młodsi pcnioota
Scbiele. Aleksander 'K.oo:l-Owski, ją w Łodizi, <llopók:i nie ud.a im
R&ma.n Iżykowski, Berna.n) Pie- się „uciec'• do Wa.nsi:za:wv. Kratrzak
i
Stanisław
Mroński. klowa. czy Po21na111ia.
'l'ak saGłówmie
k01J1cemtl"ll.ją
się
t>ll:i mo siprawa wygląda z najzdolprzy Wyższej Szi.role J\fuzye?:- niejszymi ab.9olwen.tamii WSM.
nej i mjmują się również pra- Ryt uacja w naszym życiu mu ..
cą pedagogiczną.
:zyozmyin n.ie jest dobra. KieJest rzeczą wpro9t zalS'b;iina- rowndctwa a.rtystyoznego pOIZba.
wi ającą. że przy tak dużym li- wiona jest Opera, a być może
czebnńe środ<JWisllru muzyc:z,nym w tei samej sytuacji znajdzie
gI"UJPa kompozyiQl!'ów
jest; tak się FilharmQllia.
Mamy ambinieliczna. w docla t:lru &tale się cje, by staly one na wyookim
~
W osLatnim okresiie wzi.omie artysj;yC1.l!l,Ym., chcemy.

je dobrzy, utalentowani fachowcy.
Tymczasem
waru.niki pracy wcale tu. nie są
jeszcze poonętne, sz.az,egolnie w
Operze.

Zresztą więkSllość naszych szkół
i lnsitytucjl muzycznych pra..cuje
w ciężkich, nieodpowiednj-0h wa•
runka.eh, spowodowanych głównie
trnd·nościaml lokalowymi.
Rozumiemy
trudną
sytuację
władz
miejskich w tej dziedzinie I ogr<>mz.e potrzeby naszego mła.5ta,
ale liczyć slę teź z tym muS'imy,
że do takich warun,ków pracy nie
ści:wnlemy Judzi, na których nam
zaIPży.

Dla.tego zadaniiem władz mlejl
sk:ich jest rozpatrzenie się w
pot,rzebacl! placówek i instytu„
cji muzyczinych oraz mądre, .w<>
spodar'skie
Z<1Jp1a1nCJ1Wainie
na.
boliż.size i dalsze lata inwestyc3i
b\.lJdJ()wlanych. Uczynić to trz-e.
ba przy jak niajszerSJZym współ
udziale pr:zedst.a.wicieli
świata.
muzyczmego, co pozJWOli unliJmąć
błędów, popełndanyCth. w prze.szłośai.

Rozwój życia murzycznego vr

to

mieście.

czynnik

p~zecież

poważ.ny

rozwo1u kultural111ego
.sipolec:z.cństwa. szcr.egóLttie imotny w wychowanLu mło<lzieży.

0

~.

WOJOIECHOWSK.A:

..

POKOJU

IMIODA

BC 956

Pięćdziesiąt lat tem-ą jeden z warszawskich aziennikó\V
drukował w odcinku
sensacyjną
powieść
Gastona Leroux, noszącą tytuł „Tajemnica. żółtego pokoju", Kryminał był ciekawy, zakończenie niezwykle sensacyjne, powieść zyskała. rozgłos niemały. Tajemnica żółtego pokoju
nie umywa.la się jednak do tajemnic pokoju B.C 956 w
waszyngtońskim Pentagonie .••

I

deały średniowiecza, rycerskość wobec kobiety, prawdomówność, szlachetność, odwaga, bohaterstwo, poświęcenie znajdują często swój wyraz w staryc.h
legendach. Lecz opowiadają nie tylko o wspomnianych
przymiotach rycerza, !!tle zawierają także charakterystykę iiodu niewieściego, tego najważniejszego „przedmiotu" rycerskich marzeń i westchnień.

CO KRYJE SEKRETNY
POKÓJ

Wydaje się, że warto przypomnieć jedną z tych chal'akterystyk, chociażby tylko ilatego, że zachowała swoją aktualność po dzień dzisiejszy. Ale nie uprzedzajmy
faktów. Posłuchajmy.

Nikt z przypadkowych gości
Olbrzymiego gmachu Ministerstwa Wojny w Waszyngtonie
- Pentagonu, nie zwróci uwagi na zielone drzwi, podobnoft
do tysięcy innych i oczywiście
nie domyśli się, jakie tajemnice kryją się za nimi. Tylko kilku wysokich urzędników ma
prawo wejścia do doskonale
strzeżonego pokoju.
Muszą oni
dzwonić w sposób
umówiony,
a gdy drzwi się otworzą - legitymują się specjalnymi przepustkami.

Baśń opowiada o królu Arturze, legendarnym królu
Anglii, który uległ pewnego razu w pojedynku ohydnemu, kudłatemu olbrzymowi.
Arturowi groziła śmierć
}!lrzez ugotowanie żywcem w kotle, jeżeli nie odpowie
trafnie na pytanie, czego pragnie każda kobieta. Król
<>trzymał trzy dni czasu na odgadnięcie tej zagadki. Zral!JU był zadowolony, że tanim kosztem uszeclł okropnej
śmierci, ale zaniepokoił go po chwili stłwniony chicl1·;t
olbrzyma. Poszedł więc Artur do swego zamku, aby tam
wysłuchać opinii kobiet, zamieszkałych jego dwór.
11-

Czego pragnie każda kobieta? -

zapytał.

Miłości odpowiedziała
zdecydowanie królowa.
Głośne brawa rozległy się w sali tronowej. Prawie wszy6tkie dojrzałe i dorastające kobiety zgadzały się z wy-

-

powiedzią

swej pani. Ale nic wszystkie.

,,_ Nasza królowa myli się - powiedziała jedna z dam
dworu. Piękne suknie, złote ozdoby, mięcii1tkie łoże

1 przysmaki pragnie mieć przede wszystkim każda ku·

i

bi eta.

rozległy się słowa

Znowu
uznania I
ale brak było jednomyślności.
łnna.

Za

mąż wyjść

pragnie

każda

głośne

kobieta

brawl!l,

~ dorźuciła

Nie, każda pragnie mieć dzieci .-. zaprotestowała

następna.

~ Każda pragnie być zdrowa -

zauważyła czwarta.

Coraz większa namiętność cechowała spór kobiet, aż
w końcu rzekła „leciwa matrona":
Marne i przemijające jest wszelkie szczęście nil
ziemi, a cóż znaczy zdrowie ciała wobec zdrowia duszy.
Należy dążyć do pozyskania Bożej łaski i wiecznego odpoczywania w Jego raju.
Tylko dwie niewiasty westchnęły głęboko, wiekowa
dam~ i dwunastoletnia dziewczynka.
Wyraziły w ten
sposob swoje uznanie dla wzniosłej prawdy. Inne umilkły zupełnie. Jedvnie siostra królewska zabrala glos,
a jej wypowiedź pogłębiła tylko zakłopotanie Artura:
-

Zadna z ]5.obiet nie wie, czego pragnie, bo to, co
osiągnie, ma szybko za nic.
Dopiero w trzecim dniu
uporczywych
rozmyślań
szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że zatroskany król
spotkał rodzoną siostrę olbrzyma. Była ona tak samo co-

tworna, jak jej brat i podobnie jak on, znala właściwe
zagadki. Za przyrzeczenie królewskie, że \vyda ją za mąż za urodziwego rycerza taki warun,·k
postawiła siostra olbrzyma zdradziła Arturowi rozwiązanie zagadki.

rozwiązanie

-

A

więc

czego pragnie

każda

kobieta?

...... Każda kobieta pragnie przeprowadzić swoją wolę brzmiała trafna odpowiedź, która uratowała życie legendarnemu Arturowi..,
KONRAD RUCKI

~

~

Pokój należy do grupy zajmowanych przez National In. vestigation Oentre, który zbiera wsrelkie możlhve informacje o Zwiazku Radzieckim od najb!ahszych danych statystycznych poczynając, a na raportach szpiegowskich kończąc.
Pokojem BC 956 zarządza Centralny
Urząd
•Wywiadowczy
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, o któryn1 prasa
pisze wyjątkowo mało. A pisałaby jeszcze mniej, gdyby nie
skandaliczne „wpadunki" wywiadu USA, a także prz,enika, jące niekiedy informacje o cha
rakterze i metodach działalnoś
ci urzędu. Kieruje nim Allan
Dulles, brat zmarłego rok temu
sekretarza stanu USA Johna
Fostera Dullesa, gorącego zwo
lennika tzw .. „zimnej wojny",
.JAK PRACUJE CUW
Nikt nie wie, ile osób zatrudnia CUW (Centralny Urząd
Wywiadowczy). Określa się tę
ilość na 15 tys. ludzi zajętych
w 30 rozmaitych urzędach w
całym Waszyngtonie. Prócz tego na terytorium USA istnieje
25 oddzialow CUW, pracują
cych w ciągu calej doby. Licz
bę pracowników zwiększą je~z
cze liczne tysiące ludzi, którzy
prowadzą
robotę
wywiadowczą poza granicami USA.
CU·W jest jedynym urzędem
który wymaga
od wszystkich kandydatów do
służby
(nawet nie wyłączając
kobiet, utrzymujących porzą
dek w toaletach) poddiJ.nia się
specjalnym próbom przy wsp.ól
udziale aparatów „demaskują
cych kłamstwa". Jak donosi
prasa amerykańska na 1000 lu
dzi tylko 8Q przechodzi zwycię
sko przez drobiazgowe badania i odpowiada wszystkim wy
maganiom egzaminatorów.
państwowym,

ohorooby.' •
Niewielki błąd. • · Dmewo
liśc!a·&te. • ·· Dzle<nnik lub C'Zaso·pismo
reprezem.tujące
poglądy jakiejś orga.nirzacji
politym;n„j.
spoleczne,1. nau.k<>Wej
ibp. I/fi. Popl.ooh, pawa rzak0<:hanych. 16.
Jeden z

tn'Zech

głów

n~"Ch
rodzajów poerzj!. 17. Skutek, wy

.nj!k 1 re21ultat me.gaś.
19. W1aczl na photek.
22. Skq,pieo, skl!lera,
<liusi.gro'51Z. 25. Wie!Jkl
bębein ture<cki u.ży
Wał'ly
przee
pu1ki
JanC'Zarskie. 26. Przy
'17.a,,d słuiący do e>glą
dania krtoani.
P!onC>wo: }(' Ubi.ór
!Zawodnika. j , N;efZ:.al~one jajko.~ Oswoj<my g9'tn.tl'l~ tc-hónza. •
P·o<wab wie1kl,

~lęk.

„ Inni~ żeńskie. •·

kierującemu

USA, którym
dent.

polityką

kieruje

wojenną

prezy-

Urząd Allami Dullesa nie ogranicza się jednak do zbierania tylko wiadomości. Przekra-

0

sportową

bluzkę

z

W)'Wląza

n:vm barwnym szalikiem.
głowę

Na

najJ>raktyc'Znlejsze są
chusteczki,
najlepiej chronią
włosy I dobne utrzymuj\ 6'1ę
w czasie Jazdy.
Pantofle na

Najsta.rs-zym parlamentem europejskim jest parla.me.nt lsland'Zkl. Nosi on nazwę „a.Ithing"•
Islln!eje już od z górą 900 lat.

* :(. :(.
Najsta.rszy przedmiot

&po:n:ą

dzony z ołowiu zn.a.leziono ostatnio na wyspie Lesbos u wejścia do Da.rda.nell. Przedmiotem
tym jest niewielka. broszka., pochodząca sprzed ł.500 lat.

;;.;;;;,;;;,;;;,;;;,;;;,;;;,;;;,;;;,;;;,;;;,;;;,;;;,;;;;;;..i

płaskim

obcasie.

Sezon w
ładnego

pełni, życzymy więc
wyglądu,

pog6d ! ..• dobrego
Uwaga: Strój, o
szemy,
dotyczy
Skute·r natomiast,

sl()necznych
kierowcy.
którym pi-

motocykla.

ze względu
na lekką budowę I Inny charakter jazdy, zezwala na dużo
WIPksze fantazje. W mieście do
zwolone nawet suk.nle·h<>mbkl
i ~ileezkl.

Czy jesteś słodko-kwaśny...
mdło
słony

czy

się tym z.a1gadn'enlem. Urznacno,
że do pe<v.T.1ego sto.pnia
wra~Ji
wosć zależy od r·as, a nawet ·od
narodowo~c.i. Doświa.ctcrze1nla wykarz.ały.
że np.
94 Chlńcrzyków
na stu uważa PTC za substrncję g<:n:zJką . W Europie na•to•m 1ast

25 do 30 na stu badanych miesz
kańoow nie wykarz.alo
w ogóle
ża<:Lnej reakcji, za to wśród ludzi chorych na cukrzycę, st:.osunE•k ten wyr11żał s!ę liczbą 42 na
100. o ile by się oJrnrza.ro, że l'llc!zie n'e reagujący w o.góle na
PTC mają peiwne predyspc12.ycje
do choroby ~ul<rzyey miało by

to w

czenie

przy"'l.łooci n'eomałe
dia.~no~tyC"2'J!'le.

rzma-

Pracują<> nad pra1ktye-znym zastoSoC«Naniem PTC dr Fox za.że i inna
mieszar.1ik:a,
ehemicmna l>enze·n sod•u. po,fada-

uw.ażył,

Dla<Wego
Ja1r1e'k
nien;uwiodoZl
SIZlph1au<:u, podcza,s gdy Fra~1ek
tak chętJ.nie go zajada? Dla.crz.e.go
lubis>Z; biały ser i łlajprostsze po
t.rz,wy, podczas gdy twój mąż
chce jeść rybę po grecl<U, pa•pry
k.arz i wszelkie ootre rzeczy?

myśle

oto mój dziennicze k sz•JroJ.ny . .Jooli mnie będziesz potru.ebojestem w swoim pokoju w tt'altcie pakowania waliz.kl.

Z tkanin naJo4powlooulejsza
jest popelina. kt6ra nie przyjmuje kurzu. Pantom nie lubią
cym spodni, radzimy spódnicę
(nie za szeroką), rozszerzającą
się ku dołowi, z klesze11iaml.
W chł<>dnlt'jme dni, pod wiatr6wJlę wkla.damy
luiny sweter z golfem, w cieplejsze -

Tak skończyła się próba organizowania szpiegostwa z nieba. Jeszcze raz świat się przekonał, jakimi metodami, groź
nymi dla pokoju, operuje wywiad USA i jak pieniądze po-

Substarucj q
tę
wy•kryto już
prze-sz·lo trzyodzi<!ści la.t temu,
lecz dopi<!ro nledawn•o :z,naler.ciono dla n•'ej praktycrztne za•stosowam.Je. Opra,cDwano miainowicie
s:zereig prepara•tów po:uwalają
cyeh na ókN>ślEoie wartości s.m.a
ku l'ozimaitych pokarmów, co
nieiwąitpllwie po21woli na
wiprowa·dzenie udookOł'laleń w pr:i:e-

wa.ł

neJ

samolot szpiegowski na wielkiej wysokości i da leko w głąb ZSRR. No i cóż?!
Doczekali się strącenia samolo
tu przy pomocy rakiet.

1

Naezy

wygląd. Oczywiście.

się wysłać

Wydaje się, że o·dipowiedź na
te Wli!Zyst•kie pytam i a da per.o.,na,
m·ało 2na·n.a subs tatllcja chentiC2na o niemożliwej do za.pam•ęta
nia naa:wie pa,raethoxypheinylthioc~·rl:>amide, w
skrócie ziwa<11a
PTc' lttóra posiada zdumiewają
cą wraśclwość:
sma•k jej 2l!llienia się w załeuiości od 1udl2.i.
Sieclc-m osób !Oa d.ziesięć uiważa,
iż PTC jest nadmw)nc:rz.aj go·rzka.
Dla powosta·łych trzech nie ma
ona w e>góle żatlnego smal~u.

l'lie stolCl'We. • · za.biegi mające na
l>eJu za.oh-av>'anie albo pocLicreśle
i!tie ur'ody. 9. Ma-la $i"kierka na
dh.i.glej la5ee, toporek. 10. Ogl'Osze
lł'lie w czasopiśmie, a.nons. 1\2.
~. rada minist·rów. 13. Krótka
'tllt<>rma-cja w gazecie. 18. U "ta·ro
i;)'bn:Y'Gh Rzymi.an
brzy oog'uie
~ 1~k!'b<Jiic-J Cw.sipak). 20. Bródlka u
i azcteg.o z <liwu końców podll«liwy.
kl. P!:Yn bar<ilu> J'Otł'lY, używa'lly ja
0
'
środeok orzeźwlający i '1'.nie:ulaj.ąoev. 23. W spe>rcie usunięcie
b łowia Od. ciosu przeci.wnika. 24.
'1>ln<lrJi<!!lma kobieta. niebez.piecz11\a Ur'""-'-' .
ar.-"""""'<:1elka ;rujniuj~ca mę.ż-

j

Widocznie, licząc na bezkarność, wywiad USA zdecydował

Czego nie wie jednak Kon~
gres i społeczeństwo USA, to
dobrze wiedzą czlonkowie rzą
du amerykańskiego. CUW podlega bowiem bezpośrednio Narodowej
Radzie Bezpieczeń
stwa, najwyższ.emu organowi

njika, trwoga. 15. M-0

&potykanym po•
Jazdem na
na.sJ:ych drogach
Jest motocykl. A ponieważ gorąco zalecamy
na.szym czytelniczkom dbałość o elegancki i
odpowiedni stt·ój we wszelkich
sytuacjach, nie wylącza.my z
tego więc I jazdy na motorze.
Zapewne wszystkie pa.nie wiedzą jui, że sport motocyklowy
wyklucza stroje
fantazyjne.
Ubiór koniecznie sportowy, pro
sty, gwarantuje wygodę l este-

t:vczny

PRZECIWKO POKOJOWI
jawia CUW - rzecz zrozumia·
ła w stosunku do Związku
Radzieckiego. Tutaj jednak tra
tia na żelazne granice. W 1954
roku specjalna misja pod kierownictwem gen. Mark Clarka
stwierdziła niedostat€czność in
formacji zza „żelaznej kurtyny". Wysyłanie szpiegów koń
czyło się
haniebnymi „wpadunkami", postanowiono więc
uciekać się do innych, bardziej
nowoczesnych metod szpiegostwa.
Prasa amerykańska donosiła
·o „niejednokrotnych i długo
trwałych przelotach amerykań
skich samolotów nad terytorium radzieckim". Przyznawano jednocześnie, że „współcze
sne niszczyciele rosyjskie, atakując nasze samoloty, wykazują wielką przewagę w osiąga
niu wysokości, w szybkości i
możliwościach zestrzeliwania".
„Jednocześnie
- pisal dalej
redaktor amerykański dotychczas Rosjanie nie przedsię
brali ataków przy pomocy rakiet".

kółkach
NajezęścleJ

Jeps"Łe sa spodnie oraz różne
go rodzaju sportowe kurteczki
I bluzy.

Żywiołowy wręcz zapał prze

Sumy, które uchwala Konttres USA na działalność CUW,
rozkładane są na budżety innych
urzędów.
Czasopismo
„Newsweek" donosiło niedawno, że rząd wydaje na akcj-e
wywiadowcze około 3 milionów dolarów roczni-e. Członko
wie Kongresu nie wiedzą ile i
na co wydawane są przez
CUW te miliony dolarów.

KRZYŻÓWKA

datników ameryka1i.skich służą
„departamentowi spraw brudnych".
Opr. JERZY WIĘCKOWSKI

cza on ramy prawa międzyna
rodowego i niedarmo nazywany
bywa
„departamentem
spraw brudnych''. Korespondent dziennika „New York Times" niedawno donosił: „Tajne operacje wywiadowcze stanowią
coś więcej,
niż
samo
zbieranie informacji. Obejmują one również wrogie działa
nia, od sabotażu poczynając, na
zabójstwach zaś kończąc".

NA CO PLYNĄ MILIONY?
Po'll!onto: :r_ OdJkia
tmle, wa.Jlka z zaTaa:
kaomi ?()Wodującymi

na dwóch

spoiyow~-zym..

Kiedy wiadomość o dziwnych
•Właściwośoiach PTC roczeszła się

>:>o labo·r a.tori ach,
malJtych kraJów

uczeni

rc11.:-

zaiontere~;:oiwau

ła też kamele<:lnowa
właściwość
wywo.ł~•wanJa różriyc-11 rea•kcjl w
rzależnooci od. o<;e>by.

1•c:-rmych cloświMkze<nladi
ustalił on szen~g kategorii ludo:i:
.1 eżeli PTC i lJ.et'IZffl so<iu wy<laj e ci się go17,J<i. należysz do kate1to·rii ..ge>1vkich-gor:zklch". Jeże-Ii urimasz PTC za nie ma1ą.cy
ża<!nego srn.aku. a bE'l'l:Z:e'l'l sodu
W:Y'<h cl się s!Nlkl, ~es1eś osobą
, mdło....s~cną". Na o~ół moiżna lu
d'lli poct?.:elić na cztery rzaisadn!CTZe g!'uny gow.kC'-oSl01nych. •l>Odkn-"ornk;ch. gonko-gorzkich i
Po

mdro-,słonych.

Jeżeli

na·le'i:y-sz do grupy g<>'!"Z-

ko-<l"lrwnv>en. fo mniemy

~i

tvlk<>

po<win.<Żoweć: Jubis7. wl r1'<<1~~•ć
p0.traf\V i v.~7.Y~t.ko ci 5n1P.lt"uie.

„Je za to w.półcnrjem:v twolemu <·~s'"rlrwi. k.tól':V i""'t gorri.kn,..„,..,,ki. W«z.y.stko wydaje mu się
nie91TIRoC!lne.
Nie D'tlra-c,...wanr>

)t'<'ZC17,e t.ali„1~

f.c:i !".lma1k6w nrl utvte.k

11ospodvń

<1"'11lr>WVCh. l<tóp·m hv to n!ewat

r>Hwie bard'rn> t1.p1•cic!ło żvo'"·
Ale ~a'l"'IF!\vn·e "rkrótc-e naci.,.1-?"~.: &
ci,,;ień. k'edy mł<>de pAnfe,..,ki hf'~
fi;i pyt~ły ąwoich f"I FM7~~...o.n~-r"!"l
•. Ctzv j""'1:es <lodk.o-,gon.ki, m.y

!!;OT7llto-&lonv"?

IP>~VINI ~V/ CYIFl~ACIHI
W latach 1951-1959 ukazały się
PWN S.963
tytuły
skrypt6w o łącznym
nakładzie 13.267 ty&. egz.
W r. 1959 wydano 836 tytułów
książek i skryptów
o łącnym
nakładzie 2.571 ty&. eiri., w tym
105 tytul6w sk·ryptów o naJdadzfe 197 tys. egz.
PWN jest wydawcą 71 tytułów
czasopism, których roe=y nakład wynosi 2.200 tys. egz.
Mała Ency.klopedla Powszechn.a.kładem
ksląźek I

na. PWN osiągnęła w r. 1959 tu•
klad 250.000 egz.
W r. 1960 ukaże &ię na.kł.adem
PWN 700

nym

tytułów kslą.żek

na.kładzie

o
1.500 tys.

łącz

~gz.,

100 tytuł6w skrypt6w o nakła
dzie 150 tys. egz., ora'll 71 tytułów czasopism o globalnym na.klad'Zle %.200 tys. egz.
W r. 1960 ukaże się da.Imycli
lllO tY'S. egz. l\lalej EncyklopecUl
P&wszechnej PWN.
·~~-:~~~--~~~~~~
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Harcerska trabka ara.„ to

svgnał. że r~to

harcerskie tui. tui ...

Swięto
e 73 obozy stale i wędrowne
ludzi madrych
Atmosfera tt Wycieczki do CSR, NRD i Jugosławii

Skromność

cecha,

,,Dziennik'' rozmawia z kier. Komendy ChorQgwi Łódzkiej
ZHP na temat łegorocznei harcerskiej akcji obozowe\

rzecz
• • •
•
na1waznre;sza

sa

Jakie
główne

cerstwa

kierw1ki

w

to-rów, sJ)()t.ykacie 1>ię z
żytym n-ozumieniem ze
zakładów pracy?

roku
harakcji o-

tym

działania

łódzkiego

w

bozowej?
- Tegoroczna akr:.ia obozowa będzie j.e.szcze bardzie.i urozmaicona niż dolychcza.sow-c.
Obok tradycyjnych zgrupawań
obczó""' stałych i kursów drużynowych har<.-er&k:ich i zuchowych. P.rzewiduiemy \\' tym rokursy
ku: kursy żeglarsk:e.
modelarstwa lotni<:Y->g<>. kolonie zuchowe. obozy &tak
wyp<>ezynkowe i szkol·eniowe,
obozy we<:irowne. piesze . rowerowe i roi,v-erowo-kajakowe. a
w
ponadto udział harcerzy
obozie pionie·r~k~m w Czecho.$lOw<w ii i w wycieczkach do
NRD i Jugo.slau.ri!.
- Ozy w związku z planami

l
i

„za.gra.nicznymi''

••rn~d ~"'"'

m" '"'·

~:izyty

lim at, atmosfera wzajem
nepo. zaufoni<t i zrozum 1en~a. serdecznu, nieł mal ojcoir.<ki stosunek dyprncownil•ów,
an
~ rekc.ii
ambicj'I. z6.ol no5ci i dużu zasób wiedzy - oto element.11,
które w siposób zasadnic1.11
ł rzutują na wuniki produi~cy.ine, bez których nie ma ·
sukcesów.
to .<ą
że
k."io.~.
Powie
truizmu, że stwierdzenie to
że~
nie odkrywa Ameryki,
wszyscy o tym doskimale
jak
prawdn,
To
wiedza.
prawclą jest również i
nie o każdym, niestet·u,
że
zakla,clzie można te truizmy
glosie.
wiei kia
Z
opuszczałem ZPW im. Gwardii Ludowej w Lodzi. I to
nie tylko w poczuciu dobrze
spełnionego obowiązku dzi:m
przede
ale
ni.karskiego,
wszystkim dlateoo, że spotkałem tam ludii. dla ktoTJJCh praca jest ich ż-yciatcą
pasją, ludzi. pr;;u I ym nie-,
slychanie skromnych.
Jednego z nich chcę w~m

K

i

!

to.I

~

satysfakcią 1·

l

właśnie
młody

przed-<tawić.

Ol_o

czlow1ek. mgr in.z.
BERNARD RAW LUK, wµ-~
chowanek l,ńdzkiej Polite-::hniki. pracownik działu technologicznepo. Jego Io gl?wim.
ZPW
że
nie zasługa.
Gwardii Lu.clowej u:pror.v,1dziły, jako pierwsze w kraju do produkcji włókna S:J>itetyczne. poliamidowe i poliestrowe.
Dziś po nplywie roku, zalegitymujq się najkłady
w
osiągnięciami·
u;iększym i
przerabi1iją
tej dzi.edzinie,
kwartalnie 170 ton „Polanu",
„Eleny". włókien poliakrylonitrylowych. które u: około 15 proc. zastępują drogie.
importowane surowce pocstawowe.
Czy były trudności? óczypoczą tkou:ym
W
gwałtowni~
spadła
wyd11,jność na czesarkach dn
3 . 6 kg na godz. Dziś to jest
jnż przeszlo*ć, bo wyr/ajność
u:iści.e.

okresie

wynosi 4,7 kfl 11a pod<.
- Co pan chciałby o sobie
powiedzieć? - pytam inż-i
Rawluka.
- O sobie? - powtarza. z

-

zażennwaniem.
dyr. KOże
Uważam,
BUS i tak już zb11t wiele o
mnie powiedział. Bo to n;e

i

ty/ ko ma ia zas/11 pa. To rów· nież zasługa moich wspćl
pracownikótl!. Marych zasłużo
salowych.
mistrzów
nych
BANASIAWŁADYSŁAWA
KA i BOLF.Sl,AWA ORNAFA. Sam nie dałbym rad.u.
To 1·ó1vnież zasługa dyrek~ji ł
przedsiębiorstwa, lotóra na·ni.
młodym inżunierom daje s'!e
rol<i.e pole do popiou. ot. ac~a ~
opieka, podsyca zapal, inspi·
ruie do nowych pomyslow.
To, jednym -<łoll'em z1sluqa całego naszego kolek-i
tyw11 i wyjątkowego k/iw.atu, jaki t1 nas panuje. Nie;·l.1
mi pan wierzy - kończy z
to poiedynA·ę
u.śmiechem zdziałał.
bym nie
niczego
trzeba kogokol-1
wiek za nasze osiqqnięc:irL
nas
tylko
to
pochwalić,
wszystkich.„

Je_śli więc

J. BCN.

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

~

Bogaty narótl
to oszczędny naród
6

W wielu wypadkach nie
ale z
konkre tną pomocą. Przykladern
g·xlnym naśladowama jest ZaZwiązku Zaw.
rząd Glówn.v
Włókniarzy z przew<..'<ini<:zącym
postem .Józefem Spychalskim.
Wlókn:arze n1e tyfao udostęp
niaią siw<: zakiady dia wydeczek hare<ere•kich. a domy kulturv na zbiórki. czy też pomagają 'N or.&;anizov..raniu gabin€tów sPoeeialisty=nych w Komendzie Chorąg"Ni, ale przekazali nam 70.000 zr na zakupienie sprzętu obozowe!!<> .
-

I ylko ze zro-.rumieni~m.

Pl""/.Cwi-du.i<'cie

irośoi za_gra.nicznych?
- Ows.zem, Harcerki W:dzewa i harcerz-e Bah~t. g<l\Ścić bę
dą •w lipcu na swych obozach
na Ziemi Lubu.~kie1 i w Nowosądeckiem. młodzież szwerlz
ka i an::;ielska.

Ile harcerek i ha.rcerzy
wyjedzie w tym roku na. obozy?
- Or:-ganizujemy o:iólem 73

oboz~' wszystkich typów, które

r<.>zrnie-sz.cz'>ne będą w wojekragdańskim,
wództwach:
ol.&z1.yńkowskim. lub<i-lskim.
8'kim. kieleckim, bial<ASJtockim,

Tiziś

o.1warcir,

rlziecieceqo ZOO

*

*

Małe

zwierzaki
Stoliki pod

parasolami

Pracownicy łódzkiego ZOO
dotrzymali obietnicy. W ramach swych zobowiązań w
z Międzynaroclnw:rrn
związku
Dniem Dziecka, dziś nasta\. i
otwarci<' dziecięcego ZOO
Na nowym terenie wybudodla
betonową
trasę
wano
wózków, us1awinno huśtaw~·i,
on~
piaskownice
zsuwanki,
zainstalowano klatki i pornieisz
cv'nia dla małych zwierząt,
którymi będą bawiły się dzieci.

że
nadmien'ć,
tu
Warto
koszt tej dość poważnej injed~rnego w swol'TI
we~lycji ogródka zwierzęce~('
! i)Ll~c.ju
jest r·~"·pj
dla mdluc lJ"r malny. z wyjątkiem 48 tys.
zł, które wydano na betonową
trasę dia ;;...1 zejażdżek \Vozkami. rei;ztę prac personel ZOO
czyn<Jw
w ramac..h
"'~konał
spntecznych 1 god.ó.~ poza pra
gi<J·.vnych
na
Tabliczki
cą.
wskazuja zainteres?alejach
wanym. j'tk ·dotrzeć do ogród
ka dziecięcego.
N" nowym terem) ustawiono stoliki i parasole or><z
otwarro kiosk 7.e sp,z1orlażą
n3.pojów chłodzą
slod:; :1.1
cyC"n.
otwarcie nastąpi dziś w godzin·• ·:1 °Jrzenp,,łu.h1 li\"', ~li. W
zw1ąz,, , 1 z tym nie będzie już
przejażdżek wózkami pJ Rlejach ogrodu, co bardzo ulrlłwi
ok:;i.ogląC:.anh::?
7.'.vteJ.~·1. 1 aL~ m
mają'.;
zów fauny, a dzieci
swój wydzielony teren bedą
mogły s.\0bodn1e ktir~y~1ric z
wszelkif'n urzadzen i b.awić ;,ię
królikami, knzk<trrn
małymi
i Ś\~.dnka1nt mo„5lkimi. Vv-. niedalekiej prz:vszlości na tert:!nie tego ,Jgródka będą zain~ia
lowane boksy dla małych drapieiców.
1

·

(s)

nalestr<>n:r

łód:~ddm,
lińs:;.cun.

rzeszow~ktm .

koszaszcz-eciri. ....:kin1. bydgo„varszavls.kim . kat<:l'wic-

skim.
kim i zlelo·nogórskim. Na obozy te. wyjedzie ponad 4 tysią
ce młodzieży. t:i. p:)nad 50 pr<JC.
harcerzy na~.z.ego miasta. Mogłoby wyjechać znaczni-c wię
c-ej .. ale otrz.ymu,i-emy dotację
tylko na 2.900 o.s.ób. zaś pcma<l
na wlas.ny
tysiąc vvysyłamy
koszt, z . lun<lusz/y,v wypracowanych w pr~C'iągu roku nie
przekaza-nyoh nam przez za•klady pracy.
st.a-rc-„y dla
Ozy spl""~ęiu
wszystkich?
- Sprawa sprzeLu. to jedna
z naszych J:>o.lączek. Ciągi{! }est
go maJo. a nie możemy kupić
więce.1. _gdyż p:eniądw Potrzebne są na wyŻ:'r""1ieme tych uC?.Estników. na któryc:h nie otrzymujemy dotacii z Kuratorium w rcimach akc.ii kolonijnej. Brak nam np. sprzętu d.a
kilkudzieoii.ęciu .(?'!J<Sci z zagranicy, o któt-y<.:h przyje'i<lzie d-0stosunkowo
wirozieliśmy się
niedawno,
- Ja.ki jest si.a.n 1>r:zygotow::i.ń
do ob<Y..:ów i ja.kie jeszcze tnHlnośei l)O'Z<>siały do usunięcia?

- Przygotowa·nia do obozów.
pomqmo iż mamy jeszcze blisko 4 tyg<Jdnie do ich rozpoczę
cia. zostały w zae.adzie zakoo<'"W'!lc. Obecnie trwa.ią jedynie
ostatnie poprawki planÓ'N i ostatnie m·7..eglądy s.przętu . .Byłv
to możliwe jooynie dzięki te7..e do obozów <lmżyny
mu,
•przyp;otnwywaly się cały rok,
gdyż obóz ie.sit uw1eń=eniem
w mieście.
całorocznej pracy
przygotowania kwaRównież
tenni„1.rZO\\>Skie do obozów.
s.lOll!Un.kowo
~-ozPoCzeliśmy
•wc.;,eśnie i dzięki temu teren
oraz zaopat.nenie są na-lciyde
przy.gotowane. Dawno też zakończone =talo .prze..,<;;z;kol~ie
kadry o1:>ozowej.
Natomia."'t tr-udn<JIŚ<-i obo;,:
braku dostate{!zne.i ilosci sprzę
tu występują na odcinku. kadry. Vł aikcii obozr;we.i bierze
udział 341 instruktorów, z których ()gromna. większooć macu.ie zawodowo. Znając trudności zai;Jadhw prncy. wy&tą
pilh~my o okol-icz'J1,h'kiowe urlopowanie (zgodnie z zarzą<lze
n ie-.."Tl preza«a Rady Ministrd.v
nr 53 z dn. 3.V.6l)), zaloe-dwie
insitruk>torów.
kilkudziesięciu
Pomimo to ·jednak. nie wszystv.rykazu.ią
kie zakłady pracy
należyte zrozumienie lei sprawy i ~re){ naszy•~h pism czea
ka jeszcze na załatwienie.
nawet ookiJąca zalatwiono
i:1own.ie.
- Ha.reemtwo .ie!lt nierzwykle
J>iJ<Pula.rne.

ez~,

p1YZ.:t

wsp<>m-

nfanvmi wypadk'a mi tTudności
uzyskania url-0-pów dla instruk-

Wiele rówonież pomagają nam
i inne i;ustytucie. w tym rów-.
nici prasa łódzka. zapoznając
z naszym.i <:>s;x>lecz,eńS<t-wo
siągnięciam i i bolączkami. Mamy np. trudnooci z przewiezieni-em sprzętu na vbozy. PKS
.ie.>·• dla nas zbyt drogi., Liczymy na to. że niektóre zakłady
'Pracy będą mog!y udootępnić
nam samochody do przewieziema .sprzętu. Chyba 1 tym razem nie z.a.wiedziemy się.
przRd.•ł;t.wfać si~
- A .iak
będ.zie prog-ra.m oboozów?

- Programy są różnorodne,
d<:>Sf.oo-0wane do poszczególnych typÓw obozów. wieku i
uczestn:ików.
zaintererov.•,1ń
Duży; naci.'1k położono w pl"Ql'(ra mach n:t 7,agadn;enia techi wycieczki.
"1 i•ki. turvstykę
opierając
spo!-eczna.
pracę
wszystko na prog'rdrnach harC'e·r.s>kich atooni i &1)1.'awności,
oraz znakach służb.
- Na.ll'ży 7.a.tem sądzić. te
teg01·oozna 11-keia 1-etnfa p.rzyn·lesie mloozież:v wie1e radości
i będzie dla. nie.i zasłutonym

K

O

Akademii ?tledyc:imej oraz Uniwersytetu Genews.kiego wygłosi
„Leczenie gruźlicy
odczyt pt.
pierwotnej 11 rlzleci". Poza. tym
wyświetlone zost.a.ną filmy n.a11ko
we: Ror des ł'iz (Sanat<>rium),
Rehabilitacja czynności oddechowe.).
D MO ł,OnZ-POLEsrn pr11Wa
dri dochodzenie w spraiwie

K

kradzież~' mło-dzieżowego

męSJldego

rowPru

marki .,Zuch.", któ·ry
o;kradziony w pierwsze.i
zogtat
&pTze-d
poł·<>Wie kwietnia 1960 r.
przy Al. Unii
budynku porzty
róA" Sr!"brzyńskil"j. Os<>ba poszk-0
rl<>wana µrosą.&na jest. fi zgłoszr
nie <ię do KD MO Lódź-Poles·ic,
ul. Zielona nr 20, pokój nr 6 w
godzinach od 8 do 16 J>O o-dbiór
rO'wP-ru i złożenia 7.f'"Znań.
pooZIĘKOWANJE KOLU PCK
Lódzkich za.kłai dyrekcji
dów Włókie,n S7.tuc„:nych za pięk
n$\. i atrakcy~ną cało-dzien·na wy
";erzke ::autokarem w dnju Mi~·
D.ziPc.k".\
Dni::i
clzyna.rodo.wci;o
skla.daj ą: rada :pedagos>iczna. ~

wv•
zori;anizowan y pod barwnymi pa
ras'.llami na świezym p~.wie
trzu.
Sz!;<ola przy ul. Bojown'kow
dniu
w
G~tte 3 otrzymała
\\'C2.l" ilJSZym od DBOR ł<>dny
szkolne bmsko
upo1n1nek
Nic dziwn?.;lo, że
sp?r:·iwe.
praw::lzrw ym
ten byl
d2kń
szkoły.
caleJ
dla
świętem
Przyjemnie wypadły zor!l.anif)Okazy
ok'tzji
zowan<' z te.i
ćwiczeń gimnastycznych i tań
przez
wykonanych
ców
uczniów i uczennice.
Również dzis. tj. w niedzielę w Łodzi, odbedzie się wiele
imprez z okazji zakończenia
świeta Dzieci. Zyczymy wszystkim wesołej zabawy.

t

,.._~eze

za~;.~'' y

paał

i impre·~v L~.r.c.~

Było ich
znRkomicie.
"!,;>kle mnóstwo, że trudno wv
Poza
wszysti->ie.
tu
mienić
jak
masowymi,
imprezami
spartakJ.ada na stadionre prz:v
ul. "Rudzkiej, wielka impreza
harcerska na Placu Niepod!egłosci i zabawa soóldzielcz„
" Parku Poniat0wsl<1ego, "dbywdo się dziesiątki mn~'ch
c:•:o:Jr ych zabaw, polącz rn:«:h
z niespodziankami, poczęstun
k" "11 itp.
Tydzień
żegnaly
Uroczo
Dziecka dzieci z I przeJ,zkoPoniatows<-!ego.
Parku
la w
się

ły

W „Arlekinie"

-----

rozmawiał:
CEZARY RUDZINSKI

(kl

gość z
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Zagrzebia
__.,..,,.........„
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..............................................................................................

Zyczymy sukcesów w Krakowie

Eliminacje jednostek

TOPL

zakańczane
W

ubiegły piątek

miejs.c a. w~mą
ogóJnopolsk1ch eJ!mina-ojaoh jednostek TOPL o.b;ektów ooby1w.ajacych się w 6Jerpżyczymy
niu br. w Kra.kowie.
im pow-0dzenia.
J, P.
zajęły

zakończyły

c;>be~1ie

Cl'Zołowe

uct:z;ał

eliminacje jednostek Terenowej Obrony Przeclwlotniezej w
łA>dzi. Trwały <>ne od U maja br.
w Parku Lud,olwym na Z<irowiu.
się

zntl.ne są ju.ż wy'l'liiki

ty•ch eli:mina"'ji:

w

W konku1·e~1cji łąC2in-oSci I m i e j - - - - - - - - - - - - - - -

Jui wkrótce w

prowadzony przez przemysł
poomleszczenJa.ch dawnego
W
przy ul„ Piotr„
„Omnipress:u. 0 ,
kowskiej n•r 55, dobiei:a.ią lrnń<:a
nrace pnygo-towawcze do otwarhandloweJ.
rilt· nowej placówki
Będzie to sklep-unikat. nie tylko ze względu na nnwoczesn<> !l•
ale i pod
wnętt'za,
rządzenie
Nowzględem organiz~cy jnym.
wy sklep Iooz.ki pr!l'wadz1ć bę
dzie nie pnedsiębior$two handl:>
we, ale przemysł. konkretnle,1 przemys!u
je-dt"n z zakładów
lnia~kiego, 1>od nadzo-rem Z,ied·
noezenia Przem. Włókien Łyko
wych.
lnianych, w
Sprzed~ż tkanin
tym J>rzede wszystkim nowości
wzc>rczych, o-dbywać się będzie
nowym sysitemem. nie sp-!!tYkanym jeszcze w naszym handlu
detalicznym. Klienci będą mQ.gJi
rozłożt>ne na
o-b._.ir:•!f•ć tkaniny
„tektownych stoisk11ch ora.z skorzy-stat z knn1;ułt-acji u plastyka,
który będzie do dys·pcnycji klien
tów. Tradycyjna Jada z ._.l<speumieszcz<>n~ zostanie w
dycją
gt~l!i J><>mieszczeń <'kl<'powych,
Organlzator.zy nowe,! placówki
handlo-we,j, nad urz.ą<lzen\em któ
re.l -pracuje gr-0-no plas.tyków
ł•Mlzk.leh. myślą na.wet o zainsta.
!owaniu w pierwsze.i sali, w które,l s~~ną stn.likl z fo-telikami dla

t:v1c1h eUm.5~aic.iAeM or.all; te ~ tektóre w ub'.egtych
re'l·U Vl·dzi.

elimi.nac,i.ach

Łodzi

Pierwszy sklep

międz~rres-0rtowyC'h

Czytelni~ów

,,Dziennika Łódzkiego"
do Muzeum Sztuki

pjęk.nych.

poczęstunek

słodki

W ostatnich dniach prtybyla z wizytą do Teatru
;,Arlekin" w Loclzi pani Visn;ia Stachu.l.iak - Chytil, reżyse·r i aktorka Teatru Lalek z Zagrzebia (Jugosławia).
przedstawie<I\
większość
obejtzala
Stachuljak
Pani
festiwalowych ostatniego Festiwalu Teatrów Lalek Do
Lodzi przyjechała celem zbadania 'nożliwości wymiany
„Arlekina" i teatru zagrzebskiego. Największe -zaintero.sowanie jugosłowiańskiego gościa wzbudził „Młynek do
kawy".

Tradycyjna wycieczka
W l-ódzkim Muzeum Sztuki.
nad
trwa gorączkowa praca
w
wystawy,
zmon~owaniem
Rklad którei W€.idzie 400 na.jlepsz.vch obraz.&"' (>lejnyc:h. akwarel. rysunków i rzeźb, na<lcslanych na konkurs prac amatorów - µla„ityków. Konkurs
ten. jak wiadomo. z;organizowaly Muzeum Sztuki. Wydziały
KuHury Miejsik.iei i Wojewódzk.iej Rady Narodowej, redakcja
„Dziennika Lód7ikiego" oraz
Tuwa'f'ZY&-two Milo.śników Smu:k

przyjemnie

Szczególnie

śliczna pogoda sprzyja wsz~'
stkim imprezom OR 5'Vie'tym
powietrzu, urządzanym ,,. c;ą
'<U całego tygodnia ~ okaz 1i
Międzynar~,c~o\\.-ego Dni2 Dz nc
ka. Równif'ż wszystkie wczo-

sce wśród drużyin zajP,ły ZPW
im. Barlickiego, a WS·rócl St!'kcji
- ZPW int. Wiosny Ludów. w
mooyC'lno-sanitarko·n.k.uren·cii
ne.i: \Ąrśród driuży·n - ZPB tm.
~ynkiem?
Kunickieg-0, w-lirl'>d sekcji ZPW
- Z€ .swei .strom' ucz:vnlmy
im. Bard<J1ws1kiego.
w kon•kuroocjach prrz.e-ciw'Poża
w-sz:vs.tko. aby tak było w rzerow~""h I miej<>ee .za:ięła druży
czy'wio;;ito.ści.
ł1a ZPB im. Obrońców WesterZ k<"mend.ant'ką Choragwi -... p!atte~ natoimi.asrt ~„ konku·1·E'1·Cji
dMJ.cidk ażan i.a i (.iie?...a:kU'N.ra cJ i
Lódzkiei ZHP dh. hm. Wlady
zp.J im. Wróblt!'w&ki~l?"
ż~·"' a
.sławą Ma.tuS7-ewską i zasteocą
"ekcj~ żeń&lta ZPW im. A.
o•a.z
komendanfa dh. hm. Józefem
.
SJtru.ga.
Niewiadomskim Dru'i:-:n)' . które IZIWYCiężyiy w

planowana je.st „Zgaduj-Zgadula". wy.stępy ~po~u popularnego teafa·zyku „Pstrąg'" i.td.
itd.

Spodziewać się należy, że jak

w latach poprze<lnich tak i te_go rokiu. i;npre7..a ta. st.anie się
ma·rowa. Ażeby upowszechnić
ja, jesizcz,e bar.dziej. reda·kcja
na•Siza - zn<J·wu zgvdn1e z tradyąją - w dzień i w przeddzień
umie,śd specjalne
wvc·ieczki.
<l<>
u1o<:>ważnia.iąc-e
kupony.
wzięcia udzia·lu w tej popularnei ~mm·ezie.

klientów,

ek!~resu

z

kawą.

(\Vy!'Z.)

Uroczyste otwarcie interesujacej wystawy nastąpi praw(dokładny
dopod.ol:mie 9 bm.
termin podamy w najbliższym
czasie),

Ot.warcie to będzie stanowiatrakcje tradycyjnej
wycieczki Czytelników „Dziennika Łódzkiego" do Muzeum
Sztuki.
PTócz zwiedzania galerii Muzeum. •P rzewiduje się czesć artysityczną. k;tóra odbędzie !iię
Zana dziedzińcu Muzeum.
ł-O .e-łówną

Z miasta w l~ilku zdaniach***
***
S
„TURYSTA"
POLDZIELNIA
k1>munikuje, że dysponuje je
na "'I.Czasach
szcze miejseami
(W Hpcn i S'ier-pnl11) zo-rgłn;zowa
nych w Międzyzdrojach. S<>pocie, URtce, Władysławowie, Cetn.iewie i Zako.panem. Bliższe in·
Piotr„
formacje w uTuryście•',
kowsk1a 76, tel. 232-~9.
KOBIET za,prasza na.
LUB
spotkanie, które odbędzie się
6 bm. fi godz. lR w lo-kalu Zarzą
LI~ przy ul. A.
rlu Lód:zkiego
Strug& 1. 0 -dczyt na temat „Mat
ka i dziecko w literaturze" wvLDK - Helena
głos\ prelegl"nt
Cywiń1'1ka. Prelekcja bedzlc i1u10tro-wana recyta.c.iami dzieci.
DDZJAI, LODZKI POLSKI~~
GO TOWAR:l:YSTWA FTIZJO
koPNEUMONOLOGICZNEGO
muniku.le, 'i:e 6 bm. o godz. 19 w
auli AM im. prot. Palucha Szpital >m. N. Barlickiego, ul.
Na·rutowlcza. 98 (wej,;c·ie <><1 s•t.r-0ny parku) 01ibedzir sie posiedzr·
n·ie nau)<owe. na kt.<lr:vm dr med.
I'. Lowys (Fra.ncja.) - !au.real

dzieci trwa

wyehO'Wanltowle Pań&tw. D-oonu
Dziecka im. T. Kościuszki.
YREKCJA MHD ODZIEŻ uodbyło
w!a.damia, że 3 bm.
sie k.oomi„yJne rozlorow<t.nie nagród premi&we.1 sprzedaży z oDnia
Międzynarodowego
kazji
Dziecka, Na wylo-s&wane nr nr
paragonów zo-~taną wręcz.o·ne pre
mic. Wszys-e:o zai·nteres'Owani win
n·i si~ zgl<>sić w &klepie nr 4()1
przy ul, Piotrkowskiej 9 do d~ia
15.VI. 19fi0 r. Po tym tt!'rminie
paragony traca swoja wain~ć.
TOWARZYSTWO PRZYJACJOL
DZIECI Zarząd Dzielnicy B<tlut;r organi7,ujc 5 bm. o go-dz. 15
festyny dla dzieci w parku j11I helenows·ki-m. W
lian00-w~kim
programie zga.du.i-zgadula, w>-.tę
pv ze-spotów z MDK, artystów
Teat••u Po-wszPchnego «i>raz szereo: innych a.trakc.ii.
R6wnież d:ziś o ~od7.. li w Pa.r
kn Helenów odbędzie się wyścig
kolarski dla d~il'Ci, <lo l!:tórej!l()
ze:lo•z~"-ia przyJmowa.ne będą. na
·'
•
m\e>;f~

0

DZJ.ENNIK ŁÓDZKI nr 133 (4208)

-

J',ódzikie kina i;it-0.pni-0-wo co•raa:
bard;ziej od"7lt~wa,ią nadchodzący

sezon ogórkowy. Dobrze się wiec
najbU±szeig-0
stało, że p.remierr
tygt>dnia, to w większości l€kkie

f"lm:v kome·clie>we. które za,w&&e
baTdiziej przyciągają wl<izów.
Na-Ocho-dzą.c~' tydzień S'toi po-cl
17JUa•kiem prc>el'1.1>kcji franCUtSkiej,
a ~ te-j serii warto wspo•mnieC
prrzede wis:zystkim

I

„PRACZKI Z PORTUGALII"
barwny, 5'7.erokoek·ranowy frlm
w reży1se·rii Pierre Ca·s<pal"d-Hut-t,
który jest relac.ją z zaba•"-'TI:VC-h
pery·petii dwóch konkurerncyjl'('k!amo"">ych i
n~·oh a,g·en<?j i
pracO'Wn'l-<ów dwojga ich
JNrn - Fra.n<?oi.s l Katarrzyiny.
fran<?uskl to
Kolej•n:v fllm
.,SIEDEM ęRZECHOW GŁOW
NYCH", o którym pisaliśmy już
p1v.y 0okazji ·premiery w kinie
Letlli•m.
zacięci<" k'>mediowe
Również
JX.•sla-da fllm prodJuk"ii francuMAL!'>ko•v.·!c.•·koe.i „MLODZI
ZONKOWIE" w reżysedi Ma.u.ro
Bo-lognhni. _kJórv opeowia.cla·o p'ępr:zYJ.ac1ola.oh z prowme:iocm
nal.nego m·asta wło•ó<1ego. Na oo
az~bku tiLmu wszy!"Cy <ą młody-1
ka.waJeram1, kornee za,;taje
m1
Ozy
ZC<Jat-y"h.
_Juz .iak-0
"'!°'
wsró.ct p.-qopełi i ;;ye ··owy . h C>Sltamł.o<ctzień.cea
mio ~ię Ich
·
jażń?

tla1':1e są od weozo.ra.j w ,;BałtY•
s:-edern grzechów gł6~1 ku".
1wch" wchodlzi i•utro do „Włók
niarza", zaś ••Młodzi małż<'•nko~
wie" prawdopodobnie z k9t'iee?Tl
tygodlnia do „ Wisły".
Przy>p0mł1ijmy pcnadto. te ró«
nież w „Wiśle" już od wczO'l'Bl
gr21!1y jest fi1m radziecki „?.
JSDNAK CIĘ KOCHAM" a~v;zo
w<ny przez nas w ubiegłym tYgo~i<U.

(bZ'l

11 }'

l'ld 10n dofych strat

------------

Spłonął

sklep

0'1egda,i w noe:v, w sklepte
MHD - Odzież prz~ ul. Piotr·
·kowskie,i 307 wybuchł groźny
Jak ustalono przyc:t~'p 9 żar.
na
ną pożaru była nie wyłącz~
kto~lll
<'lektryczria,
kuchenka
pozostawiła ,iedna z roztargll!O
n''Ch ekspedientek.

Według wstępnych ob17~11

strah• spowodowane pożarem
. h perT
·.
·
su:ga,1ą nu i ona z 1ol~ <' , • a•"nł'I sklepu Z<>•łał w tri~ 11'!
ny ao dyspoqeji prokura•ora.
~·
·
„l(rao(.'(llkj z ł'O~U>gaU•" i'IW~~~/ -

t>r'Zy-I

J ISamochody- motocykle I

1SAMOCHOD
„CnevroletlPRZYJMĘ dzieci na weza Spółdzielnia Wytwórclla Proszku Mle~eefl
DP Lux" sprzedam. Po- sy w Zakopanem •. Irnfor- w Krośniewicach k Kutna ul. Lęczycka 15.
7'nańska 13. m. 3, rel. macje tel. 346-51
8382 G tel 1 - ogłasza przet~rg niecg' raniczony na bu454-25 w goclZ 7-13
• a
•
·
.
1163 T
dowę
garażów
samochodowych i wa:rsztatu
WarStZawa"
DOMEK 4-pokojowy drew L ODOWKĘ now4 z gwa- SAMOCHOu
MOSKWICZ 402 w dobr;m
przygarażowego na terenie spóld7;-ielni. ~
nl.i:tny nowy, budyinel< go rnncją mark.i „M.ś" odstą w ide aJn,J•n1 słf.•r. .e s.prze- st<nie
s9"7N•.am. Oglądać
przetargu mogą wziąć udział przeds1ęb1ors'1:V1 a
dam.
Te 1. 3";C-~J
g-0d!z.
iipodarc"Zy w Ko·lumnie r:>ię. C<or:a 2.500 zt Wiado- 15-17 lub wi~czorem
'~·
Wólcze.r·ka
}62,
gara~/ _
• państwowe, spółdzielcze i pry~·atn_e. . Szcz:csprzeda.m. Warunki ho- inośc tel.
375-85. godiz.
8;24 G w_god:z:.. <>1 10-1._._ 1159 _1
.
.
i:tólowvch informacji udzieli oooldz1elma dział
dCiwiai-ic . Oferty pisemne 10-1;;
. .
_ l'Ol{ÓJ, kuchin1a,
s;;_~3- G
I piętro, o
·
·
·
.
2
;'.IOTOK-.J VVl::R
„S.mson" 1SAMOC_HóD c1ę7a~?wy _2.~lczęśc'<>we wygody
0
za- inwestycji w
godz. od 7 do 14 od dnia 3
EGONIE bulwlast~ peł- tanio sprze::l;;m.. Tel 3D2-l6
p~~t
1'.~0\.;iS~:
96
Ogł~e1ci
B
PLAC ogl:'o.d!zD'llY 5.500 m
t,
marki
..
REr:iault
spize
m!enię
na
1
lub
2
pokoje
czerwca 1960 roku 01erty w zalakowanych
.o-kwiatoiwe tz;w. l<cwle god:z .._16-il - - - - 8528_ G 'd;;.m. Ogladać P1otrko"•-,1 k · ·
bi k h K.
. ·
,
I
·· ·
w Łag!ewnikach Małych, PÓŁ placu, dom 2 poko- poleca gospodarstwo
o202. tel. 370-63 1160 Tlz ucnn'.ą w
"' a<; · o- kopertach
nalezy skład.ac w
seucta. nacie
ul. prze.p1órciza 18, hodow je z kuchnią wolne, wy- groct.nieze mgr i~z. Zo-f1a SAMOCHUD esobowy - 1Iska
_ _ _ _ _ __ --· ··- szty zw1 acam.
NaM rot 19, SWPM d d .
b
Ot
· ofert
małolirtraż.owy
,Hano·mag
la. Dojai.d 16 i Knecią
SAMOCHÓD
14
..
Chevrolet
m.
16
8413
c
o
ma
czerwca
r.
warcie
.
ląciz;cnc spod kwaterunku Stochowi cz, Łódz, ul. . So8212 G sprzedam.
w ba-rdzo do-I
Ul. Mazowie- lee 7-9 (cmentarz M; ~~a) G Kurier„ sprzedam lub Ila 'De Lux"
nastąpi w dniu 15 czerwca br. o godzinie 9.
m1el1~ę
na
m-0tocy.itl.
Ma5
cka 55
8387 G
~l?rzedan; Ul~ICZORKOW _ pokój, ku- Zastrzega się prawo wybóru oferenta jak rói-yn? „P· ~a 63, 1n. 3
8453 G 1bry_':' stanie 136
PLAC
2.840 m l<-w., uł.
do gfs~~- ~ chnia. centrum zamie111',ę wnież odstąpienia od przetargu bez poda_:i1~
I<aszte·lańska
róg Kacrz.ej
PIANINO l<rzyżo·we płyta MOTOCYKL „BMW" ;;oo 1Kllmskiego
podobne w Łodzi. Te:; przyczyn.
(bocC111a WarSlla•w,;;J<iej) - PLAC 2.840 m kw., ul. Ka metalO'Wa, stan d-Ob!y -R-10 z koszem s.prrze<lam. SAMOCHÓD DKW sprize- •_ia
113;i-T_
d9 - Ozorków
8446 ~ 1.;....;·..;...;._______________ ,____
I
sprzeda.ro tanio. W!ad-0- siz;telańska (róg Ka.c!lej - 3l1rzeda 1n ter.iio. PJ"otrkow Pabianice,
Kolej o-wa 5
22
49
5
mość
Aleksander Jach, bo-azna Warszawskiej) - S·k2 86. m. 3
8618 G Bemer
32~19 G . dam.
Lipca
- 8173 .PólnGCno-Lód,-Jde
Zalt~a.dy Przemysłu Jetanio. WiadoGłówna 36J sklep rz. 0 bu- S•przeda.m
I
· _ _..!,LETNISKO blisiko Spalv d
b ·
Lod · ul Rewoluc" 19115 roku
tel. 257-73
oraz PŁYTKI posacla:kowe cize - SAMOCHÓD marl.<i ,.,Ste- 'MOTOCYi.--.
w1em, tel. 273-76
1161 T mość
,MZ-350"
(p-0
wynajmuję.
Rzgoiw.s.ka
n
wa
mczego
Vi
'
.
:7-J,
•
•
,Jl. •
yer"
21>0
sprzedam
st~n
~73-76
1162 T ski.? v. zorzyste .;: ;:c-zb16r0287 G nr 67 ogłaszaJą przetarg meogramczony r;a
ki s;.. :..edam. Tel. 21~-22 a.ol:>ry. Nn rutow!-02.a 93 (w s ooo km) o-k~zyjnie sprze m. 7
NAJKORZYSTNIEJ
ku- PIECZARKARNIĘ pod Ło
8200 G dam. Tel. 216-93
8609 G
sprzedaż
samochodu osobowego marki C18461 G pod•wóriz;u)
p lsz i sprzeda.s:z plac, dobrcen model BL 11 produkcji 1947 roku. CeSKUTER „Pel!lgeot" oraz
mek. wille, gospoda1·stwo dzią sprzedam. Jest wol- SZCZENIA~I
po<lhala:ńw biurze Sp-ni „Czystość*' ne mieszkanko. Dzwonić skie i „boksy" sprzedam. rnaszynę .. S1flger" .me'V.1 na wywoławcza I przetargu 21.000 z~. I przeską Jaciarkę sprzedam.
Łódź. Pl•otrkowska 46 tel.
ifcv.nowa 11 Łódź. Zielona zoa-9 Cho.i
264-91
8599 G Łódź-Rogi,
targ odbędzie się 18 czerwca'br. w biurze sek~
2913 K
(przy ul. F.01rnski) Sta.n'- no·.,"l~i
cji transportu przy ul. Rewolucji 1905 r. nr GO
8443 G
sla.w Kuzrneck\
842.9 G
.
.
Dr KUDREWICZ specjal!- o godz. 11.
Sl{UTER „Peri,geo.t" w -do
PLAC
w
śródmieści.u
~-]
sprzedam. Tel. 529-32 o<l
jPANI do pl1.'IDwania c;ta- .:-i~a. c h or ób wenerycznych.
Samochód
można oglądać w dni powszeKOTŁY, ;·ury i komi.n do brvn1 stanic sprzedam. Ui. rderoby potrzebna na gar--.
.
li.
godz. 19-20
8545 G
8112 G Je Tel. 359-27
coobralnr.;c ogrze"vania - Gdal•.~1-ć:! 45
0514 c .<>kornyc_h 8-lO, l4-lS. u
dnie w godz. od 8 do 15.30 w sobotę do g:i4
22
spl'!Zcdam Tel. 526-15
MOTOCYKL ,.M-72" sprz
GOSPODARSTWO
rolne
Lipca
lJW Tldziny 13.30 w garaż;u przy ul. Rewolucji 1903 r.
6 l1a z za.budo,waniami, ;n- UBRA.NKA chtopięce do
8416 G dam, sta'n bard;zo do-l>ry. ł
ł Dr JADWIGA_ ANFORO- nr 50. Wadium w wysokości 10 proc. ce.ny WY\l/E'ntarzern ży.wy1m i rn.arŁódż--Chojony,
Kaplkrz;na
201
WlCZ
8378 G
twym w ol<o.licy Aleksan- I Komu.nil Sw. kupis,,; w S1'PIALNIĘ złota brrzoza.
rycZl'!e, spesckj·aólt~nstea 15.w30·:::1e9-. wolawcze.1· należy wpłacić najpóźnieJ' w przeddr-0',,\.~a Łódzkiego sprze Pra-co·w-ni Odzieży DtZi-e·cię s'1.otowy (pta,;:e o-ko) gprze SAMOCHOD osobowy _
Pc·óchnika 8
8290 G dzień przetargu . W ra'7.ie niedt~jścia do skudem. Wi2clom-0ść Łódź, ul.
k
( kl
DrREICHER cho-roby we tku I przetargu-II przetarg ocl~d7.ie SlG w
Obr. StaJi.ngraJClu 56, m. 7, c:ej, Pi·o·t.rk.owisi .a 84 & ep ciam. Po;<n"nska 13.! m.3 3, „Ifa-F--0" spnzedam. Na
8374
SUKNIE ślu!J.ne, balowe. oeryc7'ne, skórne, zastęp~ dniu 2 lipca. br„ a III w dniu 16 lipca br. o
I p.
8406 G w podiworzu)
774.3 G trl. 454-.!o w i.:oclrz. 'li.~ 4 T wro-t 10, m. 5
de> !komunii wypozycrz.yS2 ca
dokt_or
Z1oml<owsk1 godz
1149-T
11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~,~~~~~~~
tanio. 22 Lipca 10 822'7 G 16-111, P1otrk01Wska 8337
H
G1•, _ _ _. - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DROBNE

SPRZEDA?
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I

HIERUGHOMOSGI

LOKALE
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LEKARSKIE
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l

1

l

0

1
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I KUPNO
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PBAGA

I I_

el

/!:·a

no·z·NE

G

o~~;~~:: ::~:~ ::_30 ColJgdzie'P raEDV1 ~)APTEKI :I
0

PoJTot. Ratunkowe
Pogot. Milicyjne
Straż Pożarna
Kom, Miejska MO
Kom. Ruchu Dr<>·
sowego
Pryw. Pogot. Dziec.
Pryw. Pogot. Lek,
MOI

09

or

08 2
292-2
516 _62

300 _00

~~~=~~
359 _15

'/K'EATR „

U

•

TF.ATR NOWY
(Więck<>w•kiego 15)
g . 19.Jr.
„liuglarze"; 6.6. nie.crz.y-n
ny
.
TEATR Im, JARACZA
27
19
(Jaraeza
> /f:
„Wi-

~o-stu , .6.6. g.
1.1.30 „u_c1:;~ua mt przed_ol' z

•
WLÓKNIARZ (Próchnika HALKA (Krawiecka 3-5)
16) „Wiatr w oczy" prod. „Tajemnica starego_ zam
radz dozw od lat 16
ku" g. 12, „Kamienne
g 10; 12 .30 . · lS, 17 30. 20 serca" pr-0d. NRD, do7'w.
6,6 . „Siedem grzechów o-d lat 12, g. 16, „Zd_raglównych" prod. frrnc. <la"
prod.
czeskie],
doaiw. o.cl lat 18 _ g. 9_15 , d=w. od J_.at 18, g. rn, 2.~
12 J.4.4;; 17 .30 20 .30
6.6 . „Kamtenne serca
WO,LNOS'C (P~•byszew- g. 16, „Zdrada" g. 18, 2il
·-,
Mf,ODA GWARDIA (Z!eskiego
16)
„Zlamana lo·na 2) „Ojciec narze&trza.la" prod
USA czoncj"
prod. ' USA.
d v~
~·w. od lat _12, g 10 ..1. 2.
dozw. od lat 16. g ln.
u
6
0
14,. IU, 18, 2~. 6·" Pja
12, 11, 16, 18, 20; 6.6. pro
gram 1 g
ln'Y
'
gra·m i godziny jak wywyze-j
żej
TATRY-LETNIE (Si€flkie- ODRA (Przędzalniana 68)

k

wicza 40)

„Pułapka" -

Zakłady

KONSERWACJE

ł:
I I

5.G.

.
P1otl:'k<>WS1ka 165, Naru- 1 1
t".'.wiciza 6, . Rzgowska ~47, 1 ·
1>; .ęckowsk1ego 21, .Ka~~- 1
lews1ka 48, Przyb,sze?-- 'J
;k:ego- 41, Limanowskie-,,
go 80.
;I
6.6,

KOMINOW FABRYCZNYCH

KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH
ROBOTY:
ODGROMOWE studniarskie m. in.

I

'

PiotI"kOWslka 193, Armii 1
z · st 63 I
Czerwonej
gier•Po·ko<:a
I
PL Wolności53, 2, Pl.
i'.i 3 Rzgowska 51 Gdań
ska '23

.

Dyżury

„Damon" prod. polskiej.

studni glębLcwych wYkonuje
ruk 1960.

1

'

Spółdzielnia

~

szpitali

Pr· 1vslu Bawelnia.nego im. Obroń
ców Westerplatte w Łodzi, ul. 8 Marca nr :!1
cgtasza,ją przetarg nieograniczony na konserwację instalacji i urządzeń elektrycza:iych sygnalizacji p. pcżarowej w całym zakładzie.
Dokumentacja do wglądu w dziale glóV1·ncgo
energetyka w godzinach od 8 do 12. Oferty
wraz z kosztoryFem w za lakowanych kcpertach z napisem „pr7etarg" należ..v składać w
sekretariacie ZPB im. Obr. WeR1e•·platte w
Lodzi, ul. B Ma.rea nr 24. Do przetargu przy-

t
"

jeszcze

stąpić

na

Pracy „Budoremont"

w Lodzi, ul. Ks. Brzóski 11.
tel. nr 518-37.
'łd · I ·
l'
·
bo · zu ·
Spo zie n1a roz !cz.a się wg. o w1ą .iących cenników państwowych.
2892-K

pro<!. franc., dozw. o<l do7'w.
od lat 7, g. 13.
POLOZNICTWO
' g . .19 ,\'Bunt lat 14, g. 20.30 - kino „Okno na podwórze" na okręcie .ca1ne
"
czynne tylko w dni po- prod. USA, dozw od lot Pacjentki z poradni „K" I
OPf':~A _<Teatt __ No~.~) J.6. goone; 6.6. program i go 16, g. 15 , 17 , J9; 6.6. jzk przy ul.. Marynarskiej, Sę
„CJru~ik
sew1lskt
,
6.6.
d>ziny jak wyżej
wyżej (bez. poranku)
ctz1owsk1ej,i Wólczańskie
Snycerskiejj; •!:======================~
g. 19.l> „Tosca"
Rtidzkiej
I•
TEATR
POWSZECHNY
G ORU
O~A (Tu;:vima 34) „Lecą 19; do
Szpitala im. dr·
(\Il Obr. Stalingradu 21)
KINA 1 KATE
zurawie
prod.
radz., .Tordana,
ul. Przyro<lni-1
g. · 1$ „Nora", g . 19.30
ka 173) <lozw. od la~ l6, g. 16 · cza 7-~. Pa.cjentk! z dziel„Mlyn"; 6.6. niett)llrnny MUZA f.Pab_la~lc oL<f.-<ieJ, 18, 20; 6 · 6· nieczyinne
nicy Łódź-Sroomieś.cie i 1
TEATR
ROZMAITOSCJ dwraiktodpl~ 7p g. H, POPULARNE c9gro<lowa Widzew
oraz pacjentki
(MooiuS1Z.ki 4a) g. 19.30
~ada 0 żołnt'erzu" J8) „Ewa.kuowac miasto" należące do poradni „K" ł
,. Wieczór Trzech Króli" " od. radz
d02'W od p1·od. rada:„ dOIZ•W. o<l z ul. LeC7lni,cą.ej I Zull ~
6.6. Ja.k wyżej
f.'."t H g. is.t5, 18. '20.15 lat 16, g. 18, 2(1; 6.6. nie- Pacanc:>ws·kiej do ~I tal:;
OPERETKA (Piotrkowska 6 6
Ballada 0 żołnie- czyl!ltne
im. dr H. Wolf, u.I. Ła
243) g. 19.15 „Cnotllwa
r~,;,„ "g 15 45 18 .20 l5
PIONIER (Fraocisrzikańska g;e-wn!cka 34-36; Pacje.nt- 1
Zuza.una"; 6.6. jak wy·
· '
' ·
31) „Brzydkie kaczątko" i<i z d!Zielnicy Łódź-Pole-,
7.ej
PRZEDWIOSNIE (Żerom- g. 11, „Miejsce na ziemi" s!e i pacjentki należące
Wymagane: wyższe lub średnie wyk:sztalTEATR 7.15 ('Ilraillgiuibta l) sl<!ego 74) „Teresa Re- pro<!. polskiej, dozw. od do poradni „K" pnzy ul. 1
cenie, co najmniej 5 lat praktyki w zawog. 19.15 „Hum<>r i ojczy- quin"
pro<!.
franc ., lat 16, g. 16, 18. 20; G.G. Przybyszewskiego d-0 Sz-pi
zna"; G.G. jaik wyże·j
d02l'N. od lat 16. ~. 13.15,
dzie oraz znajomość techniki finansowa11 Miej.~c& na zie-mi" g. tula im. dr Madurowicza,
ARLEKIN (Wólc:>:ańslta 5)
15.30, 17.łS, 20; 6.6. „Ze 16. 18, 20
ul. M. FornaJ:>k!eJ 37,
nia.

•

pióre?.zk~

Zespół

Realizatorów filmowych
poszukuje od zaraz

2 st.

~· 11 „Kuglat"Z w ko.ronie"; G.G. g. l'!·~ .,IC.u-

zowate wt:częśc ie" prod. POKOJ (Kniz.1mt-erza l'lT 6)
pols~iej, d~w. od lart 16 „ZJota antylopa" g. lit,

glarz w koronie .
g. J.o .30, 17.40, 2'0
PINOKIO <_Ko-pem!J<a 16) ROMA (Rzgowska n r 84 )

ch1ńska ;
6.6. nie-cz) nny
z
TEATR
ZIEM~ .Ł 0 D -

17·

0

17 „Ba,!ka

,,Okrucieństwo"

pt'<>d.

radz .. clo:7lw. od lat 12, g.
JO, 1'2.30, 15, 17.30, :!O; 6.6.
KIEJ (K<>pem1ka 8) nle PI'Ogram i god!Ziny jatc
ST~Y~%TRĄG" (Za.cho-ci- wyż-ej
..
. STYLOWY
nla •-;,6) g. 20 „S1odme
nie
(Klllii.sklego
flatruj"; G.6. nieczymny 123) Mój wujaszek" „PIWNICA 59" (Pl~brlrnw prod:• franc., dOlllW. od
.ska 262) g. 15 „Miasto"; lat 12. g. 15.30. 18. 20.30
t:,.6. ~Yłlll>·'
6.G, Jeźdz,iec Miką4" „
prod. USA, do-zw. o<l la,t
H, g. 15.30, 18, 20.30
1
ZACHĘTA
(Zglenska 26)

~WVST,Awy1
~

perły"

5.ł.

11

I

„I.iii" pr<>d. USA, dozw. Chirurgia: Srzipltal lm. I
od lat 14, g. lG, lfl, 20 !f. Barlickiego, ul. Kop1j
6.6. „L ill" .g. IG 18, 20
c:fiski.e.go 22
1 MAJA (Kiliń9klego 178) Interna: S7Jpttal lm. dr
„Osiolek I kr61~wna" g. H Wo-lt, ul. Ła.gie'Wl'licka 1
Jl l 12 „Klopot.11wy wnu n~ 34-36
czd,e·ll<"t lp6rod. 1U6SlAS' 2~o~G· Lar_yngologla: Szp . lm,_.
oKłopotliwy
a
· g. • wnuczel~"
· · · · dt· P1,rogowa ' ul · Wólcrzan
16 18 2o
ska l 95
·
'
' ,
Okulistyka: Szpital Im
REK~RD (l_l;z~ow~ka nr 2) dr Jc:>nschera, uL Mlllo
„Zolt<>dziob
go<lll. N' no.wa 14
·
.,Os·tatnia sprawa Tren~
.
ta" prod a.ng dO'lJW od Chirurgia dziecięca la.t 16 , g·. is.45, IR. 2o.Js Szpital Im. Korcizak.a, ul
6.6. „Ostatnia sprawa Armil Czerwonej 15.
1

filmów

1 sekretarki filmu

Wymagane wyższe lub średnie wykształ
cenie, pełne opanowa.mie m.aszYi11opisania
oraz znajomość pracy b1urowej.

Zgłoszenia.

pisemne

2906-K

I,-------------------·-----=

l

'c ENTRosTA L' '

przedsię-bio-rstwa

państwowe,

Ul PRACOWNICY POSZUKIWANI JIJ
2 INŻYNIERÓW włókienników na kierownicze stanowiska z kilkuletnią praktyką - wynagrodzenie od 2.000 do 3.000 zl plus premia
1 technik.a normow.alllia z branży wli)kienni~
czej z kilkuletnią praktyką wykształcenie
średnie - wyn.agrod.Z€nie od 1.200 do 2.000 z!
plus premia, zatrudnią natychmiast Olsztyń
skie Zakłady Sieci Rybackich w KorStZach,

2884-K
TYNKARZY, betoniarzy, stolarzy oraz robotników niewykwalifilkowanyoh za,trudmi n<l
;:;a.raz Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego nr 3, Zgłoszenia przyjmuje
dzia} zatrudnienia i plac Lódź, ul. G-O'plańs'ka
28, pokój nr 33 (Ba.łuty) oraz Szikoła Millenium, ul. Armii Czerwonej lllr 117 (Widzew).

'
2899-K
INŻYNIERA-mechanika. ze zmajomością obr.a-

wraz z :życlorysami
prosimy kierować: Biuro Ogłoszeń, Lódź,
Piotrkowska 96 pod nr 2906-K

g

dziecięca.

księgowych

mogą

.>póldzielcze i prywa11lle. Zastrzega się prawo wyboru oferenta, względnie unieważnie
nia przetargu bez podania przyc'Zyn. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy nastąpi w dn.
17 czerwca br. o godz . 1 O w gabinecie naczelnego iinżyniera w Lodzi,
przy ul. 8 Mare.a
nr 24.
2911-K

biarek do drewna z pra:ktyiką na stanowisko
kierownik.a
działu· głównego mechainika poszukuje Rl'jon Prnemysłu Leśnego w lA>dzi, ul. Zachodnia 105, ZgłQSz-enia przyjmuie
kierownilk sekcji kadr w. w. przedsiębior
stwa w godzi111ach od 8 do 12, pokój nr 9.
Warunki do omówienia.
2917-K

„Czarne
prod.
Trenta" g. 15.45, 16, 20.15
Laryngologia
jUg<-3ł., do:zw. od lat
14, SOJUSZ
.
Szpiltal
im. Korcrz.aka, ul. tj '
LODZKI DOM KULTURY g 10, 12, 14. 16. 18. 20
'
'
,.(Nowe Złotno) Armil Crz..erwonej 15
KIEROWNIKA, z-cę kierownika stoiska za..,
dz.
„Damon
g , 11 „Łowcy
t1
1
ul. Traugutta lf! - Wy- 6.6. p.ro„_raan
go my tygrysó-w" prod. radz.,
tl'uidmi natychmiast Dyrekcja PDT. Wymag"stawa . pJa,katów ! dru- j.a1k wyżeJ
cloziw. 00 lat IO. g.
,
C.G.
,t
15
na przynajmniej
jednorOClZl!Ja praktyJrn. na
ków t1lI?J01WYCh cu;yn.na
17, 19; 6.6. „Rozka;z za•
'
1~;dob.nyn1 stanowisku. Zglosz:enia przyjmuje
cod'Z!enn1-e
w
godrz:. KINA II KATEGORII
bić" prod ang d<YL.JW
Chirurgia. ScrJpltal Im .
REJONOWY
ODDZIAL
l2-J9
· · ·•
· dt Jonschera , ul. Millodział lkad:r Lódź. ul. Pi()trkowska. nr 60, !cl.
SALON
WYSTAWOWY
od Ja,t 18, g. 17, 19.15
nowa 14
'
Lódź, ul. PiotT>ko~vska 102
PTF 1 A. Struga 2. ADRIA (Piotrkowska 150) SWI1' (Bałucki
Rynek)
.
228-6L
2915-K
u·
Program dla naimlo<l„
j
„
Interna: SlrJpMtal im. dr
Wymwa.
fotografiki szych :
„Nie-widzialna „Odiwaznr za ąc d g._ 11, Piro.gowa, ul. Wólozańsl<a ł I zawiadamia odbiorców, że w okresie od !!!11_______
red, Olgierda Gałdyń- mys-z" Kot 1 syrenlta" „Proceg został o roczo_
,,
~kiego pt, „Italia jesie- prod USA
Leniwy ko ny" prod. NRD. doz.w. 195Laryngologia: ~p. Im
23 do 30 czerwca br. magazyny bę-dą czyn15 45
16
18
Wvra.ey
kol. prezesowi
nią",
CZYlll'la
codziennie
wal';
pnic1"
od lat6.6, •„Proce.<>
g.
· ·Z<>sitał· dr
Pirogowa ' ul. ,Wólj--·.
ne tylko częściowo dla realizacji zamówień
od god!z. 11-13 1 17-21
N.1 bi 1
· klezechosł
k " · 20.1'5;
cz :ńsk
195
w ponleclzlalk! 1 piątki " "' e'> ca su en a odroczony" g. :W.4.5, Hl,
a
a
awaryjnych,
a
to
wskutek
koniec=ości
MIECzySLA
WOWI
LUDWICZAKOWI
od godz. U-l:I..
prod. NRD , „Maly ka~l;1 20.15
Okulistyka: Stzipltal im
z powodu zgonu
szuka sławy" Pt'od chm
N. Barlickiego, ul. Kop
uzgodinietnia stanów zaipasów,
skiej g. 14, 15, 16, 17. Pro KINA lll KATEGORn· c::ńskiego 22.
gram
aktualności
- .
Chirurgia
dziecięca Wobec czego prosi się o przyśpieszenie
„Biała ollmplada" prod.IL!\CZNOSC (Józefów 43 > Szpital im. Kono-prJick:ie
·
polskiej . •• Wlo~na" prod
„Posądzenie" prod. ang. ul. Sporna 36 _50 .
• i odbiór wydy~ponowanych wyrobów hu"'·ę.gierskiei
Para za pa dorziw. od lat 7, g. 1'1.30
......_.
h
t
· · d d • 22 bm
I
l'ą" prod . NRD, g. 18, rn. „Dom, w którym żyje- Laryngologia dziecięca:.
vulCZyc
w ermin1e o n1a
• wą.lUUZEUl\I SZTUKI (Wlęc „Mój ukochany" prod. my" prod. rad.Z .. dollw. s;:.pl+•l Im. KO'Ilopplcklej,
ł
cznie.
2928-K
kowskiego 36) g. 10-16
JÓZEFY LUDWICZAK
ram„ doą.w. od la·t Hl. od la.t 18, g. 15.30, 17.30, u •. Sporna 36-50.
~
1'! IJZEUM
ARCHEOLO- g. 20; 6.6 . Pro·gram d,!a 19.30; 6.6, nie<c2Y'nr.le
ADRESY AMBULATO-ii.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_..::
GICZNE ! ETNOGRAzma.rJej w dniu 3 czerwca 1960 r. skła
FICZNE (Plac WoLno- ;:!~·~m;~;<;;Z;'~h g . l6 .. 17. MEWA (Rzgowst<a nr 94) RiOW pomocy wieczorodają
lici H) g. 11-18
18
11 MóJ ~~~g~~ ~; „W ięźniowie z Lampa·r- w-:J ~la poS'ZczegóJnych
1
:>[. :>[.
' 20 "
Y
c1ego Ja.i-u" poranek - dz1el01c:
'7/
~TAR~J[
RADA NADZORCZA, ZARZĄD SPHS
crz.ynoe g. 9-20
g.
„Przygoda na Marlen• .IJ:6"
L,.,.11..:.;.
~
i IG, KOLEŻANIH i KOLEDZY.
:;. ~ i:
DKM (Nawrot 27) ,,Bądź sztacie" prod. polskiej. 5.6.
1
PALMIARNIA - czynna
I
d0<2lw.
lat J'aik
14, wyżej
g. 16. God21·na
.
. ł F
-- - -, --- -- - - -Y ·~->
-Wyprowadzenie zwłok odbęd7Je się
""'- 1n.._1.i.
20 . od 6.6.
mo m synem"d <YZIW . od 18
14-J.6 Sródm1eb -I- - K -tł,
Rad'
to
• -I
lat 12. g. 16. „Kosmos (b'ez :Por ku)
,\cie (dzieci 1 do•ro&li) _ ł a ry rn
o ow 1
1a row w o.AIUZJ, u •
dnia
5 czerwca. 1960 roku o godz. 1 '1 z
wzywa" de>zw o<l lat 14.
an
Pio-trkowska 102
telefon Warneńczyka 18 ogłasza przetarg nieogra.nidomu 7.afo:.y przy ul. Rokicińskiej nr 1
g. 18, 20; 6.6. nieazynne POLESIE. tFornal.skit;t 37> 271-80; Bałuty (chzieci i do 0 c 1,o.ny na wykonanie z materiałów pow1erzo„Ich wielka. m1łośc - ro..iiU) _z. Paeane>wskfej 3 1
na cment.an na Zarzewie.
2914-K
DWORCOWE (Dw. Kali- prod . USA. do"':"· o<l lat tel 541_96 ; Widzew (d<>ro~,t nych osprzętu do kotłów c. o. (wyroby niety- i ; ; g . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ski) „Wyprawa na. Gale_- 18, .g._ 16, 18, 20, 6.6. jak śU) - Szpltaloa 4,
tel. powe wg. rysu1111ków):
1•
the!" prod.
duns·k1eJ. WYZ<>J, g. 17 i 19
353-2~
(dzieci) - Armii 8
1) R k" d
· k
"k'
KINA PREMIEROWE
doizw. oo lat 7.
g. IO, STUDIO (Bystrzycka 7-9) czerwonej 15; Górna (d,
.ur 1 0 miar owni -ow
llAt.TYK (Narutowicza 20) ll.30, n, 14.30. 16. 17.30: „Szewczyl< Kopytko" g. rośli 1 dzieci) _ Leezn!~.
2) Gwizdawki na wodę
„Praczki z Portugalii" 19, 2Q.30; 6.6. prO·!)lram l 12, „Zezowa te sq;częście" cza 6. tel. 427-70; Pol„•ie
:ł) Skracadla
~ro~. ftar.1c, panorama. go.diz.r:iy jak wyżej
WS"ZySt!Wn
prod. pol&kiej, dozw od (dc:>rośll I dzieci) Al. Ko4) RącZlki sprężynowe
1 ~0"" O·d lat Hi. g. 10,
lat 16, g. 15, 17.15, 19.30; śc:uszł<! 29 tel. 357-31.
.
znajomym, kt.órzy oddali ostatnią
Pl:O . 15, .17.30, 21>;
~.6. GD~NIA-STUDYJNE CT!_J.~ 6.6. „Książę Myszkin" '
5) Rur.ki odwadniaJące
w „~r_arn i god!Z•l'lY Jaik w1ma 2) Progr,,.,., "
prod . franc., doZ!w. Od 6.6.
6) śruby hakowe
sługę na.jukochańszemu i nieodża
Y"eJ
najmlodszyoh. „Pajacyk lat 16, g. 17.15, 19.30
7) Podtoczenie -i;;krętów,
POLONIA
I Pikuś", „J{raw 1ec r. „
":{. ~ ,~
Godz'na 19-22
Sród - I
kl d ,
nemu mężowi i bratu
] k
67) „Odette (P:ot;.ko-ws•ka
tec.~l<a''. „Psic miastecz uwaga! Repertuar spo- mieście
Piotrk~S'ka,
Oferty :należy s:- a .ac w z.a a owanych ko23
ang. doz.w s
prod.
ko
prod. po lsl<1ej, rządzono na podstaw;e 102, tel. 271-80: W idzew pe·rtach z napisem „przetarg" do dnia 26
4
10. i2.30, 15 od7 lat ; · g
„Sclgam kota", „DziaS. t P.
ko-muni katu Okręgo,we- (dz_ieci) - Armil Czerwo-' czerwea J 960 roku w sekretariacie fabryki.
6.6. program I 1.3o. -O. , dek I żul'aw" - prod. go Za·r"'ądu Kin.
neJ 15, (dorośli) - S7Jpl -'
.
f
.
.
Ja.k wyżej
go.dzm)
USA, g. 10, u, 1'2, 1':!, 14,
~ :>/ta•na 4, tel. 353-23; Bałuty 1 Otwarcie o ert n,a!';tąp1 1 11ipca br. SzczegółolVISL
·
15, 16, 17 „Gwiazdy ni(dzieci i dorośli) - z. Pa
\Vych informacji udziela dział zaopatrzenia
01 A <Tuwima nr I) gdy nie umierają" prod. PRZEDSPRZEDAŻ b;le- c;mo-wsl<iej
3, tel. 541-96; (tel. 420-02) w godz. od 8 do 14.
przetargu
tra~o za oko" prod franc ., d-cizw. od I.at l<!, tów na 2 dni na.prrzó<l Górna (dorośli i dzieci) - 0
od 1~ •1 włoskiej dozw
g Ul, 20.15; 6.6. „Mój wu do k;n: „Bałtyk", „Po- Lec7Jn!cza s. tel. 427-70; • mogą brać ~idzial pt7.edsiębiorstwa państwo17.JO t 20 .a 6i: 10. 12 30. 15
jaS'Zek"
prod. franc„ lonia.", „Wisła", „Wlól<- G(trna (doTośli) - Piotr- we, spółdzielcze i prywa1ne. Fabryka zastrzeserdeczne podziękowania składają
ci~ itoc' ·6. „A jednak d-Olllw. od iat 12, g. 9.30. niarz", „Wolność" - w kowska 269. tel. 406-55; 1 "R -obie nrawo \Vyboru oferenta i'ak również
dcu..w. ~~m," P!'Dd. radz. 11.45, 11, 18, 20.15. Pro- Ośrodku Usług_ Fllmo- l'olesie (doro-śll I d11-ieci) "' "' · ."'
·
'
· ·
8584-G
ŻONA, BRAT i RODZINA.
12, l4, 111 i;"t 16, g. 10, r.ram dta na,imtods;,y.ch w;vch, ul. GŁowna B, - Al. Kośc1useld 29, tel. I cdstąp1enia od p1·zetarj(u bez .POdania pa-zv' .., 2Q
jaJc ·wyżej g. 16, 1-~
.&~. lł-11
ali747.
il CZ.V.n..
~ 1168-T r•--~~~~~~~~~~~~~~,~~~&U~
1
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Jerzemu Kierkusiowi
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Rek~rdowy rzut Porażka i
Ozohny (ZSRR)
.

moqą narz~kac

isla 2:1 (1:

i~t~!st~~~~oa~~~~~~rcbrozg~~= polskich

)

"·anych w konkurencji międzynarodowej znakomHa lei;koatletka radziecka,
Ozoli11a
popra1'iła rekord świata osiął gając w rzucie osiczepem wyfaik 59,5,:; m.
~ Poprzedni
rekord
świata
ł w~·nosił 57.92 i b~·ł ustanowio·
przez Zalagajtite (ZSRR)

We woz.orajszvm meczu ligo- st:irazyło na pokonan:e prze- ni~ KościE:•lnY, s~zela :Macho--vwYm ŁKS - "~is!a. odbytym w ciwnika.
KCJ111tu:zja Wlazłego i .sin, wszy.sibko be~ upragnionego
d!'użyną
pokrzyv;•dz.oną nieuniknione w z.wiąz:ku z tym
przez lCAS była stanowczo \'i'isl<i.. odkornentde:owanie S=zepań.sik:e bramik.owe!5o·. .::\awet.. Kaw~la
chc.ał z.ap.sa.c Slę na ~is~ s/tl .cl
Gości<nn wyTatn~e n.e do'Pisało go na pozycję stopera. spO'W'OCioszczęście i chyba jectyn:e
tym wała dalsze pr-zegrupowania w ców, lecz p1ękl!ly, z:da"'.\~o SJę,
n~e do obrony<::. s~rzał .ie.;;o ur~
należy
tlumacz.yć
ich porażkę d.""llży'l'loie łódzkiej,
W pomocy
71
1:2 (0:1 \. Sądząc bowiem z grali więc Soporek z Suskim, a fił .' stuipek . .'-'ęd a Ko'\\ Ol ( +
tow;oe) od~iz.chł „~londiElac l,9JYK'1S";przeb:e,gu gry i na podi:lt3:wie w ataku Jez.'er&ki, Każmdercza.k, kallla
przy st.anie - .
,
.
ooeny
syruacjl
od:i.o-towanych Szymbo•rski. Kowalec, Stad1ura.
W drużynie lódzk'.ej 'ZJD.ÓW na
pood bram.ka Ligook:ego. n'.e kto
Cóż
można
pow'.ed.zieć
o słaba notę
za.s.łużyi Kowalec
inny lecz W"sla z3s!użyła. jeże grze łodzian.
Wydaje s·ę, że główon'.e prz.cz to, że .sitale
n~ om~
li nie na wygraną, to przynaj- najgO!l'ętsi na.wet ktb'ire n:e są muj-e grę. m'asc, sta1rać .sJę w;s;t~-zy
na<laCl
•
m:i.iei n.a remis.
Pech chciał, z n'ei zadowoleni.
'Ysr,:>:imnia- wać jej większą .szybkość. Duzą
że s•ało się inacz.ej.
noe pół go<dzin v. t>O ws...,.y.si~:rn na po;>rawę formy no'ujerny n,aIOI
ŁKS zagrał
pot:>ra~~"l11.e
za- co się z.<l0>był ŁKS. V>ówc·zas m:a.sot u Kiżm.erczaka, któ:-y ma
leclv.-:e w ciągu pół godz;ny. li- widz'ało się u n'.ego ciąg na
v,.-.szel:kie dane ku temu. żeby w
Na stadionie
White City w
cząc od mome:J.t.u zdobyc:a bram bramke. sz;ybokie roll._g-ryv;·anie p_ł
rozpoczął się dl'.'Uki. aź eh przerwy, a tego wy- ki, sklonn:ość napastników do II ruindiz.'.e stać s'.ę jeSIZCW bar- Londynie
dz!ej
wartościowym, a przez to dniowy mityng lekkoat!et::r.zn y,
v.0·b!egania
na pozycję. i o,„
niebezp:ecz;niej5z.ym dla pil.'2€- tzw. British Games.
W zaw:;strzelania na bramkę - jednym
dach startuje wielu czołowych
sl.:l"ll'etn wsz.:1•stko to ('.z,e.gQ a<l ciwrników lącz.nikiem.
Ustac.vic-me
for-&awanie
gry lekkoatletów Europy.
napadu można wym.agać.
p:awą stroną
d0<prowadziło do
W biegu na 1500 m triumfoWa.Jo<ry te zniJ>,nęły po pa:'ze:- te„"<>. ż.e p::z<:.-"Clwoześnie 'A7cz,erpa
w:e i•kby za dotkn:ęc·'.em ja- no sily J'ez:<:<ral\:iego.
Pragnąc wał Gordon Pirie (W . Erytan1fl1
kiejs różdżki czarodziejskiej. Do zyskać choci.aż tro·chę odl;::c~·zy1~: - 3.44,1 przed Węgrem Ro?.sa3.44,4, Ken Woodetn
gł.osu do-s-zła Wi..<da i on.a d)•kt<J- ku J'ezien:>ki
m'UJ9'.at zamten..c voelgy1 3.45,0
oraz
waia grę. Gd~' w 55 min. lewo- pozycję ze Stachurą. :.\100<-iY!Il (W. Brytania) W szpitalu w Brzezlnarh prze- <•lrr:wcllowy W ójc:k mając na km: pllll1Jklem 7.e3)X>łu lód:z;kiego jes: Kovacsem (Węgry) .3.45,4. Pibywa na kurac.li pitkarz Koleja- ku \V al~1ka i Szoze:.>ańsri:iego: gra·i.acy lep~ej z m.eCZJU na meez rie zademonstrował znakomiią
rza. Grabowski, który uległ po- Zldolał um'.eśC:ć pH'kę w bramce Walczak.
końcówkę.
ważnemu
wypadkowi motocykloBieg na 800 m rozegrany zo\\iS>ła gorała w składzie: K.arwemu. Lekane stwierdzili między LKS. w.:a.ra ''' moż11v.no-ść ,vygra
Innymi u ofiary kraksy wstrząs noej lod-zlain :zJtnalala. ŁKS gral czew&lti - )loon'ca, Ka·v,;ula. Bud stał w dwóch seriach. W pierw
z mi\l'J.rcuty na mim~tę słab'.ej. a ka (Snopkowoki) - :Michel. .J ę 1;zej zwyciężył Nowozeiandczyk
mózgu.
Obecnie Grabowski czuje ,;ię już pczeci'Wln'k n.abraw.szv ro:npe<l'.l. d:rys - Mach-owski. SY'kta, Ko- Smith 1.49,5 przed Węgre"1
znacznie lepiej i wkrótce p0>wrt1ci ooraz mooniej
na.p1ernł. Xie1.50,0. W drug:ej
Wi- Parschem do zdr<>wia. Ostatnio odwiedzili i;o wz,-y:ecz,n-e zwłaszcza były rai<ly śdelny, $mi.aJek, W ójdlk.
serii triumfował specialis\a od
Rrn.
w Brze7.inacb przedstawiciPle za- ~\lachiow1o.kego, któref?io Wieteslkn <'hzów 20 tys.
400
m
Anglik
Tom Farrel -rzą1lu klubu oraz niektórzy kibice, f';zy1n sprawili mu milą nie&po- nie byl w stantle skuteo?JllJie z81.48,3. Drugie miejsce za.iął Ste.s:z.<:chować.
Dzieln:ie
selrnmdodziankę.
fan Lewandowski - 1.4!1,7. Shr
mu KC>5cielny. wyrozrntal.~ roz1nowie Grab<nvski wyraził wat
W sobotci 4 bm. odbyły się tujący w tej serii Makomaski
podziw dla drużyny
KolejaFLa, jący .o;rię pr-zy tym w'.ełką pr.acoktóra mimo powai.nego o&labienia w1tością. Widzii.ało s'.ę go wsu;- dwa spotkania o mistrzostwo II ostabł na prostej przed me1ą 1
zajął szóste, ootatnie miejsce (}Sią.gala o„tatnio ta.k dobre wyni- d7.ie.
Kacóc'elny cofał się pod ligi _ pilkarskiej„ W Krakowie t.50,9.
ki i win.szowal kolegom "dobycia wla.>;1ną bramkę. d'Obrze kicrow<lł mieJscowa Cracovia
pokonala
tytułu mistrza III ligi rundy wfoniepr~ko'ł Unię Tarnów 3:2 (2:0) i umocniła 1 W pierwszej serii biegu na
sC'llnej. Ma on nadzieję, że ,vyniki ;::ta1kiem. n<~jczęoc:ej
w rundzie rewanżowej będą. dJa J ,;,giockri.e_~. bil na·we~ . rzut.i;, z się na pozycji leadera grupy po 200 m zwyciężył Anglik Jones
Kolejarza niemniej pomyślne l je- rogu. ~~estety, n.a prO©no. , ,.ra łudniowoej.
po zaciętym pojedynku z K0mn to przy-padnie rola re-pre7...en- \~'isly wC'iąż je..'IZC7.Je ll()oS!i piętno
•W drugim meczu Stal R7..eszów walskim. Obydwaj biegacze t:tanta okręgu łódzkiego w wałkach da,,,.-niejszej szkoły krakowskiej. przegrała na własnym boisku z zyskali jednakowy czas 21,3. W
o awa.ns do U Hgi.
(k)
1
..taje ,<oię więc prvcz to zbyt ma- Concordią Knurów 1 :3 (1 :3).
drugiej serii zwyciężył Anglik
ło skut-eczna. Była to woda na
Łodzi,

ny

z

zwyci 0 stwo
"I

koszykarek

W Sofii rozpoczęły s,ę mi;trze>stwa Europy w koszykówce żeńskiej, a. biorą w nkh udział drużyny 10 pai'istw. Rozgrywk1
prze.prowadzane są w
dwóch grupach , a Polska zallczona zostaia cio grupy A. wro>z
7. drużynami CSR, Bulgarn, Holandii i Włoch.
W grupie B

I

li

lewandows k • na 800 m b y drugi•
ł

Radfcrd przed CzeC'hoslowakicm
Mandlikiem - obydwaj po 21.5.
W biegu na 100 y Jones pokonal niespodziewanie Radforda, uzyskując czas 9.8.

powraca do zdrowia

Pokoju
I Przyjaźni
rozpoczęty
W sobotę rozpoczął się w Mo- zwykle ciekawie zapowiadającej
skwie I Międzynarodowy Rajd się imprezy ~amochodowej stanę
Samochodowy Pokoju i Przyjaź- to 70 maszyn z . pięciu pań!!tw,
ni.
a mianowicie:
ZSRR, Polski,
Na st.arcie tej wielkiej, a nie- NRD, CSR i Węgier.
Trasa rajdu prowadzi z MO-'
skwy przez Warszawę, Lódź,
gdzie jak wiadomo rozegrany zo
stanie wyścig na autost.radzie
warszawskiej w obwodzie zamkniętym, Berlin do Pragi.

piłkarska

NIEDZIELA, 5 CZERWCA BR.
Piłka nożna . Mistr-.zo&two III liWłókniarz (Ł) Sta·rt ul. Kilińskiego 181J, BucJowlani WKS
Wieluń, boi~o WKS Or7.eł i Widzew Włókniarz (Zgiera) sta-

Jri:

dion Wi-dzewa o izodc1.. 11.
Poza
t\"In grają: w Zgie17,u: Boruta Koleja.rz, godcz. 11.15, w Ra<lomslru: Sta.J - PTC godz. 17 i w Pab1anicach:
Włókniarz Czami
godz. 11.15.
Rugby. Włókn!"'rz (Ł) - Góml;\c
(Koohłowlce) I llga, g<>dcz. 17, stadi-On ul. Kilińsikiego 188.
Strzelectwo. Dal..-zy ciąg !Za'W'Odów kontrol111y<:>h kadry okręgu
łód!'z>klego od goaz. 9 strzelnica na
Widzewie.
KOS'Zykówka. ŁKS - reoprert.entan t okrP.gu lubelskiego o Puchar
Polski, godz. 10 sta<Uon przy Al.
Unil.
Włókniarz (Ł) Wld:zew drużyn
męski·oh ml.strnostw-0 kl. B, godlZ.
10.30 ul. Kilińsl.<ieg-0 188.
Półfinały
mistrzostw S!llkolnego
.~iąe.l<ru. Sportowego d.7.ie""C'Ząt i
chłopców. Chtoopcy g>rają o ~·
10 w MDK z MKS Rocibór7~ a
dziewczęta o godZ. 13 w sali przy
ul. Zaką\mej 82.
Imprezy z okazji M. D. Dziecka.
Za'W'Ody Jekko;itletyC'7lne i kolarskie o godz. 10 na !Ok:wer:ze przy
ul. Worcella. z.,pis.v oo godz. 9
przed Halą Sportoową.

młyn

:r~KS.

Chociaż goście

miel:i. w pier>Wkwadirams'e
JX"zewa.![_ę,
i.eden z n.iel:i=ny«h ataków Ll'\.S
doprowad'?.:it do zdobyci.a p:-zezcń bramiki.
Oto cerntrę Stachury .,,.,')"kończył" Kowalec strzałem głową.
l?-u.kC€S
t€n
podziałał laik podniecająco na drużynę. re chwilami gcaiąc wręcz

szym

opia1n•oV\1 ała

nlenaga1rnn:e,

kolarzy polskich
w Belgii

:zrn!U6Z.0011>a

ho~sik•">.

tył-ko

się

7.Jd10być !';vrównui.i.ą<;ą

bramkę. k;b1ce LI'\.S po;waz;noc
sa z.anriepolwjenii. Ale tym ra:rem szczęście do<pisało gosipodarwm OOw:iem w 61 min. znów
obję~i. prawad=~e dzięki Szym-

bc,-s!<lemu.

Czołowi kolarze
możność częstych
\\,Yażniejszych

Polsk\ mają
startów w po

imprez.ach.

Fo

Wyścigu

o pucharze Europy

Ud.al się rewanż siatkarzom AZS
AWF pokoonali Cl'lli bowiem wcizoraj w War.sz•wle druż)t'lę CSKA
Moskwa w stosu•1ku 3:1 (13:15,
15:13, 15:13, 17:15). Tym n;emniej
jeónak do ! 1nabu o pu<>har F.ourn-

tej
chwili
łodzian.ie PY zakwalifiokO<Wała się drużyna
sie tyllro i grają raczej radziecka.
o tyn1 pierw!O'Zy
na ulrzyma·nle wV'll:iku.
Teraz &etZadec,·dował
i je.dyny w~·grany
ze-spół
Wit;lła d,JWi:uje
tempo. z.vsikuje CSKA we wcz,orajszymprzeoz
spotl~aniu,
Od

bt"O!nią

wY't'a:ima p:-ziewagę.

Mnożą

się boiwie<m

pier~"szy

meciz

drużyn.a

kry·tyC'Zlr>e sytuacje pod bra.mką AZS AWF orz~.grała w Moskwie w
Ligockiego, Strrela nilebezip:ecz- &tosunk:u o :3.

GUSTAW MORCINEK

(24)

ZEGARKOW
Twierdził, tupiąc swą drewnianą nogą, ze
Francuzom nie można dowierzać, że ich Napoleon III był wierutnym łgarzem i kręta~
czem, który urwał kapralowi Balarusowi nogę kulą
armatnią pod
Solferino, pobił h'.ólniebnie młodziutkiego cesarza austna.cki<'40
Franciszka Józefa I, a potem postanowił wyciągać z ognia kasztany cudzymi rękami i srał
się

prz;vczyną

niesławnej

śmierci

arcyksięe1.i

Maks~·miliana

w Meksyku. Po prostu ja! nabiedaka, żeby połakomił sie n« ce-

mawiać
sarską koronę

JY1c>ks~.·kańską.

Starego Balarusa otaczali gazdowie
słuchali, Jak opowiada tamte historie.
Oto Franciszek Józef 1 powiedział tek
do swego brata. arcyksięcia Maksymiliar.a,
Boże mu tam dej radość wiekuistą, amen!
rozwodził się szeroko w karczmie, wsparty r.a
katarynce. Jedź braciszku, powiedział, r.o
tę meksykańską korC1nę, bo widzisz, powiada, cesarskie korony nie rosną na wierzbie.
Powiadasz, powiada, że nie wierzysz cesarzowi Napoleonov>i Hl za to, że mme sprał pod
Solferino w roku 1659? Wiesz, braciszku, po-

witamy r1>jdowców 7 czerwca br,
godzinach rannych. •W ra,idzie biora udz1al
dwaj znani ki<'rowcy łódzcy, mia
"PrzE<Z 9 prowincji". w wyścLgu
nowicie pp. 'I'. Modliński i Z;
t~'m stairtuje 5-osooowa ekipa k-0Andziak.
larzy polsktoh.
Pierwszy etap, długości 129 km
za.kończył się 7.wyc 1 ęstwem Holen
dra Ves-tra!!'te - 3:U.05. Po\.acy
bry znajomy, kolarz NRD Gu- zajęli dalekie mie.isca: Para<i-0'\\1 staw Schu(,
sk.j był 25 1 maj ąic cza,s gorsrzy od
Dla na,zych kolarzy start w lead-era o 2.41, Ko•walski - 35. Ko
Lipsku hędzie miał podwój'1-e rn,un1e~l - 37. K~la - 38, a
znaczenie. Chodzi bowiem r.ie
Pruski - 52.
t~·lko o zajęcie dobrego miejW Olsz.tynie Rusinówna (GKS
Drużynowo etap wygrała H<>Lrn
sca w mistrzostwach świata,
lecz i rJ zdobycie paszprJrtu na di.a - 9:34,16. P-01'ka zajęła dzie- Wybrzeże) ustanowiła nowy rewyjazd do Rzymu. Zawodnikom wiąte miejs.ce z czas1'>m g-0<r:;.zym kord Polski w rzucie kulą, u„
postawiono bowiem
zyskując 14,98.
warunek, od Holandii o 7.40.
że jeżeli drJbrze spiszą się w
Lipsku. pojadą na Olimpiadę
w przeciwnym razie wrócą efa
kraju.
Przed wyjazdem do Lipsk01
czołówkę naszych szosowców zo
baczymy w Lodzi 24 lipca w
XV wyścigu o puchar przech'Jd
ni
„Dziennika
Lódzkicgo"
i
Kierownictwo GKKF l T zaapro rowain-a., a wykonanie jej ulegnie
Gwardii. Zapewne więc już w bowato d"cyzję Głównej Komisji zawieszeniu na okre~ dwu lat.
.
żużl<>wej PZMot o
d-0puszczeniu
Upra.womocnienle tej decyzji tt•
Lodzi zapadnie decyzja, k-1oryrh do startów Stanisława Tkocza. któ zależnir>ne
zostało p.ona.dto od te·
kolarzy wyślemy na misttzo- ry w końc 11 ubieg!eg-0 roku zi>s·tał go, czy Tkocz zwróci wszystkie
stwa świata.
zdysikwalili'kowa.ny za. nieS'porto- należn.aści jakle winien JMt kluWyścig
„Dziennika Lódzkie- we zaclwwanle na okres roku.
l>-Owl. Tkocz musi t.akże w prasie
i na terenie Rybnika opublikowat
go" i Gwardii zapowiada s'ę
więc interesująco
kolarze bo_zezwala.1ac n.a !<tarty Tkoroowl list. w którym prosi 11 reaktywo.
.
. '
. . kierownictwo GKKF 1 T postano- wani"' w prawach za.wodnika i
w1em ~naJąC trasę bęqą chc1d1 wiło, że res„ta nałoion<!J na żu przcpra.S>Za działaczy macierzysteuzyskac dobry czas.
(n)
żl<>wca ka.ry nie zO®tanie mu da· go klubu.

start w wyścigu „Dziennika

Nie ziścił się sen
siatkarzy AZS AWF

łóclzlkioh i

Długość trasy wynosi około S
tysięcy kilometrów. W Lodzi po-

w

sobo-tę roopoczą.ł się

w Beilgii we wczesnych

Przed Lipskiem i Rzymem

Polrnju przygotowują
się obe<:nie do mi,trzostw Ś'-via_.\Je już piea:'!W\5>7Je pociąg!Węcia 1.a, które odbędą się memal, że
oo W:zJnoiwieruiu gry, po pi-zerwie o miedzę - w Lip~ku. Tytuht
wYkorzy'Stała Wisła. by pokazać mistrza bronić będzie nasz ,iogroźne pa2lll!1ki.
Kościelmv b1.Je
wio1ny i trafia w poiprzecZkę. Po
nim Fmiałek z najbliższ.ej odległości strzela
oboik
stuipka,
pirzejm:ując podal!l!ie Machow.sloe
go. Gdy w 1 O minucie uda.ie
s:ię W ójoikO'W'i zmy>Jj ć obrońc~iv
Wisła była
OConić.

starł

Nieudany

I

imprezy
sportowe

ZSRR, Jugosławia, Wę-o
gry, Rumunia i Belgia.
W pierwszym meczu rozegr~
nym w uh. piątek polskie koszykarki grały z drużyną ci:;R
1 chociaż do
przerwy uzyskały
dość znaczną prz<"wagę 33:19,
doznały porażki 49:64.
W
dni·
11 mt'sfr•o·•-drugim
~ • ·~
tj. w sobotę rozegrany został
jako pierwszy mecz Polska ~
Holandia.
Pf'wne zwycięstwo
tym razem odniosły PrJlki w
stosunku 55:36 (28:Hi). W dniu
azisiejszym przeciwnikiem zespotu polskiego będzie Bułgaria.
Do finału k\>•alifikują się trty
drużyny z każdej grupy,
nte
.iest więc wykluczone, że jedną
z nich będzie polska.

Rajd

-ofiara kraksy

li liga

wi:ida, bo widzisz. teraz te!(o łajdaka sun'li<'nie gryzie i chce tamtrJ zło naprawić. A arcyksiążę Maksymilian na to, że owszem, czeIP_'.l
nie, powiada, to jest prawda, że cesarshe
korony nic rosną na wierzbie, ale w Meksyku są Indianie,
czyli bardzo dzicy ludzie
i przeróżni rebelianci, I jeszcze gotowi go
zastrzelić. A na to cesarz Franciszek Józef I
powiada. że Indianie i rebelianci psi1'1co mu
zrobią, bo będzie go strzegt francuski. gene1 al
Bazaine z regimentem wojakciw, ktorzy ~1ę
nawet diabla nie boją. Arcyksiążę Maksyrf'i!ian dal się przekonać i pojechał do tei;o
Meksyku po swoją śmierć! Tak, po swoja
śmierć! A wiecie jak to było?
Ponieważ nikt nie wiedział. Jak to bytn.
więc ktoś bardziej szczodry kazał postawir.
przed Balarusem kwaterkę gorzałki.. a on d;i•
lej opowiadał.
- Więc to było tak: Jak tam było. to b.»ło , dosyć na tym, że pojawi! sie taki lucvfe1·owy syn, niejaki Juarez. wybrany prz~7
rebeliantów na prezydenta. I on pozbierał ich
całą kupę i hura! na naszego lVIaksymiliana!

Sofii

W

grają:

I

k ·1a koncow
, . , . ka Pirie

Grabowski (Koleiarz)

SPORT •

-

Łódzkiego"

Rusinówna poprawia

rekord Polski
wk i

Tkocz

może startować

gdy naprawi

I

popełnione błędy

.

A generał Bazaine uciekł ze swoim regirn<"ntem do domu. To znaczy, do Francji. Reoolianci porwali haszego arcyksięcia, a był1> to
w roku, jeśli się nie mylę„. Było to boddJ
czy nie w roku 1867. I powiedli go pod mur.
To by!o w takim zasmolonym mieście meksv·
kańskim, które nazywa się Queretaro. Prezydent
Juarez
zawoła!
po
meksykańsk<J
„Feuer!.„ i już by!o po Maksymilianie. Cesarską koronę diabli wzięli, a duszyczkę rozstrzelanego Maksymiliana powiedli aniotkowic
do nieba, czego wam i sobie życzę po śmier

ci, amen!.„

bije godzina jedenasta. Ludzie już dawno poszli do domu zadowoleni,
że
spełnili
swą
chrześcijańską powinność. Zapalili świece na
grobach swych najbliższych, odmówili pac'f"rze, a potem przechadzali się po cmentarnych
ścieżkach i byli ogromnie zadowoleni, że to
nie oni leżą pogrzebani w ziemi. Gapili SH'l
na groby, patrzyli, który piękniej ozdobiony
papierowymi kwiatami, na którym pali się wię
cej świecz.ek, obmawiali zmarłych, plotkowah
o żywych, chłopcy zaś i dziewczyny wym.vkali się parami z cmentarza do zagajnika nad
Olzą.

Przechwala! się jeszcze, jak mężnie wojował
pod Solferino jako kapral
„,Jageri:egimentu
nr 21'', jak własnym ciałem zasłonił mlodziutkiego cesarza Franciszka Józefa I, jak to widział cesarz Napoleon III i jak kazał na nich
wvcelrJwać
armatę.
Armata
strzeliła
iak
wszyscy diabli i kula zamiast urwać 2łcw„
Franciszkowi Józefowi I,
urwała kapralow:i
Balarusowi nogę. Za to najjaśniejszy pan r:esan: Franciszek Józef I przypiął mu zlutv
medal za waleczność, a który potem Cygan•a
mu ukradli, a za nogę podarował mu kat"rynkę z matpką, lecz małpka zdechła .
Pnrządny to jest cesarz, nie można nic z.łeE:n
powie·dzieć!.„

I gdy wczoraj grzebałem nieboszczyk;i K•.1czatego, przypomniał mi się
stary weter:rn
sorJd Solferino, Bartłomiej Balarus, arcylnią
że Maksymilian w panoptikum Wencla Navrata i Erika z zegarkiem.
Jej zegarek. skradziony Navratowi, ko!yoze
się teraz na taflcuszku w szafie wraz z innymi sześciu zef!arkami, tyka miare>wo i szepleni szeptem o tamtej przedziwnej historii.
Na cmentarzu dopalają się świece, luna nad
nim powoli szarzeje, na kościelnym zegarze

Gdy

wczoraj

grzebałem

nieboszczyka Kuprzed trzema dniami
z czarnego stawu. mialem wrażenie, że wraz
z nim grzebię wszystkie wspomnienia wiążą
ce się z woskowym arcyksięciem Maksyrr.ilianem w szklanej trumnie i chudą Eriką z
zegarkiem, która chciała być Judytą i Wenclem Navratem, który był podobny do Holofernesa.
Są to bardzo śmieszne wspomnienia. Przychodzą dzisiaj do mnie, w posępną noc wduszkową. podobne do pijanej hałastry. A ra•
czej do błazeńskiej maskarady, Jaką widwiłem w Nicei podczas karnawalowej nocy, Z
tą tylko różnicą, że wsz~·~tkie sa ju7. rizis1ai
szare, wypłowiałe i ogromnie głupiutkie.
Ha, Erika!
Gr!zie podziewa się dzisiaj Erika o oczach
spłoszonej sarn~'? I gdzie podziewają się tP
wszystkie bibli;ine i niebiblijne nieboszczyb
ulepione z wosku. które t~k kunsztownie kiwały głowami, łyoaty oczami, machały dłot'>
mi? Z początku przeniżal~' mnie. a potem b„wiły. Gdzie się to wszystko podziewa?
czate~!O,

wyłowionego

(Dalszy

ciąg

nastąpi)

Re<!aguie ><ole!!IUm , e<1al<c•a 1 Adm!nlstncja - t..ór.lź P1otrkowslu 98 :=entrala 29a-ou. rae-z:- z ws:zystkfmt dZfałami Telefonv t>eLP<>$r„dnle: Redaktor naczelny 325·6~ Sek:retal"'Z odPoW 204-75.
D'zlai
;,k-o!'lom 223-05 oztal mleJsk:J 228·" .1'7-47. 343-80 O-Zlał kulturalny g4l-JO Oztal ,;-portowv 208-95 Dział lh•tów I kore•n 303-04 Re<la&cia ooena 219-76 - Eluro Og!o~zełi SJJ-50. 293-00. w<'wn !o. czyn 0
do 15 ~O. ~obot.• do 13 30 - Prenume"ata m!eslęczna zl 12 .;o ?renu meratę przyjmują. placó"'kl pocztowe. ll>tonoS'!e oraz PUPlK „Ruch", Łódź. ul. Roo•e<'elt• 17, k' to ?KO Łódź 7-6-5'1!1 PrPf'IUm@>rata za i;:ra..,lce wynos!: ll:wsrtRln!e zł 5251), półrocznle u 105. t"OCtLnJe zł 210 Zamówienia t wpłat~· przyjmuje PKWZ „Ruch " Warszawa, ttL t' !loza łS.
konto PKO t-6 - ~000?4
Wydaje! Wvda'>mtctw<:.Pro;a Łód7.k3" RSW . PrA<a". f,ódź. Plotrk:>w.,,ko 96

„

8

DZIENNIK

···- ·-··-.

ŁÓDZKI

nr 133 (4208)

R-3

Druk, Z:akl, Graf, R,S,W, „Pra.sa" """'

Łódź,

ul,

Zwu~ 17,

Papioer; druk, mat, 50 i:.

