On!ata pocztowa niszczona ryczałtem

Wydanie A.

Cena 50 gr

Uroczysta akademia
w Warszawie
łtok

xvn

Łódź, piątek

niespełna

W ciqgu

naród

Nr

21 kwietnia 1961 roku

9ł

z okazji 16 rocznicy
układu polsko-radzieckiego

(ł480)

72 godzin

W ARS ZA W A (PAP). 20 bm. w sali Fllh&rmonil
Karodowej w Warszawie odbyła się wrganizowa.na stara.niem Ogólnil-POlskiego Komitetu Frontu Jedności Na.rodu u1·oczysta akademia ~więcona 16 r<>tl'Znicy p<>dpisania uk.ladu o przyjaźni , 1>11m01ly wzajemnej i współpra
cy między Polską a ZSRR.
Na. akadilmię przybyli C'Złonkowle kłel'am:lie~ pariil,
Rady Państwa i rzątlu: Wladyslaw Gomu!H!;:i„ Jaief Cyrankiewicz, Stefan Jędrychow.ski, Zenon KlilSZk~, lgnll;CY
Loga-Sowiński, Edward Ocha.b, Adam Ra.pac.ki, Mart~
Spychalski, n.oman Zambrowski,. J\le~der Zaw~~'llk~,
Stefan Jguar, Stanisław Kulca;ynsk1'. Witold Ja,rmsmskt,
Ryszard Strzelecki, Pio·h- Jaroszewicz, Zenon Nowa.Il;,
Eugeniusz SzyJ·, jak równieź I setkretan KW PZPR Walenty THkow i przewodniczący Prezydium St. RN
Janusz Zarzycki, prezes PAN Tad~usz Kota.11buiski,
czofowi dzialac:re TPP-R, ZMS, Zl\fW i ZHP.

rozgromi,I

kubański

kontrrewolucyjną agresj~
Niedobitki wojsk inwazyjnych
zalopione w oceanie i bagnach
HAWANA (PAP). - O godZ>inie 3.15 rano c~asu
lokalnego rozgłośnia w Hawanie ogłosiła następują
cy komunikat rządu kubańskiego:
„Siiły
armii rewolucyjne.i
i
milicji
lud1>wej
wzięły
szturmem ostatnie pozycje zajmowane przez
siły agresji na wybrzeżu Giron na terytorium kraju. Ten ostatni punkt oporu sił najemników
padł
o godz. 17 .30 dnia 19 kwietnia. Rewolucja odni05ła
zwycięs•two,
mim-0 że musiała zapła.cić wysoką cenę
życia
bojowników rewolucji. którzy nieustannie
byli w ata.ku, nie osłabia,jąc natarcia ani na chwil<: i którzy rozgromili w ciągu mniej niż 72 godzi.n całą
armię tworzoną przez imverialffi•tyczny rząd Stanów
Zjednoczony ch w ciągu wielu
miesięcy.
Wrogowi
zadano druzgocący cios.

Część najemników usiło
wała załadować się na pokład różnych statków, jednakże zostały one zatopione

przez
siły
rewa.lucyjne.
Resztki wojsk
n.ajemnych,
fotóre
poniosły
ogromne
straty w zabitych i rannych,
roz.pro5zyły
się
po bagnistych
terenach, z których
nie ma wyjścia.

~robem

W

przemówieniu tym, wyna doroc2my·m spoi
kaniu amerylrn1i&kiego Towarzys.twa
Wydawców
Prasow;ych, Kennedy powiedział, że
jego rząd ,,nie będzie s.ię wahał wykonać .swych podstawo
wych zobowiązań w celu zapewnienia
bezpieczeństwa
USA", Groźbę dla bezpieczeń
stwa USA ł'Jidzi on - jak wy
nika z
przemówienia w
maJej Kubie.
głoszonym

w

Nie ma pobłażania dla tych
którzy znęcają się nad własną rodziną

Sąd Najwyższy zaostrza
karę dla pnjal<a i awanturnika
WARSZAWA (PAP).
Przerodzinne należą d<>
tej grupy przestępstw,
których iloś ć
nie
tylko
nie
zmniej~.zyla się
w ciągu os t atnich lat.
ale wykazuje
nawet pewne tendencje zwyż.
kowe.
Wciąż jeszcze nijacy
znęcający się nad s.wymi rod zinami nie są karani costat ccznie surowo, a na wokandy sądów różnych inst ancji
trafia bardzo dużo spraw te' go rodzaju,
6\ępstwa

Tego rodzaju

sprawę

rozpa-

Souvanna Phouma
odwiedzi
Chiny i l)RW
. PEKIN (PAP), Podano tu of1cja·lnie, ż,,e 22 kwietnia br.
Przybędzie da. Chm na zapro~ l:.enie premiera Czou En-la.ia,
Premier Laosu książę Souvan
na Phouma.
HANOI (PAP). Jak komut\.ikuje turejs ze MSZ, del'2ga;~ królewskiego rządu laota1i
ego z premierem Souvan.na
houmą na czele w bliskie j
~i:,zy.szłośc1
zlo·ży
wizytę w
w~rnokratycznej
.Republice
1
d etnamu na za,p ro.szerne rząu

p

naw.

trywal 20 bm, Sąd Najwyż
szy pod przewodnictwe!'D sę
d ziego SN Mariana Palucha.
Mieszkaniec
Warszawy
Jerzy Brzywczy od dluż.$zego
czasu znęcał się po pijanemu
nad swą żoną Ireną oraz
matką i trojgiem dzieci. Pijackie burdy i awantury, bicie i prześladowanie
przez
męża doprowadzily Irenę d0
takiego stanu, że w czasie
jednej
z awantur popełnila
samobójstwo, .skacząc z okn:?
Ill piętra .
·
Sad Powiatowy dla m. sL
Warszawy
skazał
Jerzego
Brzywczy na 4 lata 'h°ięzie
nia. Sąd Wojewódzki dla m,
st. Warszawy,
do
którego
skazany
zaskarżył
wyrok
I instancji, zmieni! karę na
2 lata więzienia . Od lego wyroku założył rewizję naczwyczajną
na niekorzyść skazanego
generalny prok,1rator
PRL
zarzucając
rażącą
niewspółmierność kary w .sto.sun ku da. winy.
Sąd

Najwyższy

wydal

wyrok, mocą którego uchylił postanowienie Sądu Wojewódzkiego i utrzymal w mocy wyrok Sądu Powiatowego, skazujący Jerzego Brzywczego na
4 lata więzienia.
W uzasadnieniu
Sąd Najwyż.>.zy
podkreślił
wyjątkową
.~zkodliwość
.spo.Jeczną
tego
J:odzaju ,orze.stępstw.

Według
Kennedy'ego
amerykańska dokt.ryna

„pannieinterwencji nie powinna usprawi,edliwiać po.U.tyki bezczynne
ści". Kennedy ponownie w1yrazil gorącą s.ympa.tię do kontr
rewolucjoni.stów
rozbitych
przez naród kubańskj, oświad
czając
jednocześnie,
iie ich
klęs!: i nie. uważa za „ka.ńco
wy epiza.d".
Wskazując
na nauki wyn!ka·jące z „tego smutnego epi-

zodu"

na

Kubie,

Kennedy

ą

inteligencji wiej ski ei

01!mzjli 16 N -c-.z.nicy podpdprzyjażn·i.

po-

agresorów

Po krachu ...

Kennedy

konferuje

czwartek przez 50 minut na te- noną 1rn·tęgę rna.terialną i du~
mat Kuby z czlon1'ami s;wego chową. slużącą Sll'l"aw,ie lJ'()koju
gabinetu.
i pokojowego wsp6!Jistniienia naByło to dopiero trzecie posif e
dzenie gabinetu amerykańskie rodów.
go, zwołane przez Kennedy'e.g o
W dntiu 16 ro~1Mi 1'!{ pudpisaod cza.su obję· cla przezeń wł.a· nia polsko-radz,iei>ld:igo układu
dzy w &tyc7iniu br.
o przyjaźni, pomocy wzajemnej
Na so·botę
Kennedy
zwola.J i współpracy Jl-O'wojennej, przedo Białego Domu
posiedzenie syłamy wam s:zaull>willi. i cll'odizy
Kraj<>wej Rady Bi!zpieczcńsbwa to,wa.rzysze, za waszym pośredmJ.
USA Obserwat<>rzy przypus:zcza ct weim
bratnilm narodom raJą, . iż te•ma,tem narady będzie
najlepl'l'lJa
życ.zenlia
zarowno sprawa Kuby, jak i sy <łziieckim
dalszych wielkiich sukcesów w
tuacja w Laosie.
ci'Zied~nie

bud10<wnictwa kom.undizinu i obrony poikoju, dla dobra c.alej ludllkości.
Depes:re "'Ysiiooowalri. róW1Illi€Ż:
MiJ1<is,te'!" spr.a•w za,grand=.ych
wiadomości
Adam
Ra,paakti. do m ·inJi15tJra
HAWANA (PAP), Jak infor s1]Jll·aw z,a,gr.ain'.czmy>eh ZSRR An<Jrzeja
Grounykii
oraiz prrew'<>mowaJa Agencja „Prens.a Latina",
Ministerstwo
Obrony dn!czący CRZ<Z Iginacy lĄga
do prz.ewodiruicząoeigo
USA
wprowadzilo
cen.zurę Sowti.ńmi
wszys.tkich mfmmacji dotyczą WC SiPS Wlilkłm'a Grliszli,n,a.
cych wydarreń na Kubios, a
zwla.szcza
informacji o ruchach amerykań.skich okrętóWl
wojennych w strefie Morza
K a ra.ibskiego i na południo
wych obszarach Atlantyku,

Pentagon cenzuruje
z Kuby

Pozdrowienia

cila narodu polskiego

"Pogoń•' w

kra /jiową

do przywódców
radzieckich

łzy

Szczecinie
znaleliono 50 bomb i poco sków

Przed
nara d

Depesze

m ·ocy wz.aje:nnej i WL"J.OÓlpracy
P·OW\'.lje n.nej
n1Jii;;dzy
PRL i
ZSRR, I s ekretarz KC PZPR
Wla·dyslaw Gomul:ka,
prZiewooodczą cy Rady Państwa Alek~~nd.er Zawad.zkti. i p~€mher Jóref Cy raak:ew:cz w y.s•to.s>Dwaii
.stwierdza, że „j·sst jas ne, iż deins zę do I sal{lfe \.a:r::a KC
KPZR i premdera Zw, R~•SC
siły komunizmu nie mogą być
kmeg•o
Ndki.t.y C'h:rlliS!ZiazioW3.
nie doceniane".
cr«:z prze'l'.•c<ln1iaząoei~o Prez,y<l!um Rady Najwywrej ZS.RRL€oc1rnida Breż.ndewa.
W <bep€\SZY czyta.11w m. dn.:
Wysoko cenimy fakt, ie odrcWA!·n a J.>c.lska Ludowa zlą,czo
na jest braterską przyjaźnią -z:
\\<i>::>llcim Krajem r.a<l, który
epo-kowym lo·tem
kosmk:mym
WASZYNGTON (PAP).
Pre- mj1· Gagarl.na wY:kazał r= jeszzydent Kennedy konferował w crz;e całemu światu swą Jlliez;mde-

Pod trybunami stadionu
SZCZECIN (PAP), Remontując
część
trybun w

rocznirę układu

W 16

Z

Jeszcze iedna „~pamiątka''
µo ostatniej wo1n1e

klubu

Na akademii obecny był amba.sad1>r ZSRR w Polsce
Awierkij Aristow.

-

.sa•nli.a: uk.adu o

Kennedy wylewa
nad

takie hasła
ho śmier~!"
na całej Kubie.
zcd
prułacem
prezydenckim
Hawanie,
Fot. CAF

gami typu „Sherman". Zagarnic;ty
sprzęt
wojskowy
nie został jeszcze dotychczas w pełni zinwentaryzowany.
W ciągu najbliższych kilku godzin rząd rewolucyjny
przedstawi narodowi pełne
sprawozdanie
o
wydarzeniach".
Komunikat podpisał naczelny dowódca rewol~cyj
nych sił zbrojnych
Fidel
Castro.

.
Kuba ... za1!raza USA(!)
WASZYNGTON (PAP). W
prz.2mówieniu wygłoszonym w
czwartek, już po klęs·C•2 inwa
zji zbrojnej na Kubę, K~ne
dy oświadczył, że „jedno.s.tron
na intern12ncja Stanów Zj'2dnoczonych na Kubie w śla,d
po inwazji &il antycastrowskich by!aby s.przeczna z tradycjami i m!ędzyn.arodowymi
.zol:>ovriązaniami USA". Jednocześnie jednak n;e wykluczył
on mo·żliwości ta.bej int€rw.sn
cji w przyszłości. mówiąc. Ż•2
,,powściągliwość USA n.ie je.s.t
ni•ewyczerpa na".

„z,vyciężymy!". „Ojczyzna. a1
rozbrzmiewają cl'zi ś
Na zdjęciu: manifesta~,ia pr

Zawładnięto znaczną iloś
cią broni produkcji USA, w
tym również ciężikimi czoł

południowej

części stadionu
sportowego klubu „Pogo1'1"
w Szc-z.ecinie. robotnicy natrafili
na bomby lotnicze.
Zawiadomieni o tym sa,perzy
przybyli
natychmiast
na miej.s·ce .
Spod trybun, na k,tórych
;podczas ka?Jdego spotkania
piłkarskiego zasia•dało kilkanaści'e
tysięcy
widzów,
wydobyli oni 50 bomb i pocisków o łącznej wadze około półtorej tony. Amuniej.a ta to pozostałość z osta-

WARSZAWA (PAP). 7 maja br. odbędzie się w Warszawie krajowa nara·da intelLgencji
wiejskiej, org~nizowana przez Zarząd Glówny
ZMW, Ma ona na celu pod··
tniej wojny.
sumowanie
dotychczasowegD
Badania,
przeprowadzone
' dorobku
klubów inteligencji
w
pozosta·łych
sektorachl
wiejskiej
oraz i.nn.v<ll tego
stadionu, n!e ujawniły ma1,}"pl:, placówek.
• teriałów WY.Ouchowych.

I sekretarz KC KPZR, premier
Związku
Radzieckiego,
Nikita Chruszczow i prze"h1:id
niczący Prezydium Rady Najwyższej
ZSRR Leonid Breż
niew wystosowa.U depesozę z
pozdrowieniami
dla
narodu
polskiego, do I si<!kretarza KC
PZPR
Wla,dy.slawa Ga.mułki,
przewodn,icząc.ego
Rady PaJ1stwa PRL Al·eksandra Zawadz
kiego i premi•era Józefa Cyrankiewicza.
Pa.wojenny okres 16 lat czytamy w do:;ipe&zy któtv.?
uplynęly
oo hisforycznego
dnia, kiedy podpi.sa.ny zo.s.taJ
układ ra<lŹi.ecko-pol!'-ki to dla
narodów Związku Radzieckie·
go i narodu Polskiej Rzeczy.
pospa.M·ej Ludo·wej okres jal!
na}ba.rdziej owocn•ei w.spół.pra
cy, umac·niania j rozk\\.1:tu bra
ternkiej przyjaźni.
Wielka, żywotna sił.a ukla.ctu
tkwi w tym, że uosa.bia on
odwieczn~
dążenia
narodów
na.s.zych krajów do .;i:i:cz•2r·ej i
ni•ezlomnej prZ'fj&fo.i, że słu
ży daJ&z•smu umocnieniu potęgi

i

zwartości

cal~go c;l~<>'ZIU

.siocjaJi.styczn.ego.
Depesze wysfo.sowali
również
min. A. Gro'.myko d-0
min. A. Rapackiego oraz W.
Griszin do L Logi-Sa.wiń&kie

gp.

Po odegraniu przez orkiestre
hymnów państW"Jwych
PolSki i Związku Radzieckiego, akademię .zagaił przewodniczący
ZG
Towar~ystw~
Przyjaźni
Polsko - Radz1eck1ej
- Czeslaw Wycech.
Referat poświęcony znaczeniu i tradycjom
przyjaźni
po1sko-radzieckiej
wygłosił
wicepremier
Piotr Jaroszewicz.
Przemówienie P, Jaroszewicza przyjmują zebrani dlugQtrwalvmi oklaskami.
Wśród gorącej owacji wcho
dzi na trybunę
ambasador
ZSRR w Polsce A. Aristow. JefiO przemówienie zgro
madzeni przyjmuj'! serdecznymi oklaskami.

Przemówienia

P. Jaroszewicza
i A. Aristowa
w obszernym
siręszczeni u
zamieszczamy
na str. 2
Na zakończenie częśc : oficjah1ej
orkiestra
odegrała
Międzynarodówkę.

W części artystycznej wy. stąpila orkiestra symfoniczna
Filharmonii Narodowej
pod
dyrekcją
Witolda Rowlckieg!)
oraz soliści: Bernard Ladysz
i Ryszard Bakst.
Zebrana publiczność nagradzała
·występy
artystów dłu
go nie milknącymi okla&ltami.

Zgromadzenie Ogólne
zaleca· przyjęcie

Mongolii do ONZ
NOWY JORK (PAP). Zgromadzenie Ogól11e NZ uchwaliła. w środ.ę wieczoN!m r•erolucję zalecającą Radziie Bezpioecze1istwa
przyjęcie
Mongols kiej Republiki Ludowe j i
M a uretanii w poczet czlonków
ONZ.
Rezolucję
zatw'.erdzono 48
-:io.soami pr.zy 13 głosach prz.eciwko d 33 w&trzymujących
się.

Doradcy
wojskowi USA
pomagać będą

rebeliantom w Laosie
NOWY JORK (PAP) , Dep&'
tame.nt St.anu podał, te Stany
Zjednocrone wyślą do Laos u
stalą wojs.kową g,rupę doradczą.
Grup.a ta ma pomagać
r•obelia.nckiemu rządo·wi BoUJl
Ouma-NooavaJ!Jł.

LONDYN (PAP). „ Większość
zachodni.ch
dyploma tów
w
Vientiane wątpi o rozsądku
tega.
po.sunięcia,
obawiając
si.ę, że mote ono sta.rpedować
wszelkie rokowania w siprawie La<Js.u, zanim je.s.z.cze się
one rozpo·czną" - tak ocen.ia
dzienn.ik „Da.ily Mail" decyzję W•aszyngtonu
w ~·pra.wi€
wys.lania do Laos.u st.alej wvj
skowej &!'UIPY doradcze~

__, ..., .........,,,......,„ Piotr·· Jaroszewicz:
!I

~Podziękowanie

~
ł P.rezydlit1m Łódzkri.eg.o KoJedmioś<li
Frontu
' mi:tetu
serdteczine
składa
ł Narodu
~oti.kom

r.~dziiękowa.nJle

~
ł

Dzri.elnk<lwy ch, Terieni0wy<:-h
i Osied!lowych K()fmLtetów
N a1rodiu
J edooś<:-i
F ron1tu
Ot'az ca.Jemu aJt.tywowli pi:aKomi.t.etac.'1
w
cująoernu
Na!l'CdU
Joon•OOCli
Fronlll
wszy.stki!Clb s=ebhl, :za ]:>elna p00wlęoe'l1lha p.i:acę spolecZJna w okres1!e kam1Pan1ii
wy'borczej d'<> Sejmu P>olRz.ecz.yipospolitej Lus!~iej
dowej i rad !00.00dowyich.
PREZYDIUM
LóDZKIEGO l\.01\'IITIETU
FRO•NTU JElDNOSOI
NARODU

'

.

~~

I'

!
~

ł

•
ł

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

Nowe zbrodnie
ultrasów
W okrn&ie oPARYŻ (PAP).
statnich 24 godzin ultrasi fran·
cuscy do.konali n&wych zamachów w Algierli. W Sidi Bel
Abbe3 eksplodowały 3 b&mby
przed gmachem podprefektury,
jednej z ilrm handlo~<\du i
wych. W Bone w 3-minutowych odstępach czasu wybuch
ły 2 bomby podło·;,one po<l. mie
nlcanie pewnego urzędnika por
toweg<> i mlodzieżowy dom kul
tury.
w Ora•nie ultrasi !rn1ncm1cy

zamordowal·i 1nuzuhnanina str.za

lami z

p~oletu.

PARYŻ

(PAP).

w Frej.us "'"

poli.<:>ja
LazurCllwy>m Wyorzeiu
ares:obciw.a1a 6 arkl)iwiSotów aig 'er.;ki·eg.o Flr~ntu Wy,~w-0l€l1i.a
Na-rodOfW-e•go. Zosbałi et-ii oska ro ,.zama.ch 11a be.z.ip i e1c2eń8two pa1~sliwa i rrielega·!ine p<:1si.a
1

że11i

d c- r.1ie

br()ł(li".

Podyktorllano sercem i rozumem Coraz .więcej
s•twierdza, iż
tegc·rocznej
16 rocznky podpisania między
Pol&ką i Związkiem Radzieckim układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i w3póJprncy
określa epa.lrnwe, l:>ezprzykla.d
ne o.s.iągnięci•e Judzi radziechist-0rii
kich - pi>erwsizy w
ludzkości Jot ko.s.miczny czloP. JaJ:"-0sz,~wicz
wyjąrtkową Lreść

VVJleka,

QS.iągnięcie

wyro.5łe i1a

gruncie potężnego rozwoju na
u.ki, techniki ,ekonomiki i kul
tury w pierwszym i przodują
cym państwie socjalistycznym
- Związku Radz!eckim.
wydarzeniem
Znami>ennym
w ?Olity ce wewnętri nej nasze
g:o kraju, które powstaje w
zwiąi'.ku logic·znym z roczn•icą,
kt.óre również określa w tym
treść,
wyjątkową
roku jej
jest wielkie po·li.tyczne zwycię
stwo pal"tii, władzy ludo·W1ej,
Fr·on.tu Jedności Narodu w wy
ba.ra.ch do Sejmu i rad narodowych.
Umacnianie bra.tniej jednoś
ci i współpra.cy z ZSRR i
kra.jami .socjaliwszy&tkimi
stycznymi było jednym z głów
nych punktów naszego prngra
mu wyborczego. Zaakceptowa
ny przez caly naród pro.gram
ten ji:>st naka:oem, który bę
dziemy wytrwale i konrekwentnie wcielać w życie.
Uklad, które,g o rocznhcę obchodzimy - kontynuuje P. Ja
ro.szewicz - byl wyra.1,em jakościowej zmia.ny w u,,,.troju i
]:>Olityce Polski. Zmiana ta po
lega na związaniu losów naro
du i pań~twa po·lskiego z socjali·z mem. Awans Polski Ludow-cj, wzro.st jej potencjalu
gospodarczego i kulturalnego,

„

że trwająca

obecnie
S]:>Ortowym giełda
produkowa.ny•ch
<towarów,
przemy'5d: jedwabniczy
prz-ez
nia je&t dostępna dla rSoZe,rszej
dla
jedynie
publiczności, a
.•• ..b.andlowców. ,. ~
Szkoda - praede wszystkim
:::e względu na bogatą kolek•jr; wzorów dywanowych, ja.liiie producenci proponują han
d!o·wi na III kwartal br. Są
nie8l·ety,
to dywa.ny, które rzadko kiedy można sp.o.tkać w naszych sklepach, wśród
nich dywany o wzorach nowych, modnych i ;przepięknie
skoloryzo·wanyc h.
Szkoda,

Pałacu

Wielka

I

wirnęc1ach

!

Franciszkańska

8

G· I

bl.

108.

MHD

zabawek
NAPRAWA
Piotrkowska ' 24.
qNAPRAWA galanterii
Piotrkowska 3'1.
ł ' rzanej CXOY)
:550-K

Kocesipo,11JcJ,elllJt
HAWA!;A.
PAP w Ha·wal!lie. red. Beata
Ba.bad i1nJ'c.nrnuje:
Dz'1i raino Ha.wa.na oburdiz1ila
s:i ę w sit.a•n.:.e prawdziwej eufo-

ca.Ją

DZ1KN N l K

ŁÓDZKI

wijają

całego

Kronika ·==== ivyvadkóu

* :(. *

*

*

świę·\-0•wa.Ji

noc

ISiWOje

„Cios dla prestiżu
nie tylko USA lecz

rti.i.

Od samego rana wyj~hałam
wraz z ~ilk.u koresipo•nd-entami agentj1 prasowych i z
dz;ienl!l.i!kalt'zaan.i kuibań.sik1imi na
teren n.iedaiwnyc:h opera.cj:i woje11Jnych dro Ciena•ga de Za9ata. Pis.zę dio was w te.i ahwri.li
z miarS!ta Maita;n za.s. N a drogach wurdać w.sizędzie śl.a.dy po
OZio-l,ga"::h kuhań.skich. Co pewtien oz.a.s nra;potykam.y pa.trole
wlitają
l\Jtór-.t.y
mHicjairntów,

Zachodu"

lllOSKWA (PAP). Na wieść o
callrnwitym zwycięstwie rz<\d\l
Fidela Castro i fiasku inwazJI
na 1.:ubę, w Moskwie odbyt się
w „Domu
spontaniczny wiec
z Naro·da.mi Innych
Przyjaźni

wsipanialego
PARYŻ

która wyraża
z powodu tak

odparcia

(PAP).

ciężkim cio.sem zada~ym ~res.t.i
żowi nic tylko Stanow ZJed.no
l\:enne·czon~'ch · i preozydenta
dy'ego, lecz równiież całe·go Za

Ch()dU.
WASZYNGTON (PAP). Sekre
tarz &tanu USA, Dean Rus·k,
pomniejszyć zna.
&ta.rając się
czenie

ką

inwazji,
i

„o.pór tego
do.podobnie

DELHI

iż

utrzymuje,

to o.p eracja na wiel-

była
skal~"

wyraża pogląd, że
rodą,aju l1ędzie praw

kontynuowany".

(PAP).

Prem•ier

Neh

ru przcmaiwiajn,c w parlamencie s•tiwiet·dził, iż inwazja mia·
la niewątpliwie „cha raltter in·
terwencj.i z zewnątrz" i m<?gła

jedynie z teryto.rrnm
kontynentu amery1'ańskiego.
nas.tąpić

Doowi>a>d.u.j-eomy •ię, ~e w !1JWi•2fLr<.u z r-0iootami drog()wy.mi, jak>e będą dcrk-Ot'lY'WElne n-a odo·inrku Jro.lejowyim Rad-0<rnS<ko ·dwie
najblits.:re
Td~l'nów, w
nled:r;ie!.<!, 23 i 39 kwietnia P-OLódi-·Fabrycrz<la
ciąg oooborwy
Ło
Zaiwie-re:e, <>d·jeżcj,ż,ający
da.I <> g.odtZ. 13.12, będrz.l-e ·kUJrS-Owat ty•hko z Łodzi Fa1i:>rY•cmn()j
d·v P :obrlrofw,,_ 'J.'\ryb.

nr 94 CH80)

z

ności murzyńskiej.
Dad·et przemawiał

na ]:>QrS.iedzeniu Zgromadrenia Ogóln-ego, które w czwartoek rozpoczęło debatę n.a temat Ango·li,
kolonii portugal.ski·~j w AfryC·e ,poludniowo-zaehodniej.
Dadet powiedział, że ,,spadochroniarze portugalscy, żąd
masani krwi afrykań.skiej,
kruj<\ patriotów a.n.go·!.ski.ch".

Ko~łiliuszki

w

z Rynku Krakowskieeo
KRAKÓW (PAP) W K.rakoznaleziona w.s1a1a pamliąt
kowa płyta. któ~ą hi•tlerowsk'.
okupant usiunąt z rynku miaz md1ejsrva g;dz:i.e odbyla
sta Tad.eu&La Kos.:ę przy.siięga
Sciusz;ki
O<ln.alezJona plyta pCJC"hodzi
z 1883 roku
Po wk.roczeniiu okup.anta zag.inę-l'a
lli.'O'Llinlęta. z rynku c•na w n:ew:adcmych okolńcz
;nośc:i·a eh i ob~aruie ocbnałazia
.9ię wśród giruzów.
w~e

z Ambasady Radzieckie!
M. Nowo~kti w Piotr;corefera.o;e
Po krótk:m
gooć uda się na -zwieclzin:<?
na
na.:itępnrie
kombinatu, a
W'ieczor:n.:.Cę z czę.srcią arty'9ty-

im.

Z ok.azj i ~,i ro-."'ZiJ,11iC~ U1'Qdziin Wló:iz.Lrrierza Lentll!la i
16 r\J'C·zinik:y zaiwa:·Qja u:dą.du
ws;:01.p..">l.rcy i
P•:"'LY j aż.hi.
(>
rnilęd,zy
pcimocy
wzajeiDJWj
odwiedzą
Polska a ZSRR.
na!SQJe wojewód2l1Jwo mili goc?il<M'l!k'Owtie amba&ady
śc'.e rndzieckde.i.
W eohotę 22 b:n. spotka się
z akityW<'"m ]J<ar1tyj:nym i ak•tyPil()trk<Wvie
'\.Vem TPP-R W
czl<:mek aimbarsiad.y ra<lziiiee.k:ej,
„Kraju
DJaczelrny
redaktor
R.ad." - BQl."Ys Zyrn-0w. S!>'otkai si\ę can równi•eż w ty:n
samy11n dniu z P01hc4t.nik.ami
Wlókrien;niC"..ego
Komb:ina.tu

wi~.

c2111ą.

Rówmeż

Podziw dla
•

bohatersłdej

I połę pienie

,

Kuby

dla agresorow

Wczoraj w łódzki<:h zakladach pracy robotnicy z obuzbrojną
]:>Otępiali
rzeniem
interwencję imperialL~tów prze
ciwko narodowi kubań..skiemu.
Na ma.sówkach, na zebraniach
oddzialowych, zalogi ucliwa1.ają rezolucję, w których wyrażają sympatię dla bohaterskie
go na.ro-du ku.bańskie.go, wa.lezącego w o·brnnie .swej wolności oraz poparcie dla rządu
Fidela Castro.
„Ludzie pracy całego świata
jes,zcze, że za wymilitarystów kryją
czynami
odwrócenia wst.ecz
&ię. chęci
pamiętają

doda.ł Jednakże Afryka dłuż.ej już tego nie ścierpi" .
byłego
Po przedstawicielu
Konga Fran.cu&ki·zgo przemawiali del•ega.ci Liberii i Ira.nu .
ma
Ogólne
Zgromadzenie
prz,ed s.obą projekt rezoiucji
aifro-ai'.jatyckich
pańs.tw
36
wzywający ONZ do utwOirzenia podkomisji, która by zbada.la sytua.cję w Ang-0li i do
Portugalii
od
się
ma.gający
prz•Ę<prowadz.e.nia re:form w tej)
kola.nii.
Obrady Zg.ro.madzen.ia trwiaI
ją, .

historii . św~ata przez
biegu
s·klócenie narodow i wyw-0lapoża.gi wojennej.
ni·e nowej
my, ucz.e&tnicy
też
Dla.tego
dzis.!ej.szej ma.sówki, ka!Jegoryczni.e domagamy .się zaprze,<;tania za.opatrywania i wypcGażania w broń i samolo.ty band,
wlargn~ly do wo·lnei
które
Republiki Kubań,<.kiej, nio.sąc
brzmi
śmierć i znis.zcz•8nie" fragment r•ezolucji uchwaJo.ne.i
prze7. załogę W1dz«~wsk.ich Zakładów im. 1 Maja.
(wy)

podobnej treści
Rezolucje
uchwn.lily zało·gi kilku j.es.zcze
mnych zakladów pracy.
M. m. zalo.o-a ZPB im. Kunickie.go w ~ezolucji sol!dawalczącym
z
.się
ryzującej
.s: wiernarodem kubańs.kim
ldóry
polski,
,.Naród
dza:
niesam doświadczy! tylu
szczęść, jest całym sercem z
naro-dem Kuby".
solidarnośc;
W atmos.ferze
poz narodem kubańs.kim
1;ię
agresji. odbył
tępienia
także wiec pracowników r~ódz
kich Zakładów Włókien Sztucznych.
miały
zebrania
Podobne
miejsce w Tomaszow.~kich Zo,
kladach Przemyslu Welnianego, w zakładach przemyslowych Rad-0mska (Zakla d:v im.
Fabryk3
Komuny Paryskiej,
Mebli Giętych, Fabryka Maszyn . Radom.<;zczaJi.s.kie Przeds'ebi0rstwo M8talowe) 1 w
F8bryce Ceraty w W-0jciech-0-

sob~

22 bm.

dnó.u
W tym samym
A.ze>ra.ch kolo Kutna, spotkają się z koieja:·z.ami w pa.ro·
wo:rown.i PKP. pierwszy S:i!"
kr>eta.rz amrb:<isr3dy radztiecki!.eJ
rade~
· MikoJaj Gus.jaw i
Mila.koiw. Spoamba.,;aidy
tkane to ocgain:"'-uje ko!o
TPP-R w Azorach. Je.st l!J
naja.ktywniejsz:yc:;
z
.iedino
k.ór w nasi'.ym województw~e.
W poniedz;ia-1€lk 24 bm.. sę
kreta;i:z Gusjew i radca M' ·
la1k>0w. spotkają się w Kcmiteic:e W10j.e 1 wód;z:J~im PZPR z
a.k;tyvvem partyj.nym i aktyW€ffi TPP-R powiatu łódz.lcie
go a na&tęp:nie Z\\iedzą PGR
w Rą b:enn u J Alek.samdlraw&k:ie Zóklady PI'Zi€J!Ilysll\J P'<>ń·
(as)
=oszindic".1.ego,

••••1111&1111•••••••
JUŻ

DZI$

Zl'.rl!2erwuj se>bie czas na
„SPOTKANIE
Z PRZYSZLOŚCIA ..
które o-rganizuje
dla. wszystkich
Czytelników „Dzienn,ika"

+

+
•

o . r<J<Zwo,ju miasta,
o urbanistycznych per.spek
tywach Lodzi
o kierunJrnch przebudow:V
ś1·ódmieścia.

mówić będą
inżynierowic-a.rchitekci:

mgr BUD-LEWSKI

mgr JAWORSKI
mgr wYSZNACKI
we wt01rek, 25 bm„
o godzinie 16.30
w Biurze Urbanistycznym
przy ul. Piotrkowskiej 11.

1
wie.

w

sekretan ambasady
r<:«ooiec:k:ei - Chanow i at,taGeraitkiu
che kuilturnlny
spotkają .siię w Zelowie z z?.J,ogą Zakl.adów Pr:oomysl u .Ęla
wet11Ji.a1nego. I tu· pr:ziewidzliiana j.EIS!t w'.recz.<lTmica or.a.z zwrie ·
dzairu.e zak1adu.
pi>eirwszv

Wiece w łódzkich zakładach pracy

w Zgromadzeniu Ogólnym MZ

Ty Ile.o

gospodar·kę

Tadeusza

odwied?Cł nasze woiewództwo

agreisji.

w kolach mia

rodajnych Paryża uważa -się, iż
jest
Ca~tro
.zwycię&two Fidela

„nie

&woją

Goście

Krajów". Na w•ic·cu tym uchwa

rez,olucję,
}()llO
radość
glębolcą

Debata na temat M\ngoli

do Piotrkowa

pamiątkową płyłq

niebywalym tempie.
Leninowska polityka pokoj-0wego współistnienia państw
o różnych ustrojach społecz
nych, nasza pokojowa ;JOlHyka zagraniczna. nasze sui,cesy w budownictwie so·cjalizmu prz~'sparzają nam z każ
dym rokiem wi~cej przyjakontyciól, zwolenników i
nuatorów wielkiej nauki leninizmu.
Jak podają ostatnie wiadoradiowe, dzielne wojmości
ska rewolucyjne Kuby calkowicie rozgromiły bandy na;kontrrewolucyJl'lYCh,
mitów
które wtargnęły na wyspę.

zw yd ęsitwo.

Efektowne wzorni.ct.wo dywan-0·we, to cecha nie tylko
drogich, kunsztowdywanów
ręcznie wiązanych
nych
na~5.
;produkcji fabryki z Toma&zoDZJisi.ad pmaea l\Juba.ń!Ska QP'Uwa Maz., czy .słynnych dywarzą.du
blii kowala d1€11'Jlairację
nów .sz.enllowych z Kowar polslti.e.go. Dekllarację tę train1Sa.le i dy1N1a.nów ta11szych tzw.
ror~głośpde
~ys.tkie
mi11:'llją
„bou.cle", wyrabianych w łódz
radiowe.
kiej fabryce Jm. Tadka Ąj.,,e
Tej !lJOCY, która mi:nęła (nwna czy w Zielon•ej Gól:'ze .
wa o noey, w które.i ukazał
ekspono·wa.nych na
Wśi:ód
!komul!lrLkat Fidela Ca'9tiro o
się
wzorów przeważają
gie±dzie
,-wycięs.tWl.iie). nikt niie &pa't w
pa&telowe, dobrze z;iarmonizoHaiwanrle. Kuibańozyicy przęz
wa111e ]:>łas-zczy>..ny pocięte asyKol-O·ry
metrycznymi liniarn.i.
dywanów - różne, najczęściej
o prz.ewaźa.ją.cej tonaicji jednej barwy. Można więc obejrzeć na giełdzie d,vwa.ny ręcz- ~555~
nie wiązane w ko.Jorze róż.o- ii
v.wm, mlodej zieleni czy nie114-36
Łaigiewtl.lCJkiej
ul.
Na
bieskie, dywa.ny „boucle" jed?O·d ty;Jne k.oł·a
wpadł wczor.a•j
nowonokolorowe o ba.rdzo
samooh<ldu clęża•rowego lB 25-84
czesnych i oszczędnych, jakby
Mie,ceyr;iaiw K.opań~iki
7-iet:ni
graficznych wzorach (pla.9zczyz {ł'.a.gi·e•wni<:f<:•a :17). ChlO•P'iec pona dywanów prz,edęta kilko- niósł: śmierć na m'.ej·&ciu.
ma czarnymi liniami) pu.szyste
Na uL Plotr·kO.wSlki·ej 46 wpad•l
dywa.ny well'l.iane cieszące .się
15.zcz,ególnym popytem •za ga:a- Il a bel.~ .arutolJ.u&u MPK IA 2a75
w stanie 11ietnz.eżwym
będą•cy
.nicą, chodni ki o różny.eh .sz.e(Piobck-0•w,l<a
Zen-en Ro·g.al.s&<i
rok-O•Ściaoh itp.
46) . Dorznał 0111 wsb1..ząsu m<i<z,gu,
W tej chwili trudno mówić •"<:<J. tŁu.cz,o11y1ch głowy ; p~knię,
ci1a crooSl2lki. Prrzeby1w.a rw &pio tym, jak do tych pro.pozycji u.s.tosun!mją .s.ię handlow- ta1l1u ilm. Pir.01ge>wa.
cy i ile z owych pięknych
Na ul. Gdańsikiej 47 iz tylnewzorów fa·ktycznie producenci
go p0rm;0s-tiu wa.g.cnu mot-Ol'O·wemogą zaoferować handlowi.
go jadącej „8" WYS>kO•CtZYla 8lZ góry jednak można przelet•1 '.a Fr·Hl'<O'!sma 015"-ews-ka (22
wp.a.ct•ła
Stairu.s:z,ka
L]·pca 18).
widzieć, że w pev.mych a8orpod w.a.gen do.cz.e.pr.iy, d-0znając
tymentach będą to ilości raci.a ła.
-0 bor.a.żeń
pov.riafŻn ych
b.
c:ooj nhewie!Jde. Niechby jedW ~tainie cięr>Jki1m pcrzeiwiez!ono
nak d-0tarly do naszych .sklei1m. Pkogicw.a 1
d<> Siz-pi!1tala.
ją
pów nawet i wzory mniej efek
gcllz'·e dclkc11 &110 .a•mpuit,a,cj i pratow'1e, to i tak mielibyśmy w
w·ej nogi.
czym wvbierać.
producentów
Pod a<lre.s.em
W Wej.soa.cl1 p0<w. Łowi1C<Z od
powy.stos.ować
więc
nal·eży
i•t<ry z ko.m'na &płonął budystulat. Lódź je&t obecnie mianek mie~k.al11y z o·b·orą (po<l
i
oł~lewin!.a
jednym cla.che-m).
.s.tem dynamicznej rozbudowy.
Coraz więcej buduje się no- st-o,ct.ota zaś ·w Betah.ci\V'ie pow.
!Z inieWi·adormych
&pl<:oął
Lowicz
wych bloków, co·ra.z więcej lu
d·o•tą<l przyczyn, da cll n a bu.dy<i
dzi otrzymyiNiać będzie nowe, f-ou
miesrz:k.alnym, C!Zęściow-0 oi
Ni.echże
ładne mies·zkania.
bor.a i ca;&cowic:e sto<d·O~a. (s)
przemy.sł lekki pomyśli o tym,
aby w mie.szka.niach tych zna
lazły się modne wzory tkanin
dekora.cyjnych . Zwłas.zcza tanie dywany „boucle" po 120
zt za 1 m kw., cie.szylyby się
ma.s.owym popy!Jenł.
(wyrz.)
NOWY JORK (PAP). Przed
1;tawidel Konga (Brazzaville)
Ęmanuel Dadet oświadczył w
czwar·tek w ONZ, że na Portu.ga.Jii ciąży zarzut mordowa
nia w Angoli ni.ewi.nnej lud-

~~~~~~~~~~~~~~-~~--

2

radojć

po odniesionym zwy cięsłwie

I

!

Odnaleziono

Korespondent PAP depeszuje z Kuby:

* :(. *

ROWERY męskie i damskie
vt dużym wyborze, krajowe i z importu w cenie
ROod zl 922 do 2.400.
WERY mlodzieżowe l<rajowe w cenie z.ł 964, ROWERY dziecięce w cenie
.Jaraod zl 300 do 650 cza 1, Główna 9. Przyby,<:.zewskiego 46, WJ. Bytom
sk1ei 39, P10lrkowska 71,
8ll. Lut-0mierska 6.
ZAWORY do dętek rowerowych w cenie zt 3.45 ·Jaracza 1, Główna 9.
PLASZCZE . damskie z folii
po zł 140, z ryp.su po zt
390, popelinowe od zł 345
do 735, welniane wiosenno - letnie od zł 415 do
dJmskie
kostiumy
1.490.
wiosenne od zt 260 do
l.:JOO. spódnice z ela:-iy po
zt 550, bluzki popel:nowe
Piotrkowska
po zł 8-0 nr 60-62.
guziA SZF'.ROKI asortyment
pla.~z-l
kow ubraniowych,
t'
suk1enkriwych.
czowych,
bluzeczkowych, swelerkowych i koszulowych w du
wyborze kolorów 1
żym
duży
oraz
wielkości
ł wybór nici matowych ' 7..
poulys. l1:iLemu wi różnych
kolorach na-

Tylko 72 godziny udalo ini
siq utrzymać na terytorium
Kuby. z radością pozdrawiamy naród Kuby i je~o wielkiego wodza Fidela Castro z.
okazji tego zwycięstwa.
Musimy jednak być c·zujn;
w stosunku do przyszlych pocz~·nań wrogów pokoju i wolności na.rodów.
Uklad
Drodzy przyjaciele!
radziecko-polski o przy ;aźh:,
pomocy wzojemnej i współ
pracy powojennej służy szlachetnym celom rozwoju i rozkwitu naszych narodów, zan!ebezoieczeniu wolności
p;;ństW,
naSZ)'Ch
zawislości
sprawie pokoju światowego.
Im mocriejsza będzie nasza przyjaźń, przyjaźń : nie·
wzi:uszona jedność wszystkich
krajów socjalistycznych. tym
&zybciej osiągniemy real:zację
zbudowanas.zych marzeń nia .socjalizmu i komur,!zmu
w naszych krajach.

Podpisany 21 kwietnia 1945
radziecko-polski
uklad
roku
stanowił odbicie woli i dążef1
naszych narodów: do życia w
przybraterskiej, wieczyslej
jaźni, do zapobiei.enia wspólnowej agresji
nymi s.iłami
imperialistycznej, do wspólnej walki o umocnienie pokoju i bezpieczeósl wa świato
wego, do realizacji szerokiej,
wszechstronne.i współpracy we
·wszystkich dziedzinach życia
politycznego,
go.spa.darczego,
naukowo - techniczne.go 1 kulturalnego.
Wielkim triumfem leninizmu jest po'Ars.tanie i rozwóJ
zboża.
systeświatowego
potężnego
Szcz,era, brnter.ska, poglębia
mu socjalistycznego. Skupiejąca się z i:oku na rok przynie si<; pań.stw ,o.ocjal1.s.lyczjaźń i w.<;pólpraca z wielkim
Zwia7.kiem Radzieckim jest il nych w jeden obóz, rnsnącą
jedność i potęga tego obozu
pozostanie niewzruszoną, pozwycięstw11
gwarantują pelne
dyktowaną sercem i rozumem
w budowie socjalizmu l kozasadą na,s.z.ej po.Jityki, wytycz
naszego (lzi;:darnia, dźwig
ną
munizmu.
Dzięki ścislej w.spólpi:&cy i
mónią naszych sulrnesów wzajemnej internacjonalistyczwi w za.kończeniu P. Jarcs.zenej pom-0cy. dzięki nieprzerwicz.
wcielaniu w życie
wanemu
nauki leninow.:;.kiej z uwzgl~
dnianiem historycznych właś
ciwości każ. dego kraju z osobna i interesów .socjal!stycznego systemu w calośc1, krarozje demokracji Jud-0weJ

możU.we bez s•pelnienia dwu
warunków: zwycięstwa ustroju .socjalistycznego i pomo·cy
radzieckiej.
Mówca podkr.eśla, Jź 40 proc.
nasz,ego wywozu do ZSRR sta
nowily w ub. roku ma.szyny i
Ryurządzenia przemy.slowe.
n-ek ra.d.zieck,l je.st najważniej
&zy dla zbytu naszej prnd.ukcj1 ekspo-rto·wej. ·Związek Radziecki do.s.tarczyl nam Wl 196-0
roku 78 proc. ogólnego nasz.e
go importu rudy żelaznej, 100
proc. ropy naftowej, 74 pro·c.
rudy chromowej, 68 proc. cyny, 65 proc. bawelny, 47 pr·OC.

zasadnicza porprawa jej J:>OZYbyły
cji międzyna.rodowej by niemoL.liwe bez przyjaźni
i bratersk!ej, wszechstronnej
pomocy Związku Radzieckiego, bez wspólpra.cy i wzajem
nej pomocy z ws,zy.s•tkimi kra
jami socjali.stycznymi.
M"i·elka sila na.<;.zego sojl\Jszu,
rozw-0ju
źródlo jego stałego
w.s.ka1zatkwią w twiórczych
niach z.wycię.sk1ej nauki ma.r k
Przys'.s.towsko-1-cninow.s.kiej.
duchowi
wierności
kladem
marksizmu-lenJnizmu . i zarazem przykładem twórcz.ego po
o.świad.cza mówca i;>:ę.pu je.st dla na.s dzia.!alnc·8ć KPZR
i jej KC z wielkim przyja.cie
Niki.\.ą
l·em naszego narodu
Chruszcza.wem na czele.
do omówienia
Przechodząc
go.;.pa.da.rcz.ej i nauko·wo-techmię.dzy
ws.pólpracy
niczn.ej
P. JaroszeP-0lską a ZSRR
wie>: stwierdza, iż osiągnięcia
nas.ze, pr:oek.sztalcanie się Pol
pa1wbv10
w nowo-czesne
.ski
prremy.sl-o-we, awans go.s.p -0dar
czy naszego kraju nie byłyby

przyjaciół

przysparzają nam nasze sukcesy

zasada naszej polityki

z łódzkich targów jedwabniczych
Dywany, dywany ..•
w

Awierkii Aristow:

•

············••Ił

Przed otwarciem wielkiej ·°"'·ystawy .

w łódzkim ZOO
Jednogarbne

Dzieje

•

niemowlę

:

Włókiennictwa łódzkiego ~~~~7vk~~~~ó11n~f0~~cach miasta

eksponaty

•

fotografie

plansze

„RIALA FABRYKA... NIEG DYS MIEJSCE, PRACY OJCÓW NASZYCH . DZIS MUZEUM - IiTÓRE Il'Z·IEJE LÓDZTRUDU
DLA ICH
IHCH WLOKNIARZY, SZA.C UNEK
PRZEKAŻE PRZYSZLYM PO I\.OLENIOM".
S1owa te. które za kilka111adni odczytamy na jedn.ei
ze ści:an olbTzyrniej sali daiwnej fabryki Geyera, a dziś
HilS~JOrl!i
MUJZ1eiu.m
bUd)mku
myślą
.są
Wlókiennc•c:twa [
wysta·w~
przew<Jdiruią wie1kiiej
jaka w dlllliu 30 kw'.etnJa br.
z0torta1nie otwa•r>ta w Lodzi.
Wystawa ta. roz."11.'.•EISZCZ>Ot."la
na tysiącu metrów kw. prwstrzern, w ciekawej eks.pozycj,i pokaże Łódź taką, j.aką
o.na byla w po·c:ząJkach sweg'O
od systemu oeiSttntienia chowego pa.przez la.ta roZ.kwitu manui.aktUJr. a potem ich
up.a.dek i kolejno w pomczególnych eta,pach poW1Stawanda wielikiegio okręgu pr'.Zlel1'T1yjego
i
wló~.ie=iczieigo
slu
r>0ziwoju.
70-looie
Zorga1ni:ZJOwam.a w
obchodów 1 majowych przez
Muz-eum Wlókiermktwa i Komitet Frontu JedtrJK>ŚOi. Na.rodu. przy pomoć:y wielu łódz-·
kich instytucji n.a.ukc<W-ych i
spolecznych. będz~e ona pier-

z córką powędrują n.a otwarty wybieg, gdzie oczekuje je
stę s kniony ojciec. Trzeba jed
nak pocz ekać jeszcze , bo dla

ie.dnogarbne.go noworodka. ran

ki!Xl\9!1JO

W tej chwiU j.esz cu ma.ma
wraz z córeczką przebywajq
tam
·W ogrzewanej stajni, i
Wlaśni.e zrobio1w zdjęcie.
Za kilka dni „Nadia" wraz

ki są za chłodne.

Posmyk

muzyczne
przyjmują ..•
~-'·

I.4d;z:kie szkoły murzy~e
Przyjmują już zapiSy n.a ~k
ll<!Jkolny 1961/62.
~ólowyoh

*

informacji ugodz.
oodzieniruie w
9-15 sekretari.at Państwowej
MuzyCZlllej
S~ej Szikoly
(AI. 1 Maja 6) ocarz PodistawoWej Szkoly Muzyczmej ~ul. Jal'a{!((a 19).

~-~if1

11'4

t

rr

Sesja Rady Nadzorczej

zvs

24 bm. o godz. 10.30, w Io1talu
KL ZMS (Piotrkows;ka 262, sala
konfexencyjna na parterze) odbędzie się plenarne posiedzenie
rady nadzorczej ZUS w Łodzi.

w
ulcowych. mieszczącą się
za>by;tlrowym budynku Białe.i

murzyńtiika
0:praoo.war:1ie scenicz
poezji murzyń~k i ej
na woj ewódfz'z.aprezen to-w.ał
c:ekaiwe

ne luct-01wej

eUm:t'la,cjarch

Ogólnoipo.l -

Festirw<al-u A.mat<>•roS>kich
Tea'trów P-0et.ji „Teart>r Poezji
Tęohn~J<;u,m Obemi•crzme.g>o w Ło~<iego

.

drz:~<>g>óln:e

-0eri111e

były

waa<>c

organizacyjnego
komitetu
<>dbyło się posiedzenie
Ogólno·pols.kiego. Konkursu Kapel, S1>iewaków i Tancerzy
Ludowych. Po raz pierwszy konkurs len ocl!będzie się w J'.,odrz.i i będzie miail miejsce w dnia.eh 13-18 czerwca.
Wczo~aj

Ul

Udział swój zgłosiły już zespoły i soliści z Lodzi, War-

Ponadto w dniach od 25 do
27 bm. Za.rząd Lódzki TPP-R
dyskusyjne kluby
i łódzkie
zorganizują przegląd
filmnwe
filmów reżysera G. Iiozincewa., zakończony spotkaniem z
tym świetnym reżyserem, któsali 306
odbędzie się w
re
Lódzkiego Domu Iiultury przy
j
ul. Traugutta 18.
J. P.

w

Ogólnopolski Konkurs

Kapel, Śpiewaków i Jancerzy Ludowych
odbędzie się w Lodzi

wiecLornica
50 rocznica ,,Iskry''
Spotkanie ·.z.· reż. G. Kozincewem

l<i1cih

;· · · · ;• ·

12

Dziś ogólnołódzka

.poezj'a

typu Sa•urera.

nych okresach hisbolrJli na no.szy•ch zi.emńiach. koleklcj•a pasów zlotolityoh. &tuc.kii.ch, jediwatbnych. kiilimów będąc.yc11
prawdziwYm arcydJzlielem irę
kodizii>eln;ictwa itp.
nowy
ot:w~
, Wy~aVl'a.
okres . 10-le~~dei. ~śoi

tym

Ludowa

na.inowocreś:niejaze

po

w

Wizyta delegacji . amb~~dy ·przez K<>mitet Lódzki PZPR
ZSRR, zainaugurowała.'· szereg
Zarząd Lódzki TPP-R, na
ur<>czystych imprez organizo~
który złożą się wspomnienia
wanych w Lodzi z okazji 91
o Leninie oraz przedstawienie
rocznicy Ur«Hlzin w_ię}kiego ' wo · sztuki Lwa Tołstoja. pt. „Żywy
iWłodzimierza
rewolucji,
aza
trup".
Iljicza Lenina oraz 16 rnczni' Wśród ciekawszych imprez,
polsko-radzi-0cy podpisania
które bęclą przeprowadzone z
ckiego układu <' przyjaźni, potej okazji, warto ·wymienić pre
mocy wzajemnej i , współpracy
seminarium na temat
lekcję .
powojennej.
Odbę
leninowskiej, „Iskry„.
Z kolei- dziś o godz. 18.30 w
dzie się ono w lokalu BiblioPaństwowym 'l'ea.trze im. SteLódzkiego
teki Uniwersytetu
fana Ja.racza przy ul. Jaracw
i przewidu,ie się, że wezmą w
nr 27-29 odbędzie się uroczygoście radzieccy.
niej uczial
zorganizowany
sty wieezór,
zorganizuje
to
Seminarium
Uniwersytet Lódzki wspólnie
Przyjaźni
z Towarzystwem
i StowaPolsko•Radzieckiej
PolDziennikarzy
rzyszeniem
·
skich.

ziwiiieidzrając.y>cli ~bu
dZJi. z peW\IlJOtŚOią ek.5.pp•zycja
tka.n:in ilustruprzeptiękm.ych
jq,cych s.:z;tukę tkacką w róż

Szkoły

~ela

*
*

Pod:zi w

(s)

Foto:

aż

tucją

instyooób,
praocw:niików na-

„Dni Leninowskie" w Łodzi

typu im·piroezą v.,r
~r2i7;a teg.o
Polsce, obrazującą hds.tor:ycz•ny

udzi.al wlókl!ltira Tzy okręgu lóclz1kiegio w ro:z.woju po~skiego
:prziemyslu włóklioo!I1'.'.o:rego,
W 9 s:a,Ja.cit1 wysta wi-ot."le zostaną bo.g:a1te eklstJłOruaity z d1ZiiedtzJi1ny szitutki tkackiej <Ka.z narzędziia produ1kcj~. Z tyoo ostatnich ZO•'baczyrny ek1Si!J•Dl!1aty praw~zi!wie murz..ea,l.ne, ty:py
krosien ;sprzed k!il'ku wieik6w.
jed,no z trzie1:h na i.stars.zych
krosi€lll polskich z XVI wie~u,
protSy druka1rs.k.ie o na:pędlzie.„
selfaktory
ludzkich,
mięśni
sp.med I woj.ny śwfa,towej -

samod:ztleilną
zatru.dmtiającą 4-0

cbwa jesit

WlókiooriiM=eum łJ.i.swrid
.przy'SrtX)t.5IOWYWa'11.ym
Tkailini.
ctwa. zapoczątk()fwane.i powo- . ol:>e~ oo potraeib llllUZ€Um,
1952 1'0oku jednego
łanriem w
tysią·cami
2
dysponującym
~·I.ko dzi,alu tikowtwa przy Mu- .
eksipooiatów i poważną ilośc.cą
zeum SztuJ(i w Lcnlzi. Dziś
zbiorów biibliotecz;nych.
Muzieum HistDII'ió. WŁókierurui(wy1rz.)

śc1i

w lód zJuż od kilku lat
lcim ZOO nie widzieliśmy takiego niemowlęcia. Jest nim
dromadera.
sa.micz ka
1n·ala
uroctzon.a z ma.tki „ Nadi".

8 550 uczestników z kraju i zagranicy

szawy, Bydgoszczy, Katowic,
Góry,
Zielonej
Krakowa,
RzEszowa,
Kielc,
Olsztyna,
Lublina, Poznania, Białegosto
ku, Wrocławia, Szczecina, Ko
malin.a, Op-o la i Gdańska w sumie ponad 550 osób.
W konkursie zaprez entują
równiez zespoły Polonii
się
zagranicznej. Już zapow'.edzia
la swój przyjazd 14-osobowa
z
tancerzy
polskich
grupa
Danii, spodziewany jest również udzial Polonii z Francji
i Anglii.
Eliminacje konkursowe odbywać się będą w sali Młu
dzieżowego Domu Kultury w
dniach od 13 do 17 czerwca,
odbędzie
18. VI.
natomiast
się ostatnie po.siedzenie sądu
11
godz.
o
konkursowego,
barwny korowód uczestników
konkursu przemaszeruje ulicą
do Placu WolPiotrkowską
ności, gdzie u stóp pomnika
Kościuszki zlożone będą kwia
ty. Wieczorem odbędzie siĘ-;
w Hali Sportowej wielki kon
którego konferansjerk<;
cert,
poprowadzi znany aktor Wojciech Siemion.
W sobotę, dnia 17. VI. w
Galerii Sztuki w Parku Sien
kiewicza otwarta zos.tanie wy
.stawa .sztuki ludowej regionów reprezentowanych przez
a
uczestników konkursu
więc wlaściwie całego kraju.
Organizatorzy konkw·su przy
gotują specjalny autokar, któ
rym goście z innych regionów

mogli naS'ze
będą
zwiedzać
miasto. Przewiduje się również wycieczki do muz!OÓW i
uczestników
teatrów dla
konkursu oraz wydanie speokolicznośc10wego
cjalnego
stempla pocztowego.
Jak więc widać, ta wielka
impreza kulturalna, stanowią
artyca przegląd osiągnięć
twórczości
stycznych naszej
ludowej, zapowiada .się imponująco i z roku na rok przybiera coraz szerszy zasięg.
(woj.)

„W 100-lełnią rocznlcę
burzenia maszyn
w lodzi"
Dziś, o godz. 18, w sali k001Muzeum Histo-rii
ferencyj11ej
nuehu Rewolucyjnego w Loodbędz-ie
dzi (ul. Gdańska 13)
Eugeniusza.
po.gła
®ię od.czyt
pt.: „W 9tuletnią
Ajnen•kiela
burzenia maszyn w
rocznicę
Łodzi". Odczyt uzupetniony zostanie projekcją filmu arehl·
walnego pt. uTo.r".

akcji po1na~ały psv śledcze 1 helikoptery '

=~::~::.~~~~:=:::~;:~.; Groźna

banda zlikwidowana~

.
.
ich wa•~kę rz; ian,penat!J©me.m. Nię .
•
·
•
•
• •
.tn'nlej··.- pCJ'Wa2tl.Yln~• ostąg(~+ę~iaarti: ~'.'.;,;; · ' : • .v
~1e_rwszy.ch . .dµ1ach kw1et .nia br. w całym kra.iu ukarza„ W
'ć"c" · ·:t . ·
·
„
llIDŻę '"1'
· r. f'' ę. R5!'1.'(1~~.~' ;<:Z~~g.<:· ef~- -łY:·~ się listy;,. gońeze, ..zawierają ·ce rysopisy i :zdjęcia. groźnych
,
Wtafors•\1' 1 'IleoJmn f°<·um.•. C~enuc"l. blł>ńdytów: Stanisława Doliński ego, Henn"ka Pawlaika i IiaTrzyoś<>bowa hajka, która mia.la na ~woim
riego. w _Ło'!'Zi. P.ona;d tfZ"YlC]rzie- zimierza Goea.
o ncie sporą ilość napadów z broruą w ręku i bestialskie
sbu ook•r»k<i<w teg·o że&J.>o·l:U wrzię ' k _
ro udzi"ł w elim;ina•C>jach drz.ieoJ.-. terrory.zowMLie ofia.r, ukl·ywała 1Się pr:zed wymiarem sprawie·
ni.oowy•ch Ogóh!Jo,pobkieg0 K-011 dltwości, .w nlewiaiclomym miejscu.
Adolfem
swoim bratem
ich . bandyckiej
Terenem
kuri:>u Recy·ta•tonr.de~. "<Z. roew
Plyćwi
w
zamord·owali
go drz:iesięciu . u1co:es•tni>ków· ·o- · d'zialaln-0ści były· miejscowośtrzym„10 · wyiróżnienia„ wrLg·lęd- . c1 ~ wojewód;;:twach: k'.elec- pow. skie1,1iewickim funktjonariusza MO.
kim, kato.wie.kim i "lódzkim.
nie pnz:eSlZłó d<> C'limlina>cji wo-·
Za czyn ten. Stanisław D-0Jeszcze w 1956 roku Stani·
jewódrllki,ch.
ze lil'lski otrzymał karę 15 lat
wspólnie
s1aw Doliński
A.

~i ~~~'""'~'~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~,.,~~~~~~~~~~~~~~~~,~~'~''''''~~~~~~
·okzymalam w cuasie spotkań przed- gustom publiC'ZIJ.ości" od czego sluszJaik wiemy, od dwóch Ia.t wszystzwiązku z polemiC'Zil.ym arlyku•
wybo·r czych, kiedy jeden z mieszkań- nie odcina się p. Bolluć-Stasz.ewska
kie teatry w Lod-,,i rea.Hzują specjałłcm red. Mieczysława. Jagosr.oowców Polesia dziękował za wyst.a.wie- W tym wypadku nie ma żadnych
„Dziennik;i ny repertuar dla mJlodzieży szkolnej nr
68
w
skiego
ni·e „Okularów", b-0 O•d czasu „Zalrzy dwuznacz.no5ci ...
Lódzkiego" o repertuarze Teaku ~tuki z tzw. foktury obowiązkowe;
l'
Skoro już zacytowano Wincentego
mać pociąg" żadna sztuka w teatrze
czy clopehl ia .i ącej . \Vybór Jest, nicow.s'lechnego, chciałabym zab1·ać głos
pozwolę sDbie przynomnieć.
Kraśkę
„tak nim nie wstrząsnęła"...
stely, niewielki, biorąc pod uwagę
w tej sprawie.
'
.
.
o pow=echno5<:i zjawisk fa.kt, że np. z twórczości Słowackie~ówiąc
padlo
;"'rzygotowuJ~my . J?S'Zcze. trzl'.. pre- że na powyżs-zym zebraniu
kulturalnych, o działalności instyiuc.ii go wszystkie „łatwiejsze" sztuki bym.1e1J'.: wodewil Mar1anow1c.za 1 Min- również wskazanie, ażeby nie gubić
Pneznaezonych dla. t'Zw. masowego ly stosunkowo ni•edawno grane. Czy
k1ew1-cz.a. pt.. „'\\:.esole miaste.czko", się w poszukiwaniach różnych smaczWid'Za _ musimy zdać sobie sprawę „Fa.nia-zy" je.st jednak taki trudny?
„D~o·gę do ii:zym~. Sherwooda 1 „Na- ków i ud'l.iwnień artystycznych, lecz
słowa. Oc1powiedzią je.st dla nas reakcja
znaczenia
podstawowego
'Z
wro.conego ,d1aibł.a Gyar!atlt. I cb~ba ażeby n~,j.szerszym odbio·r com dosia1·- ~
Pow- mlod'Zieży na przedstawieniach szkolTeatr
Ozy
Po wszech ny.
komunikatywnej,
zrorz,umia.łej,
1fop1~0 po . , tych p.rem1erach mozna. czać
u P 0 wsze c h- nych.
s~cbny ma służyć
będ:z1.e ocemc repertuar Teatru Pow- realistycznej strawy duchowej. NieNie możemy również 'Zgod,zić się z
n 1 en i u kultury w na,js'Zens:zym tezac-zął
Powszechny
Teak
stety,
szechnego w sezonie 1960-1961.
p.isarz:...
jako
go słowa znaczeniu, czy też ma być ocenianiem Anouilha,
ostatnio wyka-zywać grawitację rac-zej
BOLTUC-STASZEWSI\:A
Anouilh już od
P?Wszechny w sensie podpor:ząd.kowa- eksperymentaJnego.
w kierunku odwrotnym. I stąd nasz
IRENA
choć, niestety,
~1a. powszechnym,

a: jego bret"' -.: _...~,u
Ad·olf skazany został na karf,
śmierci. "' OdV.:olanie !' l'Dk\1'11-1'1
s.kich do Sądu Najwyż.szego
rozponowne
spowodowalo
(W tym
patrzenie sprawy.
czasie Adolf Dolińsl.d zmart).
Wojewódzki dla woSąd
unie· .
lódzkiego
jewództwa
wówczas Stani.slawa
winnił
Dolińsldego. Prokuratura, nie
wyrr.kiem
z
się
zgadzając
wniosła reuniewinniającym,
wizję. Sąd Najwyższy nil rozsię
odbyła
która
prawie,
2 marca br., po przedstawieniu przez Prokuraturę doaa•kowych materiałów, z&:odn iE:
przekazal
z jej wnioskiem ,
spraw<: do ponownego śledz
twa.
StaDisław
czasu
Od te.go
więzienia,

W

i~~~c ~i:~~z:Z:~r::er~~~~:nr~:
'lll~u

Kultury KC, tow. Wincentym
Kra;sk:o, jako jeden z podstawowych
ce.Io".' naszej po·l ityki kulturalne.i wy
~ 1 en1ł on „kształtowanie WTa.żliwo·śs7'1uki".
odbi·orców
~1 • estetyc7'nej
s torzy od „pojmowania rzec-zy łalwie.1
dZJ•ch w IS7Jtuce powinni p-rzechod-zić
z 0 spraw trudniejszych i odczuwać
b.a. lego powodu zadowolenie". I chyzawarta.
fost W tym sformułowaniu
n· . istotna treść hasła. upowszechienia kultury.
dz.~_late.go właśnie trudno nam pogoza.Jożeniami _ artykulu ZP ie. 15 1ę z
ki;;:.~CSZ<!-zonego w „Dzienniku Lód7.tcat · Pomijam fakt oceny repertuaru
\\lie ru w połowie sezonu, na podst a(o·prócz bajek dla
117.i .4 Premier
naseci), a przed ukazaniem się h-zerh
opus-zczeni. tępnychi ja.k również
<n! l>ewnych wystawionych 1>0zyc.ii
5
"~tuki .. Howa,rda,. która zres-ztą
na. ·
1»rzez
zorganizowanej
redakd~ skusJ1
' spot.k~fę t~goż „Dziennika Lódz'kicgo"
'~znacz a. się z tak gorącą i jednoAk
nie :ą .oceną publiC'Zllości ... ).
C-Zo 0 Jest na.iważniejsze. Zasadniistnj:e.d. Jagoszcwski p-odważa rację
szeeh nia w repertuarze Teat.ru Powg 0 „ nego trzech pmycji: „Fantaze,.Skowronka"
Ąn~lłllh S!~wackiego.
1 na. a. i „Okularów" Lutowskiego.
ł towa~. len lerna.t spróbujmy po-dysku"""'

l

l

J·eszcze o rep·e·r·tuorze
·

dawna nie należy do eJita,rne.i awangardy literackiej, a „Skowronek" jest
Jednym z najpo:pula.miejszych utworów tego pisarza. Zres'Zlą 20.283 wid'ZÓW na dotychczasowych 32 przedstawieniach „Skowronka" - to chyba
wystarczający argument, że wystawierue drama.tu Anouilha o bohaterce narodowej Francji spotkało sic: z
uznaniem mas pracujących Lod-zi.
pozyc,ją
dyskusyjną
Najbardziej
.iest ria pewno sztuka Jerzego Lu lowale przecież
skiego -pt. „Okuh:..ry" właśnie ta. S1Z;tuka występuje przei
smaczkom
ciwk-0 „ud-ziwnienj.om,
za-skoczeniom, glo
eltsPe·rymenta lnym
sując za „n•. pertuar.e m wa.rto,~ciowym
pod wzglę.dem artystyC'ZJlym i ideo'1ogicznym, komunikatywnym" itp. (cy taty z artykułu red. Jagos·zewskiego). .Tej fonna; · łącząca w spQsób
kilka
zręczny
mniej lub hardzi.ej
jednoa'któwek, morie budzić sprzeciwy,
po pro·stu nie każdy lubi (ego rod'l'.i:.ju widowiska, ale nie prz.esad'Zajmy z .,eksperymentami" - gdyż forma. to wysiarcza,iąco irad~·cyjna. .A
trafia. do p.rzecięl.nego
.~-z;tuka
en'
Na, to pytaruc odpowiedź
widza?

·
..

w.

. ..

. . ._

_

:

.

Ili

l
.

* * *

Lod'Zi . istnieją c-.i:tery teatry dramatyczne. Taik więc nie IJi!Winny one być „omni.busami", lecz
każdy z nich n111si wypracować sobie
wlru;;ny profil .artys•yczny: i to bylo
właściwie zasadnic-zym tematem mojego artykulu.
Obok teatru Dejmka, uwzględniającego rówrtież · 1Sz!ulti awangard:rw...
i eksperymentalne, równie poważną
rol(} ·do spełnienia ma tu · - ze wzglę
du na specyfikę naszego 1·obolniC'Lemięd·zy innymi Teatr
go miasta, Powsq,echny nie tylko z nazwy, a.
więc teatr .w najle1>s-zym tego slow~
pcjęciu popularny, ludowy. Realizu· jący (.jak to sprecyzowałem) „mlerepod względ·em
wari!Jściowy
sujący,
artystycznym i ideologicznym repertua.r (obojętnie, czy 1>oważn~', cny
dostępny
komunikatywny,
-lekki),
i 7•rozumia.ly dla na.isze.rs-zych sfer
A więc nie ,.powpubliczn.aści".
podpo>rządkosensie
s:i:echily · w
w<·.n.ia powszechnym, choć niesieh,
najwyższym.
za.ws-z;c
nie
jeszc-ze

~-------------------------,----,·--,--~---,--..._........

i

~~:=~ś~tądst~~;~~ k~~~~~::~~ ~~~~~

Doliński,

spodziewaJąc

I

Nie bard7'o tra.fi a. nam d-0 przeko- ł
na,nia, że wyc.z erpttno już wszystkie ł
„latwiejs7'e" · .s'lituki Słowa,ckiego . Je.si
to ucs7'tą sprawa dyskus~·jna. Zaskakuje n~-~ natomiast upór, z jakim
p. Bnlluć-Staszewska. broni „Okularów". Itoizumi·emy, że w clo,bo·rze reAle
pertuaru można. popełnić blą,d.
upieranie się potem przy rucwypalc
świadczy o falszywych ambicjach.
Postawmy zresztą kropkę na,_d „i"
i powied'l.I11y, że c~.la ta. dyskusja w~·nika. wla.śnie ze źle pojętych ambicji
Teatru Powszechnego, posiadającego
1>racowity, utalentowany zezresztą
spół aktorski i sporo pierwszorzęclnych · po.zycji. \V naszej robotniczej
b~.rdw potrzebny .jest teatr
Lod7,i
powS'zcchny (czyla.j „fłopularny") w
znacz·eniu.
słowa
tego
na.jlepszym
Fun,kcj~. jakie scena tego typu powinna. spełniać, są tak :zasadnicze, że
zrczygno• wać trzebi\ tu częst-0 z osobistych ambicji ...
Ale do5ć już teg·o dzielenia włosa
na c-zilwy części! Najważniejsza sprałódzkie
a.żeby
wa Io konieczność,
lea.iry dnmatyczne wypracowały sobie własny pr&fil. Profilu takie1rn nic
mia.I w pierwszym półroczu bieżącego
sezonu Tea·tr Powszechny. Nie posiad·a go również Teatr „7.15" . .Ale to
osia.tnie ·,jest .już oso•b nym tematem ...
.M IECZYSLAW JAGOSZEWSKI

s;~

ares.ztowania, zaczął się ukrynotowanym.
z
Wraz,
wać.
już w kartotekach krym:nalnych przestępcami Henrykiern
Kazim.ierzerr,
i
Pawlakiem
Gocem, organizował on napady rabunkowe, zabierając
pod groźbą zastrzelenia pieniądze i kosztowne przedmioty. M. in. ostatnią ofia1·ą ban
funkcjon~riusz
był
d:vtów
MO, poważnie raniony strzaz pistoletu.
łem
br.
kwietnia
7
Wreszcie
milicja wpadła na trop przc- stępców. Ukrywali się oni na
Kieleeczyźnie; w Puszczy Kozienickiej.
W tej sytuacji każda minuta odgrywala decrdującą rolę. Nocą z 8 na 9 kwietnia
milicja otoczyła lasy kozienickie. W obławie braly rów
.nież udział psy śledcze, · a
nawet helikooter. O B'Jdz. 11
bandyci, pozbawieni zu::ielnie
rozpoucieczki,
możliwości
Po jakimś
strzelaninę.
częli
się
wyłonił
drzew
czasie z za
z rekam.
Henryk Pawlak,
podniesionymi do góry. Wówczas przywódca bandy - Stanislay.r Doliński, w obawie
przed „wsypą". ranił Bmierkompana.
.swojego
tC'lnie
p-0
zmarł
Pawlak
Henryk
przewiezieniu go do szoitala.
Po krótkiej jeszcze obustronnej wymianie strzalów her.sz1
Stań.is.law Doliński
bandy zostat zabity.
Kazimierza Goca aresztowano.
Dzięki hlys.k.awicznej, spraw
nej akcji milicji, groźna ban-:
da, działająca również w wozostala'
jewództwie łódzkim,
zlikwidowana.

____.................................._...._____
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WYNIKI WYBORÓW

do Dzielnicowych Rad Narodowych wm. Łodzi
I DRN Bałuty
DRN Polesie
DRN Widzew ]
I

NA 120 KANDYDATÓW DQ DZIELNIOOWEJ RADY
NARODOWEJ LÓl>Ż BALUT Y WYBRANO 80 RADNYCH,
A MIANOWICIE:
OKRĘG

WYBORCZY NR l

OKRĘG

1. Wi/t(M Sia.ruisla w
2. B<»"kowsk.i Jakub

3. Popiel Helena.
4. LepaJczyk Fran.ciszek

6. Adamiak

0

OKRĘG

WYBORCZY NJt 2

1. Jędryka R>egina.
2. Wójcicki Ryszard
3. Mec Wanda
4. Szewczyk Stanisław
5. Klajber Danuta
6. Johanowim: Eugenitlft
OKRĘG

OKRĘG

M~kołajczyk

Malllliński Stanjsław

Roma.n

Czyżewska
Museyńsk:i

Stefama
5.
Stefa.n
6. Mamyn Kardmiierz
OKRĘG

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4..
5.

ł

WYBORCZY NJt

OKRĘG

Bazyl Lucjan
Dudka Ja.n
Klimcza.k Wł00'1limlerz
Kwiatkowsiki Zygmunt

OKRĘG

1.
2.
3.
4.
5.
6.

WYBORCZY NR 5

Domowim stefa.n
Guliński Wacław

1.
2.
3.
4.

WYBORCZY NR I

1. SilloorskJ. Zygmunt
2. Góreek& Teresa
3. Sroczyński Hen.ryk

1. Kosmia.la Eugem!Jum:
2. Giieryng Jcnefa
3. Pietrzak Rysrurd
4. K<J<Z:łowski Stefan
5. Wl\SOWliCZ Edwa.rd
6. Kam.yńska Bo-żena

Ubysz J11Jn
Trzciński
Leśnk2ia.k

1.
2,
3.
4.
5.
6.

WYBORCZY Nlt 14

GORNA WYBRANO
OKRĘG

WYBOROZY NR 1

1.
2.
3.
4.
5.
&.

NR 2

WYBORCZY

P~ HP>lena.
Kooiołek Józef

ł.

L&tgc Rysz.a,rd

5. Turzański
6. Marciniak

1.
2.
3.
4.
5.
6.

WYBORCZY NR 3

OKRĘG

Nłt

ł

Zając

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Staindsła.w

WYBORCZY Nit 5

9'zybursk1 Romuald
Wojtiynka Edmund
Kucba.rsk.a Irena
Lukasik JanJn~,
Królewioooki Bolesław
Kłos Edmund

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NR

8

Hołowacz

Anna

OLa.pski Józef
Bedymak Eugeniliuez
Ma.gd'lli·ak Mana.n
Sar JaiMna
WYBORCZY NR 1

&-zyśko

Zofia,
Wójeik Fra.ncisri"ek " "

4.
5.

Mańcza.k

WYBORCZY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11

Duniec Wlik·t-Oll'!ia.
Albrecht Ry51m1.rd
Karaskowa. Zofia
Mączewsk.i Jan
Sdeoińska Aleksandra
Pielll'Zak Mieczysław

NR 9

I>wornfozak Eu~lliiusz
Al3ksliuk tlzesla.w
Rutkowskia. Heneyka
Ka.czala Zofia
Jankiewicz Kaa;irnierz:
Musielak Stamlisła.wa
ŁÓDZKI

7

WYBORCZY Nit 13

2.

Jagcdzińsiki Ed•ward
Barański R:vS11Ja.rd

3.
4.
5.
6.

l\latuS1Zk,o Sta,rusta.w
Wyszkowski Slefa._
,
Wróblewski Marian
Ra.ta.jeeyk Janusz

OKRĘG

WYBORCZY NR 14

J. Czechowski Zygmunt
2. S"ZCZe\)&nd:a,k Ma.rda.
3. Popław.ski Henryk

4. 8obeeyliaki Tomasz

nr H (4480)

OKRĘG

1.
2.
3.
4.
5.
6.

WYBORCZY NR 11

WYBORCZY N'R 1%

WYBORCZY NR 2

1. Kozulskii Władyslaiw
2. Zi..•orsk.i Edmund
3. Sybii·łskii Ka21iimderz
4. Jasiński Eugenlfusz
5. Kun.a Ka.zimiberz
6. &ekowska Danuta

WYBORCZY NR 10

6. S~opamii:k ZeMin
OKRĘG

WYBORCZY NR 1

WYBORCZY NR 3

Zadrzyński

Adam
Loewenstein Loon
Krajewska Wer-O'lliika
Dryńskd Ja.n
Wasilewska Helena
Kurek Wa.ldema.r

OKRĘG

WYBORCZY NR 4

1. Surmackii J ao21k
2. Ja.tkows•kii Igm11cy
3. l>Oilińska. Irena
4. Syrel-Bogd'llfewim: JadwiJra
5. SiiskC1wsld Ka.ziimierz
6. Miśkiewdeiz Marianna,
OKRĘG

WYBORCZY NR 5

1. Robak An.W.ni
2. Prus Helena.
3. Korzon TadeUSIL
4. Sliwa Eug:en.i'llSll:
5. Sosn{)IWskl S·tan~sław
6. Maea.nder Franciszek
OKRĘG

1.
2.
3.
4
5.
6.

WYBORCZY Nit 6

Włcda.rczyk Alicja
Wa.łda-Skalmow~a

Maria
'I'recljakowsld J ·u:zy
Spi.ewak Anna
Wielem.borek Szooepa.n
Bi1t.ner Kazimierz

OKRĘG

WYBORCZY NR 1

1. Celler Ry~a rd
2. Szleger .Tó1eef
3. Malicki .Jan
4. Sta.w,ew8ka Jadiwdga

WYBORCZY NR

3.

Półrolnik

4.

Ka.źmierczak

OKRĘG

Władysława

ł

OKRĘG

3. Urba-ni.ak Ireneusrz
4. Tomaszewski Józef
5. Pawłowskli ZygmU!nt
6. Pr.z>epiómka Helen&

1. Ga.jda. Leokadia
2. Slota Zygmun:t

OKRĘG

3. Iskrzyńska BronlisłalWa.
4. 8o<l"Olwd.eoka Zofia

5. Raidrziiszewska nanufa

6. Przemysła.wski ~arliaJ1

WYBORCZY NI\ 8

WYBORCZY NR 6

WYBORCZY :lll"R 7

2. OwC'lla•I'elt Leon
3. Gawlik Ada.m
1. Dworczyk Da.nuta
5. JurkdewJcz K<>nrad
6. Tumc.z:yk Z<>fia

WYBORCZY NR 14

OKRĘG

Drersk.i Włodrimiiera

Krawczyk We.l'Ómka

1{01·alewslti Władysław
Rogula An•toni
Kaźmierc7..ak Anna
Gol"Zikiew iil'Z Zd7lisła.w
Fidler Jan
Bedna.rezyk-Sta.wska Zofił&

1.
2.
3.
4.
5.
6.

W oiatek. 21 bm.

*

Odczyty
Spotkania

O god'l. 19 w Klubie TPP•lt
(ul. Na.rutowicu. 28)
o.lłbętl f~
się uroczysty wieczór :r; okazJI

WYBORCZY NR 8

„Dni Leninowskich". F.Um „Lt'
nin tywy" i „Hiroszima, ma•

ja

miłość".

o godz.

*

WYBORCZY NR 9

ny,

WYBORCZY NR 10

*

*

*

*

!iiO g<>dz. 19 w Io.kału Po.Islcle•
go T1>warzys-twa Foto.graficzne'
go
Oddział w J:,1>dzl
(ul. '"
St.ruga 2) odbędzie się preJe1''
cja Adama Idzitiskieg<> p.t „YO
t<>grafia użytko.wa".

3. BW"s'lltyn<>wicz Bolesta.w
4. Piechocki Marian
5. Kua·owski Stefan
6. Wo•łujceyk Adam

Przed wyjazdem do USA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuchra. Bronisdawa
Sobcrz,ak Stefan
Styra.nka, Zll>nobia
Ciechowski Leszek
Ziomka Irena
RowalfokJ Marian

OKRĘG

WYBORCZY NR 10

1. Pietrzak Roman
2. Kurylło Franciszek
3. Przesmycki Karol
4. Wasillenko Michał
5. Offmańska Janina
6. Zielińska Br<>ntisła·wa
OKRĘG

WYBORC'J.:Y NR 11

1.
2.
3.
4.
5.

Chaoolski Jerzy
Waszak Józef
Rajskii Feli.k s
Ogólnik Jakub
Ko-s!ecki Wacław
6. Auguscy11iak Mirosław
OKRĘG

1.
2.
3.
4.
5.
6.

WYBORCZY NR 12

Bairt.o..srz: Ja.n usz
Ża.ryn Jan
Bagirowska-Thannaeh Maria
Do•ner Brontisłaiw
Olszewski Jan
Jedlińskii Wladys:taw

OKRĘG WYBORCZY NR 13
1. Pa.limonka Franci&.rek
• 2. Matecki Rysrz.ard
3. Lefik Ireneusz
4. K>0sy1 Danuta

OKRĘG WYBORCZY NR H

1. Glapska Barbtta

2. Hs Józef

3. S kowrnńskii J a.nusz
&. Mach&la Jerzy

*

wy głosi, l>dczyt pt•
„Praca w zalda·dz1e I WYPGC!Y'
nek w USA". wstęp wolny,
o godz. 19 ' !ii-odbędzie się fi
KlubtC Studentów wi~zór an•
torskl
Tadeusza Chróścic1'•"'
skicgo. Wprowadzenia do.Jeon"
Be.rnard Sztajnert. Wstęp wol•

1. Pa!wtik Ka.'llimiera
2. Rubisz Te.rasa.

WYBORCZY NR 9

~

błoński

1. D<>brzyńS<ka Stefania
2. Ratusiiiski Aleksander

OKRĘG

w1>ln;v,

Wstę.p

18, w t,,DK (ul. Tra11gutta 18) doc. pr:, dr Michał J•'

1. Feter Da.ndela
2. Engelgarot Józef
3. Wróblewski Ant-O:ni
4. Peg2'a Andrze.l
5. B-Onikmvska Grażyna
6. Pa.włowskia Genowefa
OKRĘG

Genowefa
Ba.ra,nowski Edward
S()lko.Jowa J aninia.

*

1. Biskupska· Sta.nJsla.wa.
2. Kudełko Jan
3. Abram Mieczysław
4. And.rzejezak Stefan
5, Ma·flYsłci:ewicz Weroniika
OKRĘG

Stefańska

I.
2.
3.
4.
5.

OKRĘG WYBORCZY NR 15

1. Laszczyk Jerzy

1. Sędkowski Ta.deusz
2. Kobus Zygm\lllit
3. Elsner Stan:isław&
4. IWwalskł Sta.n.isła.w

5. PLwkowski WladyslaiW

WYBORCZY NR 5

1. Koa;J.owski Józaf
2. Grzelak Tadeu.sq;
3. Adama.la Mieczysław
4. Nowa.k Zygmunt
5. Czaplińska Stefa.n

WYBOROZY NR 13

1S

Herte1 Paweł
Grzeg'l>rczyk Sabin.a
Paluszewski Mari11n
Oba.Iska Anastazja
Ja.nicie.i Wacia.w
Ciesielski Wojciech

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OKRĘG WYBORCZY N1t tł

3. Ciumas11Jko Henryk
4. Stalllii;lawczyk Itena
5. Stęporek Stefan

WYBORCZY NR 12

1. Promińsk:i Anitoni
2. Docyń Józef
3. Wojciechowski Franciszek
4. Darnikowska Zof1a
5. Płachta Zofia
6. J{up~ JÓ2l~f

OKRĘG WYBORCZY NR

1. ltyba:k JerrLy
2. Mome7;Yńska Apolonia

Zlllt&piańsk.1 Tadeusz
Bańbura Józef

OKRĘG

Stefa.n
l{a.ziielewicz Irena
Miieczągtowski Zbignitnw
Ko'Zlow.s:ki Henryk
FrąC'llkowskli Franciszek

Wanda
Zygmunt
5. Ga.rbuś Zygmunt
6. Lena.rt Józef

NR 11

Sta.nek Edm111nd
Sta.ran.ilk MikOła·J

OKRĘG

1.
2.

WYBORCZY NR 3

Lęcki

OKRĘG

1. Tomczak Teresa
2. Miehasiewi<l'll A11toni
3. Fiuk Teres.a
4. Ctefilińska. Jadwiga,

OKRĘG WYBORCZY Nil tł

1. Nowicka S!anisla.wa
2. Cieplucba LeO'll

NA 119 I<.ANDYDATÓW DO DZIELN.IOOWEJ RADY NARODOWEJ LÓDŻ
SRóD MIEśCIE WYBRANO 80 RA•
DNyCH A MIANOWICIE:
OKRĘG

1. ·Indelak M~k
2. Derla.tka St.a.n:isław
3. Stepień Natalia.
ł. Kujawia.k Hełiorlor
5. Pólgr.aMa.k Ja.ni.na

J.

WYBORCZY NR

4 DZIENNIK

NR

Bara111owsk.I Jan
Bl"7llllllt>Wska. Karolina
Szczepańska Wanda
Hendzlik Zd'llh'>'ław
Rzepecki Miecieyslaw
Pod.górski! Ediwa.rd

OKRĘG

1. Neugeba.uer Helena
2. Stołowski Feliks
3. Kubiak Bolesław
4. R&ch<>wl!l'kii Jerzy
5. Szczepańska ' Helena
6. SmyC?.Yńskii Janusz
OKRĘG

WY•BORCZY

1. Furmaniak K~mierz
2. Bryka.Isk.i Roman
3. Kępska. AntG<nm111.a
4. Biegański Zd.'1Jislaw
5. KOflJ!ow®ka. Iren.a
6. Szozygi1?Jska Natalii&
OKRĘG

WYBORCZY

RADNYOH,

l

Loś-Jankowska Ewa
Kaaiimierska Ja.nma
Kas:pr<>wfoz Wiesłaiw
Ja9kulskil Julia.n

OKRF,.G

Maekliewti'CIZ Janwa

OKRĘG

wtadysł.aiw
Wa.cława

WYBORCZY

80

1. Jedyneeka Stefani&
2. Rutkowski Bl'll'JWi:IJa,w
3. Gmszka Leoikaddia,
4. Dzioba. Helarul
5. Pacha.la Edward
6. Kaźmierskd. Czesła:w

Kroll'Ulec Jan

OKRĘG

WYBORCZY NR li

1· Kubllc Ja.n
2. M.roC11Jkowsk:i Eugenilus·z

Zaho<rski Zygm\lJIJt
Hoflial.goer Bolesław
:J{w-Mwa. Zygmunt
Sobaz:yński Jal\
Kalin uszkiiin Jerzy
P.ila.re'ZIY'k Józef

OKRĘG

1. Sik-Oł'8. Marian
2. Czajkowskd Leon
3. Bokowiec Emilia.
4. Fabjań(l.2lfik Sławomir
5. Lomtyńslci Henryk
6. Karewicz Leon

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

3.

R;ybak Stanlisław
Pasi:ewicz Am1Wtii
MajcherczaJc Stefan

OKRĘG

3.

OKRĘG

1.

WYBORCZY NR 5

OKRĘG

G. Krzymiński A~

1. Kaźmieretmk Jci>zef

OKRĘG

Ceza.ry

T4lmillsik Karzdimierz
Kamińsk.i Jan
S.i:loonski Anilonli

Henryk

Wlodzimli~rz
Czyżykowska Wanda

4. Graczyk Józef
5. Kuli.gowska Stanisła.wa

Porczyński

OKRĘG WYBORCZY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

WYBORCZY NR 2

Pawłowski

3. Michalak Eugeni1l&!Z
4. Baran Tadeusz
5. Kotala Mieczysław

OKRĘG WYBORCZY N1l 11

0

_I

2.
3.

OKRĘG

Gutowski Wiesław
Szuttenobach StanMiłia.w

1. Glaiiewski KarLimiiierz
2. Nejma.n Krystyna,
3. J asińskll Władysław
4. Szwedowski Jan
5. Jaworski Feliks
6.K~i Józef

1.
2.
3.
4·,
5.
6.

3.

Bonifacy
Mayer Adam
Wienilis Cerzacy
Cyrul Oacyl1a.
Metzger Zygmunt
6. Strzyż Adela

1.
2.
3.
4.
5.

WYBORCZY NR 4

Jędrzejewski

1.

Dobieck:i Franciszek
Osfojewskii Edmund
BarłooorŁcze Bt'()Itisla.w
Szan.tyr Jeray
Wilk Zbi gn;iew
Stoma Adam

OKRĘG

3. Fl"aszcreyk Alicja.
4. Mllll'Owańskt Jan
5. PakW8ki Eugen1luM

1. Wojda.lskia BM.ena
2. W ojtiasi:k Hiel'Olllim
:t. Weterle stefam
4. Przanowskti Zdzisłaiw
OKRĘG

Zd<Zisław
W eron~ka

WYBORCZY NR 1

2. Morawiec

WYBORCZY NR !I

KA~~~ DO=~~ RADY J _D_R_N__S_._r_o_'_d_m__i_e_ś_c_1_·e__.

RODOWEJ LODZ A MIANOWICIE:
OKRĘG

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OKRĘG

OKRĘG WYBOROZY NR 10

3.
4. Michalska. Teresa
5. Garba.r ezyk Wladysła.w
6. Stasiak Barba-ra

ł.

NA •M

Osiński
Ci.ch<>ń

OKRĘG

1. KarbowskJ. Ousław
2. Kryma.rys St.ef.a.ma

1. Wojciechowska Anna

OKRĘG

WYBORCZY NR 3

OKRĘG

Szymcrz,ailc

OKRĘG

WYBORCZY NR li

OKRĘG

WYBORCZY NR 12

Ka.pa Wloda:.lmierz
Sad.owska. Genowefa
KrzyżanfaJt Mlec7,YsJ,a,w
Przybylska Lrokadiia
Ma.rcd111o1izak W.aldem.ar
6. Gruchot Stefa.n '

WYBORCZY NR '1 .

3. Kik Stefa.n
4. Kujawskj Kaziimierz
5. Ma:zurek Kar<>lina

WYBORCZY NR 2

OKRĘG

1.
2.
3;
4.
5.

4. Bue7;YłO Edwał'd.

OKRĘG

WYBORCZY NR 11

OKRFJG WYBORCZY Nil 13

5. Nowa.le Barba.ra
6. Miller Mi~w

OKRĘG WYBORCZY NR 8

1. Żabfoka l\faria
2. Wiitek Stefan
3. OglOOrzińskii Tade~
4. Kamer Krystynp,
5. Błęcka Ma.ria
6. Banasi1ak Ma.rn.a.

2.

OKRĘG

1. Jacek Han.ryk
2. Mes.kwa Zbiignfow
3. Elsner FA:lwar<l
4. Falbie1"Sika Ba.rbara
5. Bujn-1>wicz Jan

1. Miislejak Kazinńera
2. Szymański Mioaczysław

1. Kok-OS'Lko Ja.n

Staoiil9la.w
Zygmunt
Jerzy
5. Krzesłowski R.om.a,n
6. Tulk:o Edmund

PieC2J0nk<> J ·a n
Szymańsk.a Zwza.nna
6. Pie:rzgaJskii Zenoo

Pariczyk Antoni
Karnicki ~isła·w
Woliński Sl•afa.n
Nowakowskii M~w
Macuga Kcystivna
B1>hda.noWTicz Konstanty

OKRĘG

N()Skiewiez Irena
Szenf·ald Irena
Lorenc Marcin
Kujawa Zbigniiew
Więckows•k:i Ja.n
Luceyński Seweryn

OKRĘG

Pec Ma.rdia.

OKRĘG

WYBORCZY NR 10

1. Sobieszek Jamna
2. Załęoki Piofr
3. Sza.radm,·ski StMl!Lsł-a.w
4. Szadkowska. Lucyn.a
5. Nesseld Jan
6. Ma.rehut Michał

5. S-zpa.k Stefa1ntia
6. Bł:aSl7lW1Yk Zdimsta.w

WYBORCZY NR 1

OKRĘG

3. Gien~ko '\\'iiłiold
4. Bugajski Ja.nllSZ
5. Mdolepgey Bogdan
6. Borow1Ski Leszek

WYBORCZY NR 3

2.

WY:BORCZY NR 9

I.
2.
3.
4.
5:
6.

1. Grz.eliu Mar.La.
2. SZ!kopińska Barbara.

1. Zdziechowski Zygmunt
3.
4.

Wiśniew1Ski Alojzy
Słiafan

5.

NA 116 KANDYDATÓW DO DZIELNICOWEJ RADY ~
RODOWEJ LÓDŻ WIDZE W WYBRANO 80 RADNY'-'„'
A MIANOWiIOIE:

NA 119 KAN-DYDATÓW DO DZIELN'ICOWEJ RADY NARODOWEJ LÓDŻ POLESI E- WYBRANO 80 RADNYCH,
A MIANOWiICIE:

2. Ada.mskd Antoni
3. Tokarska Matylda
4.. Malinowska Halina

OKRĘG

11

CHÓR STULIGROSZA
w

Lodzi~~--

Społeczny
Gruźlicą w
w niedzielę,

Zamówienia na bilety prztJ•
Komitet Walki z
muje Społeczny KomUet Wa.I•
Lodzi organizuje
ki z Gn1źlicą, Lódź, ul. 1\1'!;'
dnia 14 maja br.
niuszki 7-9. p1>k. 8, tel. 215-6»
o g1>dz. 12 i 18 w łódzkiej Ha208-98 i 361-41.
li Sportowej dwa wielkie kon
certy slynncg1> Chóru Cbło
Sądzimy, że tak cała 111JO"
pięccgn I Męskicg1> pd. Stefar
dzież łódzka, jak f starsze 5pO
na Stuligr1>sza przy Państwo
łeczeństwo z uwagi na. cel~
wej Filharmonii w Poznaniu,
ja~i przyświeca tej akcji, W!~
z udziałem 1>rkiestry garnizomrn w koncercie
słowiko\f
nowej.
pozna11skicb,
dntychcz:as nie
Bilety w cenie z:ł 5, 1łl I 15.
widzianych w Lndzi ,reCałkowity dochód z Jconcermialny udział.
tu nrzezna.cz:ony jest na cele
-„alki z gruźlica,, m. in. na za
Pła<ienie
będącej w budowie
- ruchmncj stacji ba.dań mafoobrazkowych.
.
Jak wiadomo, chór St111ig:rosz:a. w ubicgł,ym miesiącu entuzjastycznie był przyjmuwany
nrze.,, prasę i publłcmość w
Paryżu, a po występach w LnLódxki
Odd'liał
Stl>Wll"~,„
dzi udajfl się na wielkie tourszenia Dziennikarzy PolsJtlC~
nee do USA.
zawiadamia, że dziś, o 1°
d'Zinie 18 w Klubie Dztenn~~~
na. (ul. Piotrkowska 96) r
będ'Zic
się spotkanie z rei1'
Właściciel
serem Tadeuszem JaworsJdJll
pi. „Afryka 1960".

DzPś

o 18

w Klubie Dziennikari•,,

„Afryka 1960

taksówki

~§~~czeka
w

śro.dę,
zostawił

ktoś z pasażerów
w taksówce nr 677
paczkQ. Wc:roraj zgłosił się do
nas2ej reda.kcji
wtaściciel tej
t:o,Ju;ówki Cz. Ozimklewicz, prosząc o wiadomość w „Dzlenndku", a.by roztarg11!011y pasażer
przy&zedl po zęubę .na ul, Llma.nowskleg<> 23,
(k)

W ez~sie spotkania. wYŚwie;
tlane będl\ filmy nakręcali,
w Afryce przez reżysera J•J
wmskier;n m. in.
„Gwille.,;
nlepedlei;la". ..Przewoźnicy I
A.kiry", „Fuma" (kolorowY)
„Bas.sari" (k<}lorowy),
Wstęp

wolny,

KONTU ARY

różnych

SAMOCROD O&Obowy -

rozmiarów

11

SPRZEDA

11ice,

w Lodzi

w /w przedmioty

oglądać moż,na w magazynie gos.p.oda•rczym pi-zy
ul. Więckcwskiego 5 (podwórze).
Bliższych wyjaśnień ud:ziieli dział.
adm.-go·sp. tel. 224-33.
z:aznacz·a się,
że
kontua1ry nabywać
mogą tylko 1:.rzedsiębiorstwa państwowe
i uspołec2mione.
1706-K

ID
m
W-----------•I
.:nJuAUJĘ

dz:eriaiwy

53

CZl!'f'WCt1Y mało UŻY''.'ł.at'ly
"pr2edam.
ł:.a.g!·E•wn
'·eka
182,
6651
G
SAMOCHOD osobOJWy te
ren-ciwy w baI'd.zo
dobrym st«r.1'ie
sprzed·aim
Kd'.ńskie•g·o 49-22 66 40 ci
MOTOCYKL
pi "
snrzed-2•m Meli ·~i"1o~r!h
,;,yń•f«a iOl-43 '
41636 G
:::__~·
S~MOCHOD ma·1'1<·i Pob.!da .do sprzed.er., a.
Ooląda.c Wojsk·a Pols'.k,ego 90 .. ---·---- 660~ G
MOTOCYKL
„M-72" "Przed.am. Stoki, u'l. Nowc'f.<i 351
659'6 G

wzg.lęd

I

LOKALE

n:e $przedam wiatę (szo
pe,) 200 m k.w. !. 1u::.1 1zęct-z.;a do produ.kCJl cegły. KUL'rURALNĄ pa•n:rcr)'.ę
GI·na .oa m'ejS>CU Zab'.e- prz.~.·mp do
wspó'.t"e"o

':~~~ii 0

f

t

·

96

654.1 G 3POKO.JE-,iwicbnia, wy

""

"

~1u~~~ Y o~~~e::~~ ~-ri<~!u. z:~~r~~c,ws~~as

gc.p-cda.rstwa r-0·'.ne·go po Piotr<kr>w:1><.a

pnremy-słowy

652~

'2

2"

g.'l

W

31 -

jowy

pt"ZY'S!t·ane:k ,,t.ra.1niwa
" K s.aiw
G

erow 6640
nLAC
1.250 m bard.Il,.'.>
~I.ska zg:e•nr<"ej - s.or.:e
d'm. Tel. 2;>11-03
6617 G
DOM piętrowy murc•wanY S<przeda.m. Wi•adomosć
J,óclż. Lubel,li<a 38-3 lub
ze zrw,•l<a 59-1 6534 G

SPRZE~

I

r-----------:.

G

J;>O·,IZU!kuJę.

DIZ!wcn:ć.

6.>36 G
wOZEK diziecięcy glębo
,ki _ czeH<i
s•prrz.edam.
Ct1r:e-Skl0<d·O'Wil.dej 34
SIATKI
ogro::l1Z€t!l'C•we.
slu·i:~':\:i i bn:·mv P"'l~·„3
wa·rsizlat śluscirSlk.i, Ja1racza 41, tel. 2!5-a2
66'74 G
------,---X
OPONY i dębki 16 5 rio
we d•wa ko·mplety s-pmedam. Tel. 509-19
6589 G
KlO.SK - 5X2 m -d.o &prze
clz"1ia.
Wiadomosć tel.
oG•l-90 (próoz nied:z'el)

(bloki). Tel. 284-10 we•wn.
53
6S84 G
POKOJ z t.<u•ehnią. duoże,
sl•C"1eca1:1e, cizęś.c!owe iwy
!}Ody - zam'en!ę na .ka
':\'·a1le:11f,\:ę
w
blo1kach
ewrr.1t. s:po'ł·d"!·eil"'"."'"". Tel.
288-00 o<l go•cl:z.
16
~ V•~
6573 G
l\IIŁODE malżeńsbwo poS7.l'f<·uje pc•k-O•ju, u<ź~iw3-J
ność ku,ch.oi poza Łod1zią.
Paluoh,
KU<oze
Dwie,
poczta
J'edwa,b"1e. pc•w.
Lc.m.ża
65'70 G

71.~

t1:·a 1

służbowy.

cent.!'uim. 1 nsk~eg-0 132

kom:lio•rt, ce'n~r.alr.1e -

za
dw·a
m'esrrr.un:a po dw.a pol<oje, k·uchnia, c·entr.ai.ne
Te-I. 385-2.3
6624 G
n''co:ę na

J\IASL:YNĘ

d'ZJi·eiw'••·rs•ką SAMOCHOD
„Syrena"
sane'c~i.rnwą 8.'80 dwuoply- st.z.., bMdr?.·<;> do•t>r:y siprze
to•wą s1pnzedam. No•wo<\f.d dam.
Wi.a.do.mosć
te·1.
Si. m. 27
65fil G 446-02
6571_ G
WERANDĘ osizklcną - l\IIOTOCYKL ,.M-72"
"1prze.da•m. Łódź. ul. Eu- sprrzeoda•m, Główna 45 te<l.
ge<11iUSfl,8 22, K-Olle.1 Ob'A'O 228-74 (W PC•c>wónzu)
dowa
657S G
65115 G
PIANINO „F:·biger". stt•n „OCTAVIĘ" po 13.000 ·km
bard7'o dobry sprzed•a•m . sprz·e·dam. Obe.jrzeć mc•żPrącl.:y1"k<e•go 71 cd Ps- na r>rzy ul. Bnzez'ńo•k''•e,j
b'an!·ckiej
6528 G n•r s
1100 G'

Pi.l.nie

sa•m o•dzie·,~ego

G

I

ZGUBY

STUDENTKApr.acującz
P·~-siz.uik·uje p'.:n:e pc1rnjv
~·Ublo'.:;:.a1to1r~1k'.-ego.

6693

Dr REICHER - wenerycme.
skórne. z.astepCa
cł<J;,tór Z10mkowski 16-IQ
1~
67~~ G

ta.k„eż

I

Tel

308-59 godz.
SAMOTNA

8-15.30
6622 G Plt:.S r·asy
,,be1na.rdy·n
po·szu~<.uje za.g'nął. Wabi
się „Banl:esril<zn:.a
swblckartcir- r)"'.
Za·\\r~~dc·rhić - za
s.k:eg.e> WZtględn!e
f.<upi wy.naigi!··od-ie11'.em
J·a n
wo'r.le od kwa•teru<1ku w Chc•jnatf.d, Ló-dź. uJ, Bar
l:.od · I b Al k
d
· \>ary 7 (Marys:l1)
14

1

~ir;,;:Y upisem~es~.r~J:i~'=::
B'lllro Ogtosrz.eń,

6663

Pio-trkow PINCZEREK-;g'•nąl.
G prc·w·ad:z.'.ć
z.a
d-ZC•~ie•m 1rena

66.lG

bl:1S1ko sta·C<ji,
dom, dw.a p.o•k-0je, (~.uc•nn'a, wer1'nda g.przed:-m.
Łódź, T·u1wima 40-10 Go-

lębi·C•Ow~kl

66~3.

~~g~~;:eś~; ~·~i~

5

G

o.ct-

WYl'.l·sgro-

Pie~rza•k,

Zg!el'ska 21
6533 G
UNIEWAŻNIAM s·kra·d:o'·o
ną p'eczątkę o brzm'u1'u

G;v~:~~wó~1;~dz':?!.z GiJ.;1~:

POK J 37 m kw., srodniieśc!·e - z.2,m:.en'ę na
,·.c~1wa.!-E1:1kę. Tel. 360-17
SKLEP z
moeszki01'em
ul. R1Zg·e<wsk.a
2am;en'ę
<la
moesr;ok«n'a..
Ofe•rty
µ·•emoe „6595" B'u·ro Oglosa.e1'1, Pi<.rt•tk-0<w2ka f'i
6.;&:; G
KOi'llFORTOWE 3 p~lrnje. l<U<C'h<'l'-a
(d·u.ży h'll
SAMOTNY pain f>'O·::rzuiku- s1uż·bowy,_ ~ent·raLne. tele

je

Samochody-motocykle

LEKARSKIE

tel.
334-32
do godz. 161
·-_______
_ G •_ _ _ _ _ _ _ _ _ __.
TUSZ~N
Lao; - pokój, l.J• c.uH,_KGAL s~ec1aJ:
kuch<n«a, I p;ę~ro - za- sta_ ohorob wen er> cznych
m'enię na
podotne luh skornych 16-18 Piot,l.<ow
duży pcr~ój w Łod<Zi. -:- sk~134 ______4962.__G
W·;ad·Olmooc
Tuwima 7a, Dr SIENKO S<pecja!lsta
m._ 2 - · - - - - - -~648 G chorób skórnych. wevieCZTERY pokoje, l<uc-h- ry_canych godz. 16-ta Kl1

:ta.ctn:1e
ża'budowe:r.1'3, 200-NIOSEK-(k~;;~.,:lY) gcd''·
P'..c1trk·C1w~1lca
rz.a- ~r,.;a 96
eiektrye2-ność. Lódż, K_c·n ;przed·a·m. Tel. 576-20
m'e~ię na 2.
l<u">hn'a BEDOl'l"

!>t<.nt)·11owska 33, R.c•wm~·ki
654.6 _ G
DOMEK jednorod-z'n·ny 7.
pl.ic·zm !.OOO
~w. ~~.~~e
0 a
dam. Kol.
·dzyńska, ul. \\'s.choctin··a

8' POMOC dcmClfW'a d'o ma~
na łego d1Ziecika potrze.bt.1a.

za 1 n1:cn:~

.kJw.

6560 G troJ.: 1gaton1 1:.a

!

OU'-tQSZENIA DROBNE

I)v

w:ej.sk.a

SCZJwe·pański

WYDZIERŻAWIĘ.

LOKA·L

s-pr:zed•aom. in

SKUTER--rz.a~r·ao;.ca:.ny POKOJU s.u.blokat-0.nr<'~-

DYREKCJA MHD Art. Gosp. Domowego

f\HOMOS('Ull
NIERu U

Chevrolet 41

Tel. 577-04
6563 G mniejsrz;y, ~g'lędni-e po- 1ł.óctż,
P:<0tt,wwska 293,
„LA_ MBR.ETTE"
ku•pię. kój .z l:rn:c:hn:_ą.
Wi·a.do-1II piętro, :lircnt. \':'~1v.«ro
w,a·doim·ość, Gubry, p.a.bia m~ś.c K'lmSlkiego 85. m60<>8 G

C""".L.yńSiki

Łódź,

ka . .nr 3-0,

ul.

Bucrz-

tel. 205-63"
66 18

, ·
•.
ŁlJK···A-SIEWI~-z

·- T e,, ·ec.Ga,
Lumumby 71ll/ll zgl1b:ł.a
lei:!'l.
sbu.dencirn
nr
~·~' <:
6.610 G
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Państwowy Zia.kład UbezpieC'l;eń podaje do wiadomości, że
z dniem 1 kwietITT.ia 1961 r. bezpła:tnie znacmie rozszerzył
?,a.kres popu.!a.rnego ube2piecze1nia ruchom-ości domowych od
ognia, kradzieży z włamaniem j rabunku
.•
.
Najwa2lniejsze zmiany wpro·wadzone na komysc ubezp1eczają::ych są n.as·tęipujące:
.
• •
1) PZU :1..1.a szJrndy powstałe na skutek ogma„ kradz1ezy z
włamaniem i rabunku,
adpowiada. również w ~ie
pcdróży, delegac,ii służbowych, w czasie pobytu w hotelach. na wcza01ach, wypieczkach itp do wysokości 10
pro-c. sumy ubezpieczenia nie wyżej jednak niż zł 5.000.
2) PZU odpowilłda także 71a, sxkody powstałe w ubezpieczonych przedmiotach wflmtek zialania wodą pamieszczeń ohjęlych ubezpieczeniem, jeżeli przyczyną zalaniia.
był<!: pęknięcie lub mechaniczne
uszkodzenie rur wodcciąg·owych,
1nzewodów wodno-kanializacyjnych lub
u1ządzeń ogrzewniczych, ctwarte kurki lub z.awGry.
3) Włączono do ubezpieczenia od;>owiedzialność cywilną.
PZU udziela w tym ubezpiecze,niu ochrony w ra:i;ic skierawimia roszcze1'i do ubezpieczającego przez osoby trzecie na skutek w:rrządzon;vch przez niego szkód na ich
życiu, zdrowiu lub mieniu 71 tytułu:
a) posiadania i używania mieszlrnnia i zn:łjdujących się
w nim urządzeń ogrzewniczych i wodno-kaualiza.cyjnych i zatrudni.enia pomocy domowej na podstawie umowy 9 prac~,
I,) czynności w życiu codziennym jako osoby prywatnej
(z wyłączeniem jednak czynności wynikających z
wykonywania 21awodu),
c) pasiadania psa, używania rowerów oraz wózków inwalidzkich bez mwędu mech1.aniczncgo.
Ubez1pieczeniem tym są ob.;ęci ubezpieczający i wi:1pólmalżoneik,
rcdzice, będący na ich catkowitym lub częścio
wym utrzym:miu i mieszkający stale z ubezpieczającym,
oraz czlo·nkowie rcCziny, za których czyny ubezipieczający
odpowiada z mocy prawa. v,rysoko~'~ świadczeń z tytulu odpowie<l,zialności
cywilnej zależna jr : od wysokości sumy
Ziadeklaą·cwanej na ubczpiEczenie ruchomoś:i domowych.
Zasługuje na pDdkreślenie, że dotychczasowa niska s.J<,iadka w wysoikości zł 2 cd 1.000 sumy ubezpieczenia nie zostala podwyższona mimo poważnego rozszerzenia oc'J,:owiedzialncści PZU. Nowe rozs:zcrzone
warunki ubez•pieczenia
ruchcmości domow:ych są dos.tosowane do istotinych potrzeb
świata pracy, Szczególcwych i,nformacji udzielają upoWaż
nieni ajenci PZU on.iz Oddział dla miasta Lodzi, Al. Koś
ciuszki nr 57.
1803-K

poke-.iu
su.b!C'kators«;ego ,~d
pod-0.t<Je. 2 pck'ój-~ę j'typy)
p•rtz.e<r.a,b;.amy na
na -c,kJres. letn• w hc'1-1·kuclro·ia i pcf<ói kuch•n':; e•kr.-ny 17 I 21 cell. Na.st2:nt~neow1e. lu•b ."':, Sre~r lub · ka•wale<'r.~ę.
Tel.
lp1a.wa
gwa,rancJa.
Po0
neJ. Za1pla1c1 e. go y. Td 3 „.„_-1.~ (r,-.r~ 1 .,_
g':).t·cw··e tełev.nzyJne „Te„
1')_ 16
87, _g·odtz.. 7-15, K·D·n·S>~·~"1-:
.
,
u
le-R.adi'O", Obr.
Sta•l'<lt~«1ow _
65Go G
gradu 2-5, tel. 327-90
1
POKOJ z k•U<OMi·ą zam'c
6606 G'
nię
na
podo-bne. Ul.
U
Dżwi~l<C•Wa 17,
m
~
ll'IJ~lr--------------------11'„
godz. 17-20
6529 G
SAMOTN_A. pracuja.~a--po POMOC dO·l"?Owa po.t.1:zeb
szukuje
samo::lz'elnego na . . Łąkc1wa 1.a, T1ep- ;,i_:.:.___________________...,,..,
__
prfrn.iu przy !cultUJra·ne.11 c.zyn'1" - - - - - 6629 - G B
r-cdziin'e. Dob<rze za1pla,ci. POMOC
do resta•ura·cji
RUKARZY
zatrudni
zaraz Lódzkie
Tel. 319-17 od 16
pct1rz.ebna. Chel!my. L!·r>o Przedsiębiorstwo
Bud:>wuictwa
Miejskiego
7193 G wa 9
6~3 2 G nr 1. Zgłoszenia przyjmuje dział zatrudnie
nia, ul. Piotrkowska 55. pokój 205.
835-T

I

I

PRA• A

I

PRACOWNICY POSZUKIWANI

1 11 PRZETARG)[

„ ___..., _____________________________ ..,.___________...,

•e.
u raEIM
I
-•
„
'f
g;ll
Z
~'Ol

PRZEDSPRZEDAZ bile20 BETONIARZY. 20 mura1·zy, 5 cieśli oraz
tów Da 2 d<Ji naprzód
t 'l•ow
·
1"0 b om
do k'n: „Bałtyk", ,.Po
nicw)Tkwalifiikowa.nych przyj,mie
Ogłon&nla. wymiatonia", „Wisła.". „Wlók
Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa ''Vielr0>we telefoniczne 311-50
09
Pogot. Ratunkowe
niarz", „Wolność" odkoplytGwego, ul. Wojska Polskiego 55. po07
roi:ot. Mili<:yjne
hywa s'ę w specjalric,i
kóJ' 33.
8v""3-T
MUZEUM
ARCHEOLO- HALKA (K,r.a•Wii!eka 3-5) kasie
k'na
„Bałtyk"
08
Straż Poża.rna
K<>m. Miej&ka. MO 292-22 GICZNE 1 ETNOGRA- „Kołysanka" prod. ra- (ul. Nn.r·ut.owiciza 20 > w
INŻYNIERA mechanika, z P·raktyk" na <:\a~
FlCZNE (Plac Wolt10Ś- dz!e.cf.<ie,i. d'JCZJW, od lat dni powSIZ<edlllie w godz,
Kom. Ruchu Dro"'
12-17.
nowis•ko głównego mechanika., technika. me516-62 c; 14) g. 9-16.
gowego
16, g. 16. 13, 20
MŁODZIE· Mt.ODA GWARDIA (Zie
Pr~·w. Pogot. Dz.ie<:. 300-00 KAWIARNIA
chanika z pra1klyką do dzialu głównego mePryw. Pogot. Lek. 333.33 ŻOWA ZMS
·„Sta,ro- len a 2) „Niebo bez mile:: lllL"
chanilka, technil;a nonnuwania, zatrudnią
555-55 miejska" g. 18 wieca:ór !ości" prod. jug„ dO!l,.W.
,._-.,.
?1a1ra.rz Miejskie PciaJnie i Farbiarnie w Lodzi,
MOI
.
359-15 set)'l"Y (Gi.cgier i Do- od lat 18. g. 10. 12.3-0. Obr Stal-'•ng;'.,aCl'u '· 15 Pa
Centt'a.la. PodmleJska Ol
ro ba)
ul. Cz. Hutora 34a, toel. 233-93, godz. 8-15.
15. 17.30, 20
_
b'rn'~k·a 21 8. Glóv.~Ja' 50,
~
PIONIER (Fr:aric_1S7Jk<mska Kooer.n. ;,,,. ~. P'olu,l<C•W893-T
~E
zoo - ca:y·nne g. 9-18
31) „~arys1a i krasno- ,ka 67 , Plac Koście<hny 8,
~
ludki
prod.
pot.. Ja.ra.c:1..a 32
KIEROWNIKA
KLUBU
Central Handlu
PALMIARNIA - ceyriria do:z,w. od Ja.t 7, g. l.~: AS
Al. Kościuszki 48
Zagranicz:ne,go w
Lodzi zatrudnJ zara.z
TEATR NOWY (Więckow g. 10-18 ·
18, „Ostrożnie
Yeti pełni &ta.l.e dyżury nocne
1rdego 15) g. 19.15 „Jupr·od.
pot., do0w. od
„CETEBE". Reflektuje się na siły wysoko
Jiusz Cezar",
g,
20
~
lat 16, g. 20
kwa.Jif;U;;i::n~naITT<e
z
odpowiedr.•ią
pra.J<.tyką.
„Mol>t" (mała sa.Ja)
ODRA fPrzędzalpia•na 68)
Zgłcszenia
pt-zyjmuje dział kadn:, Łódź. ul.
Dyżury
'l'EA'l'R
POWSZECHNY
„Wesoła.
orkiestra"
Na.rutowicza 13, w godz. 8 ll.
1784-K
(Obr. Stafa1gradu rir 21) KINA PREMIEROWE
!>t'Ocl. ang„
d-O<?,,W. od
POŁOŻNICTWO
g. 19.30 „Werole mialat 10. g. 17 i 19
GLÓWNEGO
księgowego
poszukuje
MHDsteczko" - wcd·e•wil
BAf,TYK (Narotowlc-z.a 20) OKA (Tuwim.a rir 34) Szpital Polożnicz-0-Gine„Babette idzie na. woj- n ecr7.Jnne
kologiczny im. dr H. Jor
Artykulami Włókienniczymi, Łódź Pl. ZwyTEATR Im.
JARACZA nę" prod. fr;;l.1c, dcrzw. POPULARNE (Ogrodo·wa dana przy ul. Przyrodni
cięs·twa 2 tel. 214-8·J.
874-T
(Jaraco 27) g. Hl „Zy- od lat 12. g. 10, 12.30. 18) „Złamana strzaJa" czej 7-9 (t.el. 566-41) przyj
wy tru1>"
(przed&ta•w. 15. 17.30, 20 (pariorama) prod. USA.
dozw. od muje kobiety ch0<re g'rie
MAJSTRA
w·ars.ztatu
na:p'.·a.w
samochodozamlmięle)
POLONIA
(P'ot1t«c1wd<a lat 12. g, 17. 19
·ologi~nie.
o'ężame
i
wych ze średnim wykiSZJta!ceniem technkzTEATR 7.15 (Traugut.ta l) 67) „Zlodzirj 7. Bagda- J?OKOJ (Kaz:m'er1Za nr 6) rodzące z Dziek1icy „B.ag. 19.15 „Obrona. Ksa.n- du" prod. F.ng.. d·~fllw. „Spotkania w mroku" iuty"• bez Poracl,ni „K"
nym,
elekt.ryka
sam0<chcdowego,
stalarza
typy"
od 12.t. 12. g. 10, 12.30, prod. pol.-NRD. d-0.zw. przy ul. Sędziowskiej 16.
ma:!!zynowego, 2 monterów samochodowych,
TEATR
ROZMAITOSCI 15. 17.30, 20
od la•t 16, g, 15.45, 18.
10 kierowców samochodowych zatrudni Przed
cMcriiusz·ki .i.a) g. 16 i WISLA cruwima nr 1)' 2015
Szpi_tal Położn•iczo-Gine
siębiorstw 0 Transportowe Ha,ndlu
''Vewnę
a.3-0 „Sen nocy
Jet- „Cza.s przes'ilY,'.'. ~.;·o~ 1 M'.'\JA (KWń'.f<'ego 178) kolog1czny im. dr M. Ma
niej" (pr7'edsta•w. zaan- pol dO?.:w od ·t
~·
„G 1 nąca prer·ia"
r>rod. durow1cza przy ut. Fortrznego nr 3 w Loclzi, uL Jerzego 10/12. Waknięte)
10. !_2.30. 15, 17.30, 2'
'VS.i\. deiz,w. -0•d la•t 7. nalskiej 37 1tel. 372-64) rurnki do omówienia w kadrach.
1806-K
.
.
WLOKNIARZ - '" ""'~;JTI g. 16, 18. „Niezlom'IIY" Pl'Zyjmuje kobiety cho·re
O~ERE'IKA (PlotI'kOJW<Ska ne
pt'Od. radrz.„
do:zJw. G•d gi.neko.Jog'CJZrlie, ciężarne
INŻYNIERA energetyka z 3-lelinią praktyką
.43) Tlle-<:IZYt"l-TJ.a
WOLNOSC (Pl"lybyszew la.t 16. g. 20
i rodzące z Dz•ielrilcy
n.a starniwisiko kierownik.i. kot-łowni zaPINOKIO 1Kopem 1ka 16) ~kiego 16) „Deszczowa ~Eli:ORD (R''"'Ow•lka Z) „Polesie".
o·eclZJ't!lOY
.piosenka" prod. USA. „Slońce
ś;lecj'
dla
trudnią Zgierskie Zakłady Paemyslu WelARLEIUN (Wólc:zańsf<a 5) doow. od lat 16 g. 10. wszyl>tkich" prnd radlZ
Szpital Poloinicz.o-Ginenianego w budowi.e. wa.run.ki płacy do omóg 17 .30 „żo}nierz i żmi 12.30, 15, 17.30, 20
clo:z,w. od Jot 14 · " 10 · kologiczny im. Curie-Sklo
wienia. Dojaro z Lodzi do Zgierza zape"w.ia"
12, 14, „Matc~Jika;, e-Prnd.· do-wskiej ~r~y ~l. Curie. KINA I KATEGORII
bulg„ dOfllW, od lat 14. S~!OdOW'>kJe.1 fo-17
(tel.
niony autobusem.
1842-K
OPERA - nil!<C7.Y•nrla
" 16 18 20
20.-071 Pl'ZYJmUJe kob:ety
INŻYNIERA lub techniik? mecha.ni·ka z wieMUZA (Pabłan!ct:a liGJjl!OMA' (~
"'
ohore g;nekologiCJZrl;e, c-:ę
„Gorączka w El- -u. „ · ,.~ędzn•i,cy~?\\ · 1\a n~re,„~!) ż~rne i !<>dzą.ce z Dz!.el-:
lcletnią praktyką na st~nowisko głównego
pr·od. !r.-meiks.. d<>'Z<\I\'. P"Od fr;,.,c NRD d · · n:cy „Goma" I Poradni
mechanika. za.trudn.ia ZPB „Rewoluc,ji 19115
od lat 18, g. 15.45, 1;i, c·d 1·2-t •14 .-g
·
~'L~'6· „K" Pr"ZY ul. Sędz1owroku" Łódź,
ul. Strzelczy1l<a 6. Zgłoszenia
20.15
;, · 10 ' 1 ·• ' s.k1ej 16.
15 . 17
?RZEDWIOSNIE (że<rnm- SOJUSŻ30 ' ~0
prz;·5muje dziaJ kadr.
1870-K
skiego 74) „Szczęściarz ui Pl t (Nowe Zl-O'b1 °)· Szpital Położn·iczo-Gine3•_owor>wa '!; 6 JcoJogiczny im. ·dr H. Wolf
FILHARMONIA (N.a<ntto- Antoni"
prnd.
poi..
·
w·c"a
20)
g.
19.30 dOILW. od J,a.t 12, g. 16, „~aryski włóczęga
- przy
ul, La.giewnickiej
XXXI Kc•1cert Symfo- 18 20
P; od. franc .. do?Jw. od 34-36 (tel. 530-021 przyjKierowniczce
przedsz;lmla t.:;GH'l1U
t~' czny. O:i.,'estorą sy~- STYLOWY
(Ki,Jińskiego Slot 16 · g. 17 · 19 .
muje . kob'ety. <>h<>•re g't1e
1C'1'cizną PFŁ d,nrygiuJe 103 )
Dama
Kamelio- WIT (Ba!uok1 Ry-nd, 5) (<0Jog1-cu.111e. c1ęzacrne I ro
11. Annie PRZYSIĘŻNEJ wyrazy serSt<•n's~aw Wi·S<loc1ki. So ;a" prod. USA. dm,w, '.'Czarne perły"
r>rod. dzące z Dzielni-cy „Sród
decznego współczucia z i>owodu śmierci
I st·a
Tadeusz W·roń- 0 d 1 t 16 g 15 45 18 J ug„ d.ccow. od laot H. mieście" o.raz Widzew".
ski
a,
'
·
· '
• g 16. 18. 20
"
__
20.15
TATRY (Sienkiewi<e0:a 40) Chirurgia: Szpital I Kl.
ZAC_HĘTA. (Zglenl.<a_ 2~l Progr.am elfa _najryilod- Chi-ru.rgic0n·iei. W'.gury 19
„ciao, o1:w, bamb1na
siz;e<h:
„Mysie figle". Laryngol<>gla: Szp. Im.
składają
prod. wł d~w od lat „Ko.ncert", „Pelle .Jest dr Pirogowa, ul. Wólca:ań
l•i
16 g. 10. 12, 14, 16, 18. 20 sam na świecie", „Ka- ska 195
f
RODZICE, KOM. RODZICIELSKI
czątlco''.„ g.
16,
17, Okulis·tyka: S2pital Jm. f
1------•••llliił KINA Il KATEGORU „Bamb1
i PERSONEL PRZEDSZKOLA.
prod.
US" N Bar1;-0k;ego, ul. Kop-~
WYSTAWA OSIĄGNIĘC
do:ziw. od J.et 7. g. 18, c:ńsl~leg0 22.
Pogrzeb odbędzie się dziś o godz. 17
PRZEMYSŁU i BUDOW ADRIA (Piotrkowska 150) „Ucieczka
przed cie- Chicrurgia. dziecięca. z kia,plicy cme11tarza na Dolach.
NICTWA. m. ~ODZI rw „Siadem rzyms-k·ich 1~; ntem"
r>rod. oze.;l.~ic·i Szp:'tal im Konopnickiej.
Hali SportoweJ, ul Ze l:''o·nów",
„Koncert , dor:ow. od lat 18. g. 20 Sporr.ia 36-50
rom~'ego) czynna jest „Gips-romanca",
„MyLaryn.gologla dziecięca: '!!lll••lllll•llllllllll':llliilll•Bllllllll111•!.Ml.'l~
codzieon e w !(Odz. od slc. figle'" g. 16, . 1.~ KINA III KATEGORII Szpit?l im. Konopni{!kiej, 1:
11-20 W czas!e trwa- „N1ezlemskle
historie
Sporna 36-50.
W dniu 19 kwietnia po dlui:foh i
r.:a wystawy wyświetla prod.
cz-e·s<kiej. do1Z1w. ŁĄCZNOSC «Tó:zefów 43)
ciężkich cielpieniach zmarł
prz-eżyw
re 'są tl•!my w godz. 0-d la.t Jl, g. 18, 20
"1'.~ZYgody komlwo,iaże- ADRESY AMBULATOl~-13, 16-17 oraiz 18-19 DKJ\ł (NMvrot 27) „Rosera Prod. frainc„ do!llw. IUOW
szy la.t. 71 najulrnchańszy mąż, ojciec,
pomocy wleczo0
m:i.rfe wśród
milione? lat 16, g. J9.30
rowej dla posuzegótnych
dziadek
&
1·ów". 1>rod. NRF dociw. l\IEWA (F"-!·'!owrfca 111•r 94) dzietnlc:
S. t P.
/""li od lat 18, g. 16. 18, 20 „Zab re<kina" g. 14 i 16
DWORCOWE (Dw Ka•li- ,.Faus•tlna" r>rod. h!:sv;o. Godzina 19-21! Sródmie
MUZEUM HIST. RUCHU >ki) „Od Jlolo.gambos do ~~=w. od lat 16, g. 13. ście - Pi<>tr!'ows•ka 102.
REWOLUCYJNEGO lu.I. C'O·pacabany"
Miejsce tel. Zll-80: Widzew 18-22
GdańEka 13) ca:ynrie na lato", „Szp~k i .ie- POLESIE (Forrial~k'ei ~7) (dziec;) Kopciń;(t'ego 79,
emeryt
g. 11-17.
go pan" g. 10 , 11 , 12. „~li Baba 1 40 ro7'bó.i- te~ . 275-18 g, 18-22 (do1\tUZEUM HISTORII WŁO 13, 14, 15, 16, 17, 18, mków"
!>!'Od. frsric„ :o_.11). - Szo:ta!IOa 1,2. tel.
Pogrzeb odbędzie się 22 kwietnlia br.
KIENNICTWA
(Wiec- 19. 20 211
dot? W. oo la.t lG, g, 17 o4o-8L Bałuty (dz.~l I
o godz. 16 z kościoła parafialnego w
w t.
'
l 19
clorośl') z. Pacariowk ,ows k '.ego 36)
ys .a- GDYNIA-STUDYJNE (Tu STUDIO _
.
•(~iej 3, tel. 541-96: Górna
Rudzie Pabianiclde.i, o czym zawiadaw.a Pl'l „Wysta•wa tfca- wima 2) , Wszyscy jeste
nieooyt111e
(dorośli i dZ"eci) Lec"
miają, pogrążeni w
gł~bokim smutku
'::~, re-;esaęisu t baro- śmy ino.rd~rcami" n ... (\..;
.,..
:ft
();erl.a 6. • tel 427-70. ul.
ku · Czynna g ll-rn. ft':mc.-wt„ doow. o<1 J.at •Jwa.ga?
Rer>ertua•r spo- P'<>trkowEl<a 269. tel. 4-06-5;;
ŻONA,
CóRIU,
ZIĘCIOWIE
MUZEUM SZTUKI (Więc 18. d\>d „Nowy Jan
•zad:z,ctio ."a no::lstaw;e (dorośl'): Polesie (dorofili
i WNUKI.
7189-G
io<owsk'e,go 36)
~z;ynne
rnuzykant" (orod poi) i.-011rn•n'k•tu Miejsilt'ie-go ; rfz'e:c·) Al. l Maj.a 24,
i· ł-lł.
i· 10, 12.30, lS, 17 .;!@, :!Al Zarzą.du K:n.
tel. 382-ll8.
WAZNE TELEFONY
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Powszechna Spółdzielnia, Spożywców Lódż
Pólnoe ul. żeromskieg 0 nr 74/76 og'.1asza
p1zelarg otwarty na dzierżawę wózków-saturatoniw do sprzedaży
wody sodowej na
sezon letni 1. V. 31. VIII
1961 roku.
Sprzedaż wody z mturatorów odbywać i;;ją
będz:e w wyanaczonych przez PSS punktach.
Bliższych informacji
udziela się w sied.zibie &1;óldzie1ni I p. pe.kój 11 w godz. 7,30 10.00. Oferty w za1pieczętcwanych kQPer:tiach
należy
s•kladać
do dlnia 25 bm. w biurze
f1:ólclzielni pokój nr 11. Otwa·rcie ofert nastąpi w dniu 27 bm. w biu«ze spółdzielni o
godz. 10. Powszechna Spółdzielnia SpÓ'i:ywców zastrzega sobi.e prawo swobodnego wytoru oferenta lub ewe!Dtua.1nego unieważnie
nia przetargu.
1872-K
Pcddębiekic

l

J

lłlvzE

Dnia

Pawłowski

przędzalni nowej ZPB
im. Armii Ludowej

mistrz salowy

W
Zma rlym straciliśmy
sumiennego
pra.cowni.ka

dobrego,
szczerego

kolegę.

Pcgrzeb odbędzie się dni13. 21 kwietnia br. o godz. 16.30 z kościoła N. M.
Planny w
Pabianicach na cmentarz
miejscowy.
Serdeczne wyrazy
współczucia żonie, córkcm i rodzinie składają

.....

';,.:

-

DYREKCJA, PODSTAWOWA ORGANIZACJA PARTYJNA, RADA
ZAKLADOWA, RADA ROBOTNICZA ORAZ ZALOGA ZPB im.
ARMII LUDOWEJ.
1871-K
A
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Wyrazy współczucia z pow-Odu zgonu

Józefa Liberskiego

Kaczm1rek

żonie

s.kllltdają

i rodzinie

ZARZĄD,

RADA

NADZORCZA,

KOLEŻANKI i KOLEDZY Z RZE-

0

MIEŚLNICZEJ

*

1

kwietnia. 1961 roku zmarł

17

Hieronim

MATKI

Stanisław

Przemysłu

śmiercią Ll'aiiczll.l\

.........„„., - "

-. l
. V.··s,TAwV·
_
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Pr.7..edsiębiorstwo

Terenowego w Pcddębicach ul. Północna 6
og·lasza. przetarg nieo.graniczony na
wykonanie z materia.lu wykonawcy form do
wtryskarek mas plastycznych w/g w:roró\v
wyrobów, k·tóre są do wg!c1du w dziale prudukcji przedsiębiorstwa pod w/w adresem.
W przetargu mogą wziąć udział przeds;ę
bic·rstwa 1~ańs-twowc, spóldzielcze oraz rzemicslo. Oferty należy składać do dnia 29. IV.
19Gl reku. Przedsięb!c>rstwo zast.raega sobie
wybór oferenta w zależności cd terminów
wykonaw~twa i ofer-Ow<llnych cen.
1873-K

PRACY

••

SPÓLDZIELNI
FRYZJERÓW „POSTĘP'•

-----

DZIENNIK

w LODZI.
894-T
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Pi~runuiący. cios. Kasprzyka

I

I

.

Wyścig

I

.JozefOWICZ I Kubacki wpołfmale

Polonia-Górnik trwa

Oczekujemy skuteczniejszej gry ataku

Gdy braki techniczne nadrabia się zaciętością .••
(Od specjalnego wysłannika)

Niemal z ka.żdą godziną top-, Lódzki reprezentant Karol
nieje liczba !>okserów cbjętych Tkocz, ma sfarsZJego o rok braturniejem. Osiągnęliśmy ćwi 0 e.rć I ta Ja.na, występującego w barfinały 1 rnistrzos.twa weszły w wa.eh Sląska. Po trzech. dn1~ch
roz.st.rzygającą fazę. Wzięło w turnJ,eju bezko.nkur-ency1na
niej udzial 7 łodzian. Po.wrnie wroclaw.ska pa.ra Olechow, prowygląda to na sukces. W isto- wadzi w rywa.\izacji bez &traty
C:e okręg łódzki nie odgrywa punktów,
za
to z olbrzyffilą
tu rewelacyjnej roli.
sz:m.są zdobycia mis.t:·wwskiego
t
·
t
t
l
dz
e
Oto jak wygla.dala pu nk a.cia Y u u w wa, ·e musz l·
okręgowa po za.kończeniu eliPrzed walką z Drogwzem .tr.e
minacji: 1-2. Śląsk i Warsz.a- ner Po·laka, Zygmunt zwroc1l
wa po 9 pkt., 3. Bydg-0.s.zcz - się do · Nowary (trener LTS La
S pkt., 4-9. Gdańsk, Kraków, będy) :
Lódź Poznań
Rz-eszów, Wr-0- Ty znasz dobrze Drogooza.
cła w'_ po 5 'pkt.
Pow1ed~ mr ~o zrobić.. ab~. go
Po wczorajsz,"j
.seril ćwńerć wiytrąc1c z . rownowa.g1. Kiedy
finalów,
dziś wystąpi
trójka on wa.Iczy zle?
łódzkich p1ęsciarzy. ·W wadze
- Jak przegra w brydża ·o'rkowei· Skąpt'•ec będz:e wal- brzm. iała
powiedź.
Pl
czyt z Zawadzkim (Bydgoszcz)!
WLdoczn1e Le.:>ZiEk tego dnia
.ls'redn1·ei· Kuchar,-0 .k1 z Uf1 wv
.. grał, .b:> walczył wręcz nieW Po
rem (Bydgoszcz) i w leklrnśred zrowna.rne.
Stan· czvl'O·W'.O,t.'1·
z D~a.b1nl.eJ'
•
kiem (Lubli.n). Ni.echęt.nie wda
"7 Dl•I·
ft I
·ę
się
w
jakieko.Jw!ek
P.rzew.i„
J
o kil-ka.nascie <>t;opni skoczył w
dywania, ale przeezuwaJąc, ze górę p-0ziom mistrzostw, gdy do
rnoż•e to
l-0dz;ian
intrygować, b<>ju ruszyl·i ćwierćfinalisci. Przy
wiek.sze
szain.s:•e
powodz enia jemnie jest donieść, że- równie:.ł
p;zyz,na.Jbym.
Sta.ńczy.kowrs.kie- i lod;oianie przyczynili s-Ię do b.
mu. Oczywiście i Kucharski nie korzystnego
ogólnego wrawnia.
. est bez szans, a.Je przede ws.zy- Józefowicz 1 Knbacl<;i zakwa·llfiJ
·
kowali się do pólfi.nalów, dwaj
stkim przyznać je trzeba nie- pozos·tali Tk<>ez i Szczepailski z.o
obliczalnernu, lecz b. uzd.o.J.nio- „tali wyeliminowani.
n•emu gwa.rdziśde.
.
.
.
.
.
. t l' b
Przeciwnik
Jozefow,~cza
B<>rN!epckoią<>o d uza J•BS
!•Cz; a szy.c z. Olszt.yna s·taw1al twardy
kontuzji luków brwiowych. Mo opor 1 _~zęsto
przecbodz~l do
żna ją wytłumaczyć ogromną ko.ntr.atakow.
":" Il s-ta.rcm I~zac'eklością
większo-ści
·walk dzianin wzmocmł temp-0, sęd·wi.
namfętnym
atakiem rntodzieży przerwał wali{~,. o-OsyłaJąic B1>r.
szyca do naroznika.
na poz~·cje &tarych mis•trzow.
Kubacki okazywał wyraźny repo-dejmowa111ym z największym
ryzykiem, a bez na.jmniejsz·0 i
odoowiedzialn.OOci.
Można
to
wytłumaczyć, ale nie da s.i~ l·e- · !!!!~~~~~
go
u.sprawioedliwić.
Sędz'rwic
czyni~
ro prawda rozpa.czhlwe
Wr)'.~.'.lki, aby nie dopuścić do
PIĄTEK, 21 KWIETNIA
n'.el>ezp!ecz·e11s.twa k-0.ntuzji, są
PROGRAM I
jednak bezradni.
a.oo Wiadomości. a.oo Muzyka
Sa tu na turnieju cztery bra- · i aktu•ailno·ści. 8.31 Mu:z3l<a p.oterskie duety. Olechowie. bra-· ran1.rn. 8.50 Fei:etcn na tematy
cia Darnpc Kucrnien: i Tkocz. międzynairodow·e .
9.00 A'1.d. d\.a

Jo<.-st

oo.

-. -'

Cztery kodejiki. racz.gry.wek P-0kn'. a (Bytem) i Gónnl{ z Zal>r:z-a, przebrnęły 71WYCiętl<o. Pucze
wo<l:z.ą w ta.l:>eli, rytwaLlzuj ą.c mię
soobą o
pierwwe m:ej&ce i
g,pekt wrocławskiemu
mańkuto dzy
nie
wy·daje się, że•by piąta k-0wi Góreckiemu,
który na~tawił
się najwi-doczniej
na szybki no- Iej;k.a spo',l<ań o punkty :z-mieniła
kaut. Łodzia,nin z c.oraz wl~k· obee1.1y s·t<:n rzecrzy . Zairówne> bo
szym powodzeniem
kontratak-0- w:•em leiaider tabeli, j.G:k i depcą
wał, a w trzeciej rundzie wnika cy mu Po P'iętaich zes•pót pilkaprzeis.to<:zyła się w absolutny dy- rzy z Zal>rza, mają w niedrzielę
;~~!z ~t':i~ackiego, k.t6ry wygrał wzglęci.n:e ła•bwe za.d,anie.
Zbyt wJelkim ryzY'kiem byl-0by
Szczepa1is·ki w walce z Bendi.sos·n<>wieckiej
Stali,
glem był bardzo bliski 5 .ensacyj. dawanie
przy
O•l>ecnej jej formie, poważ
n!';:"- sukcern.
Przegrał
walkę
ttiejszych szans w S•potkan.iu z
rozmcą dwu punktów i <>trzymał leaderem tabeli, podobnle zresztą
gorący a.plauz
widowni,
Losy Tkocza. były z góry prze- jak faworyzowanie Lechii w mesą~zone, Walczył nies·pelna dwie czu z Górnikiem, 70'2nym z oaj
mmu.ty, P1erws.z a k<>ntra zachwia ba.:-dz'ej br•airr.f.rnst:zeLnego a·tat{U.
boiska też n'e
la nim, . nas~ępny slet·p Kas-przy. Atut wkmeg-0
w d~nym wyp.a-dl'u bEfZ 20aka rzucił mm na. matę. To ·był jest
~n: .a, a poS:.ada g-0 w gr:ze nienotrnu,t.
dz:elno:j Polonia i Górnik. Chy2
wa~kowtJr~'·. 2 nokauty, s tko b.a„. f>uks.
~r'1!\·~~~o~~~~ciły wcroraj,s ze wal
Rola_ g·OŚCi w SIP<>tk·a niacb nieWaga m.usza Rzcźnikie•wicz dzie.lnych przypada . również li·
wypunktował Kowalczyka, D-z-ie - g<!wcom ~o·dzl. G:.aJą w Kra.kosSzczepańsk:i·e· ~1e z Wisłą.
Sb<Jw-ką dla ŁK
111.s . za„o d ę, Bendig
„
. ,
Jest w tY'm mec:z-u
utrzyman:e
1 1~"'.walski WoJd) laka: Waga się w śrcdk<• N· ej g>r<u.p'e tai~li.
go
lcltkopolsredn1a WojciechoW- 1 ,, , 1
:
,
,
s'ki wygral z Walczakiem, Piński ~ .s.e„ w .ec;iz.e s.ę ,do.y·chc:z-as. naJ
z Borys„wiczem Ka,spr.zvk zno0- o·CoJ-:zep. Jeot osta1n.ą w tabel!, bo
c:er;n
na
l>ral<
skutecu:nych
kautowat Tkocza a KuleJ ot.zs- strz·<:·Lców w
a.t -ku
Pe<doobnoe
n;at ~alkower
wobec. chornby 2're"'1Jtą, jak LKS~ ·
N1>ws·k.1ego. Waga śreąn!a -. SI·
dorow1cz
P'?lrnnał. M1cna.ts,k1ego,
O'be<>ny clo•!'Ol>ef.;: Wi 0 sły, to jeWalas.el< l\~amuk1ew1cz.a, a. Dampc dymy
pumikt, uizy:s1kcny w wy11iSłoiwalne~v.1cr~a,
Domu~cz~~ Ma· k ·u nje rcrzsbrzy;go:~1te.g-0 mecizu z
te;mowS'k1e.go. W~g!' polc1~i;ka - Lech'ą. StoC•»une1k b~·•nnikc•wy jest
Jozefo·w•cz .zwycięzyl prz;z tk'? r·ówt1;€ż ma·ło bud,ują.cy . Przy J
w II rundzie Borszyca~ h.u~"'cl<I bnan:k.a,ch 7JWO,bY'tY•"h, ma 12 &tra
przez tko w III rundl'J1e Go,re·c·
ŁKS
11:d:•by•l
r.t'ew;ele
kiego, . Scrwan w;ypunkto•wal. Pe- c:f'.'lyich.
br.a11n€C{, OO z.aled1w:·e c1zt-e
rzewt>k1ego
a P1etrzykows'lu . o· \V'!·ęicej
ry,
leciz
stt'a,c:ł
ty:f<o
t.r:zy,
Stąd
trzymał
wa1kower. wa.ga c1ęzl<.a
- Branicki wypunkto•wa.ł Trelę, r.i..z.1Słuwa s!ę -vv„n:rnsd.c, że przy rów
Biel wygra.i przez tko w II s•tar 111ie mał-0 skutec·z111ie grający<:h
ciu z Kowa.lews•kim, Mrurk,Je<wlc.z a.takach, ŁKS ma prze•wa.gę w
wygrał przez tko w Il nmdi-ie z formacjach d·efensywnyc.h.
Lei.ssem, Jędrze.lewski znokautoDwie
k·ołej11e
pora.?,ki
ŁKS,
wał w I rundzie Racka
zwł.aigz,cf'l..a
os·tatni.a, ta k ba11°'Clzo
•
w. KAC~AREK ni·etZ asłuiż·o1na, ni·e z.rr..n:ejsrzyła w

I

J.

I

W

1

·

Z&koń.crzyly
Łód:zlk:.c·h Sl2f.{Ół
kS12'1t·a ł-cący•ch
i

s'ę

ml·sbrzosbwa
sredn:ch. -0gólnoza,w-0-ctc,wy,ch
w
g'.mna,s.tyce, !'c.a;g'ryw<r:JY·C!1 w ramach SpartaJkiady sEl<-O•,r,1e;i. W
m'•&brz.c.skw·a.ch w:z'ęJ.o ud,,;i.a·t 120
ctz:ewc~t i 4.2 chłc'P·C>ÓW, •reprez€nt.ująoeych 16 :z,e;;:polów
srzk-0,1ny-eh żeńElkich i 7 męol.<•;c,b.
W
ko·nl.<·UJr<oncj l
ze~po·ł·o•wej

u.oo ,.Droga ciUlo
fra.gm . 11.20 „Ract:-0wy slOlwni•czek muzyczn y" . 11,35
Utwoory f0or•t«o•pianc-w.., . 11.50 Au·
dy.ej.a z cy•klu: „R-O·dz:.ce a dx'.ecri< o". 11.55 ChwHa muzy1ki. 11.57
Sygn~·t .crzas.u i hejnał. 12.o,; Wi.a
domości. 12.15 MeJ.odie góra.l·S•kie.
12.30 „Nasze spraiwy po•wSIZJednie" .
12.40 Swoj~r,;:ie meJ.r;d'e . 13.00 Audy•cj•a d'1a !<las I i II IZ cytkl·u:
ty

•

nyn\.

IA1dywidu,a1ln'e w brójboj'1 ZJWYWodta<v.·:,crz z XXVI LO.
Polskoi S71koo1nego Zw.
Si>o:towego. 2) K. Krnrdut1 z XX
LO. 3)
K.aira....,,,k'e•w'•c:z,
Tech.
Włók'.·onnicrze I.
w kcnku.rn1cji
chtopców pieriwgz,e m'·ej„ce :z,ająl
E . K0owakki rz Z.a·s. S'likc·ły Met„
pne,d Zd. Wto·::l-a•1kiem. również
iz tej szkoły o·raa: B . I2)ode•r<::zYk 'er'n 2 Techn:trn.m Samochodowego.
c'eźył.a J.
m'.,.trrz~-.i·i

e

POWIEśC

„DZIENNIKA"

L

Un·hweraytet Ra~l·owy. lodii. 18 .0D (Ł) Łódrz1ki <ilz.1 El1rl'~
m'•l1·tbt o wy•ch>o1wa- r.ad:.owy. 18.15 (Ł) Radic·rEf{J!a:ma.
niu". 19.20 (L) Kcr:i,ce•rt 'f•C<Zl'J"\\(<o 18.25 Murz~f.~a i al.ttua:111.ości. 18.45
WV.
20,00
D<z'.Et1l'1 ~ 1k
w:i·E1CCZ.Olfl'1y. Audy·cja
.aikt-u.a•ln.a. 19.0~ w;,adodzi.

19.05

„Pięć

W.15

20.26

w1,a.ct<J1m.ośc1i

<>pletwa

s.poirto(we.

Pań;,t1wc1wy

Zesipó-l

20..::io rr~.o-śioi.. 19.05 Wirrituocm .s.r.i:..c1t~.ctz•c!l1u
P:e- 19.15
Estety1ka <ly•ci.a co•dlZ'·€rn'.1e·
go. 19.30 Tl'an.i·mi-sj•a z sali Fi~

ma-cje.

PROGRAM II

-

jest

na·m

'\v-e•s·O·lo".

na h2dę. 13.35 Fclietcn m.uz)1crnny. 14.0-0 ,.Rcmcr~s
królew,r.d" - Jira,girn. 14.30 MuZ)ka dl.a wszysbk:•coh. 15.0o Kem.u
ni·kat c stsn'e wód. 15.01 In.for15.05

Prog.r.a1m

dn;a,

I

POWIESC

„DZIENNIKA"

ha•rmcti:i
N.air-0d·owej
f.<-0ncert'l!
sym.1\cn'·ClZrleg.o. 20.35 „Te31tamen t
Odysa" -' frargim. 20.5-5 D. (!. k<:t1
certu. 21.15 Z kr.a•j>U i z~ św'.ata
c'raa: wi.adc>mości . sportcwe. 21.4~
Muzy>ka ta,ne<:rzn·a. ' 2.2.1'15 „Ser.c€
ma

swój

r.orz;,u1m''

z

Wi.a•domości.

cJ>Z>r.

9.ao Radi<:'WY p.c•ra>Cil:l:ik

9.4<1 Utw-0ry ro1ZJry•w,ko
WoC. 10.W z życia Zw!ąiz(-OU Radrz!·eclki·eg.o. 10 .50 Muz)'l<a t<laosy.cz Ul .OO
na.
11.20
Mel-O•die -O•pere:ko•Woe. U!.05
11.57 Sy•gnał oza&u i hej.n.ał. 1.2.05
Wiadomości. 12.15 Feloe<too na w
maty moędzynairc·d·c1we. 12.30 HiS11Jpa1isok'.e melo•d.ie lucl.c1Ne. 12.4.; l~.30
Ra,ct'.::>wy kiura ·na.ukl języf.«a angielski•ego. 13.00 (L) KomUJnlrka·t
In3'ty·tutu Ochr<:ny Rool'n. 13.02 18.45
(Ł)
In:tm-ma.cj-e dnia. 13.07 ~r!ze
jęz)·l·rn•wy .

15.00

Wi .ardio.m<>śC'L

15.t>5

Pie
~ni k-0<mpco:ytc-rów po1SJkiich. 15.25 1'9.00
Ch:wila mll!l.ytó. 15.35 Dla dlz.ieoei
o·dc. op.ew. pt.
„TedJdy".
15.SQ
Cl]wiła
muzy1ki. 16.00 Do tań·ca 19.JO
g>r.ah ork. Ray·mcnda Le Per.'>a 19.45
i EmHa Stecna. 16.25 Utiw·o•·y lor
tep~enowe.
16.~5
jed- 20.00
11 Prrz.yig·ody
neg•o pciwro·tu". 17,00 (L) Omówifnie p•·ogiramóiw. 17.-05 (ł.) Przed
dtzj1siej1srz.y.m kcl1certem w Fi1lh1a,r
21.30
moni·l.
17.25 (Ł)
.Gm·ść
WS'!)·O!lllllÓ'eń".
17 .40 (Ł) Wią.zcnrka me- 22.00

•

SJ.ł!uch.
23.0'5
23.35 Melo23.50 Os>ba•ll'lie

- .

E.r.icy1klopedia jmu;u.

8.36 (L) K<:n- die na dobranoc.
cert 'f<:C?Jrytv.kciwy, 9.00 Fna.gme.nl;y w iia1dmn<>&ci.
8.30

hi.Io I"wa.

Dla dxl:e.ci słu.eh. pt. „Wyw:·ady
dla l~rola kr.asnoltb:llków".
15.35
J(c.1cert PO•pu·ia'!'ny. IG.OO Wfaclom.ośei. 16.05 „Rad;o.st.ac.ja m>ło·d·~ś
c'.". 16.30 Wiąrz<nl<a waLców. 16.40
Transm:.sja z Kr.iJ.;:ow.a. 17.00 Ku·!
tura
piln'e pe>sut!lkiw.ana.
17.30
l\1iu'!'y~k." tane,c:zna .
18.00 Wladomc~ci„. rn.os „Repo•~ta<l z Laos.u".
18 2" Ra·d:-01wy k'l.!'rs na,uki języ
k·a ol'O·SY.lok<"go. 18.40 Ra,d'ore1klama . 19 .00 Pięć mo<t1u.t odpow'e-

e

i:ni

T)·siąclec:.a" .

Wi'>cza"

d:z.:·Er>.tccz..ąit , pi.e1rJwscz..e m iej8ce zaję- „z p!-o'Ser.J<ą
1~ XXII LO,
.prrzed Techn:.k.um 13.20 Utiwo.ry

Wlókifcn'1ca.ym I i XXI LO, a
w kct:k,uren.cji ehlopców III
LO, przed Zasadnice.ą s:zrw.łą Metaloową i Techn iokUJm Ert1er•getyoz-

'· ,. .

i Tańca 11 ślą,:Ct 1 '.
20.4:'5 „ze
kl.asy VI „U•riba.nic1w1a' 1 radio:f. wst i o wsi 11 • 21.00 N.Qlt.aitn:tc ku·l
9,30 Pi.osenki. 9.40 DLa przed'51Z'ko turalny.
21.10
Ken.cert ŻY'CIZeń.
li auct. st-murz. pt. „Gramy na. 22.00 Mwzyika tainecana. 22.36 1. J.
met.a•lcwy1eb tale;·za.ch". IO.OO Po- Padernwski - Scna•ba es-moll 6p.
gactn·.1\:a
fH<JIZAYficm.a. 10.LO Mt;zy 21. 2.;l.ll-0 <Ao;taibnie wloaoomoo.e.i.
~a '>Olsika. 10.50 „Bu.d.uj~omy. SO'l<O
'

'

•

1

Ra.di o

111'
.
6 mnastyk1'
Ml'strzow1·e
.. 'ady szkolnei·
g1\I
spart»łft

'

...
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•

TELEWIZ.JA
~ro,g1ram

dnia

(Ł)

Filmy dla clzi•eci~ 1) My,si,e
fig.Ie pr-0>d. po..tef.<'.eij . 2)
Pyrza - pr.o>d. p-0\l,;kiej (·L)
publ;,oysty,ciz.ny :
Prograim
praestępczo;i.ci"
,.Nal'.'odrz.'ny

Tonący brzytwy sią chwyta
a Wisła •••. ŁKS
Wisła C.raeovi.a,
Wisfa Ruch i Wisła - LKS, to s.potka·
nia które na s·l:a>dionle „Czerwo:iych", tych z białą gwiazdą,
mają już swoją tradycJ_ę_. .
- T-0 były zaw;ze c1ęzk1e mecze wspom1'na i>rzcd"'.?Jenny
filar Wisły i reprea;enhcJ1 Polskll, pomocn.ik -!":n Kotlarcz:yk. ~
Dla mnie o.ooblsc1e są one Ja.kos
specjalnie pamiętne.
Np. jub1leu.sz 400 meczu
mojego, a 300
mego brata, Jl}zka w ba'fwa.cll
Wis-ly obchodziliśmy właśnie na
meczu z ŁKS. ''VygrahlśtnY z

„biedą",

-

film

zidaje -się 2:1.

Przełożyła

CECYLIA WOJEWODA

Ginny zabraliśmy się z
od1twa.rz,ania taśm Fullera .
Były to ta~my surowe, to znaczy w stanie,
w jaikim zos<tały n-agrane, a nie zmontowane kopie. Niektóre zdania się powtarzały,
niektóre zaczynały się nie:urQcznie, a ni'f'które zostały nagrane na zbyt wo.lnych
obrotach. Barwa głoou jednak była dosko·
Po wyisciu
Jack.sonem do

nała,

Jackson pod'Ziwiał tę barwę.
Musieli to nagrać na .sti'l
powii>dział. Ni:kit wówczas nie używał taśmy,

2:1.

Zwycięstwo! M6wią 0 nim wszę
dzie, a więc i w redakcji „Przekroju''.
Najgoręcej
dyskutu,lą

dwaj przyJa·clele od serca: poeta
L. J. Kern I graJik Zygmunt
StrychalSlki.
Kern dyskutuje z
sercem„. rozdartym. Tal<. Jako
uro-dzo-ny

łodzianin

,tffiUS·i"

li

Jeżeli

rundę

chcesz

nauczyć się dżudo„.

krót~-0

povv·a.żne
życzymy

sza.nse a'\fa•nsu do I ligi

jej tego gorą~o, mote
wreszcie po wielu latach okrę"
lódzl<Ji, d:zięki Unii, będzie mia!
s•wojego przedstawiciela w gm.
nie na,jle-pszycb
piłka,rzy
ręcz
nych w kraju.
W pierwso:ym
meczu niedzielnym II rtindy (25 bm.) na. bals-ku Bawełny, przy ul. Ogrod'.l·
wej
zmierzą
~ię
godz. 15.30
0
lokalni rywale Unia - Jla:wełno
Pon.ieważ zespól
Ba.wełny
jest
dobrze przygntowa.ny. może w'ęc

Dżu.do zyskuje w
Łodrzi
oor-2rz
w:ęcej
2'W-O'lmn'·ków.
Pytani.a
gdzi-e mwn.a przysw-0!ć s.o•b'e ar'kainy tej wa'.ki n'e ustają.
ctn'i
Na.jwi<.k•rzą ruchl'iwcść w prypuma.g.c:eyn (ł...)
lairy2,c1wzn'u tej dY'S~y:p!·'nv s.pa.rDz~w.o:k telewizY'j•ny
(L)
t1;1 przej.a1w!.a Ogni.s•ko TKKF KoŁódrzJlta
Krooitka Film01Wa z·1.1y. On.o telŻ po.stanow'ło :z:c,rga
(Ł)
~2:0 1 w.ać n-c·wy ku!"s w ty·m pr:z:-erz.a1braik0,ie
„De·~yrzj.a"
fHm fa1b. sw!1adietzen1 :u. że n:e
pre>d. l>O•l&kiej dO!ZiW od bt (~zndy'Cba-tów .
n2-wiązać
rt>wnorzędną walkę ~
16 (l:..)
'
•
Zaip'1sy na kun·s naiuki <:!żud.o lea.derem.
ta.beol!. a w dal~zych
przyimuje
s'ę w sali. Gwat'ctii. roo'?'ry~·k~1ch
sf.?ć
s·iQ autoren1
Kcn.c·ert murzyki da>Wnej (L} ud . Główna
17, w 001 e·c.Uz: a:J'.<i i m.Hycb dla swooich ~lblców n!cOsta•bn·!e wi.ad.o,mo<ici (Ł)
środy 1w g.oodrz. 19.30-22,
S'Po.dzianeok.
mebrruż,o.wy

!f<'.ej (Ł)
Wszystl<ie

p!'Od.

fr·lin>C'U-

i
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ich syn, mąż czy bratanek. SLuiba pogrzebowa wywicma już poległych, W miastec?lm !JOZOst.ali ty1ko żywi i rarnni. A ja zn2j·
duję się w
tei chwili w prowizoryc'Znym
:iz;pita.lu polowym, gdzie opatruje się rannych do czasu przybycia ambularusu, któr?
z.awiezie ich na punkt rozdzielczy. z tei;o
miej~·ca, gdzie stoję, widać żołni-orzy, którzy pe;wnie nie przeżyją nocy. Ale n'ektórzy z nich pozostaną przy życiu cl~iek'
peiwneJ drohnost.ce, którą trzymam w ręk1~
Nie j.es.t to nic wiel!kiego, przyjaciele, ot
zwykła butelka z przymocowanymi do nie'
rurkami. Ale .i es·t to mocne ogniwo łac<1.ace
was z najbliższym.i„. o~niwo krwi... bo to.
c~ mam w ręku, to bu<te·lik a k.rwi. Przyw1ozJem ją . .z drugiej półk11,li. Ze stacji
krwlodawczeJ w Nowym Jorku, gdzie krew
ta zo"Stała pobrana z ramien'a ofiarodawcy słucl1ającego w tej chwi1i mego głosu.
Krn~ ta dos·ioęgła mj.ejsca swego przezn.aezenia na tej zakur<Zonej ulicy zniszczonego ni'emieckiego miasta. Do,sięgła S'\vego
przezna,czenia. I właśnie dzięki temu jeden
z chłopców wakzących w tej chwili ze
śim.'ercią przeżyj.e tę nO'c, a jego rodzina
nie będ:zie musiała za,pamiębć na c•ałe zycie naziwy małego miasitecz.ka w Niem·czrech".
(c. d. n.)
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twar

d-0 g,tać Z'a ŁI(S, Jako aktualny
kra.kcwia.nin, związał swe uczucia z Wislą. W•ięc za kim w tym
mec"lu? ...
Okr1>pna sytuacja, ale zdecyd.owałem
się:
trzymam
za
ŁKS.
Oczywliście
za.
wygramą,
chociaż remis też mnie „ratuje".

.

dzić. Miasteczko porządnie ucier:piafo od
poci1SJków. stoJąc na głównej ul'cy i patrząc na ruiny po obu j'e'j stronach nie
wid;zę nk szczególnego, co pozwoliloby
odróżnić to mia:stec2'Jko od jakiegDlkolwiek
innego. Tak mogłoby wyg,lądać każde miasto podczas wojny. Każde miasto wzięte
w o.gteń ciężkiej artylerii i karabinó·N maszynowych . Jes2lcze przed kilkJU godzinami
znajdowal'o się ono w rękach niemiecklch.
WaS'i symowie i bracia, mężowie i bratanścią. Odnosiło się wrażenie, że gło.s tr.n
kowie zdobywali je swo'mi
karabinam:
i stnieje w jakiejś próżni i że jest z.upełnii~
I bnha,ters•llwem v-4.aściwym ia.merykań.s1dm
bez znacZ'einia, że wydobywa się z jakiegoś
żołnierzom. Posuwali się naprzód od przyda.fa. które miało swoją własną egizystenczółka do przyczólika, od rowu do rowu
cję, właisny kształt w prawdziwym. życiu.
i własnymi ciałami wypchnęli z miasta
Silne, lecz op0ncwywane wz.r<uszenlc:.
wy-trawny'C'h
morderców
WY'S1Jkolon:vch
przez Adolfa Hitlera. Mfas.tecz:ko pod'dało
prawd.z i we czy też udawane, co było b.ez
stę.
Zo&talo z.ajęte p .rzez nasze wo,i.ska.
znaczenia w danym wypadku butlz1ło
Jedna kompania naszych żołnierzy ooiąg
wla•rę w to, co ten głos mów!ł, budziło
nęła swój cel. Ale w wielkiej panoramie
wzruszenie, które ten głos chciał w'Y:"'owojny je<dlna ikom(t>ania, j<eden ce.I i jedne>
łać. Po wycięciu niepotrzebnych powtorek
niemieckie mia.stecz!ko, 1eżą·ce w gruzach
t nauz i zmontowaniu calo· ści wzięliśmy
nie przedstawiają wielkie; wartości. Ni~
z Jack.sonem s'tcipery do ręki, żeby posłu
znajdzie.cie wzm'e.nlki o tym wydarzen:u w
chać, co • tego wysmo.
komuni•kade z pola bitwy ani w żadnvm
„Mówię do was w tej chwili z małe.go
% po1c'kęcmi1ków Mstorii. Niektórzy z was
miastec7.lk.a w Niemczech. N-azwa tego mrn-;
zapamiętają jednak nazwę tego miasteczh
steczika nie ma zna·czenia, nawet gdybv
na ca·l e żyde. A to dla.tego, że tu zginął
,czY'nnilki woj.skowe p~oliły mi ją zdra-

chyba Niemcy. Fuller musiał mieć stary
typ ma.gn€otofonu, a te taiśmy zostały ~ew
nie zgrane ze stilu. A1'e barwa wspaniala.
Miałem dziwne ucrucie sied:Ząc tak w
montażówce i słuchając głosu Fullera. Im
bardziej zagłębiałem się w jego żyde, tym
silniejsze miałem wrażenie, że en nigdy
nie umarł albo nigdy nie żył. Jego glo~.
odtworzony mechanicznie, m'-ał wła.S<ne ży
cie. Głos ten, w:umocniony dla ceiów montażu, tchnął niemal własną indywMiualno-

zwvc1ię5'two

Piłkarze ręczn~

-------------------------------------------------------·-----------------------------(72)

AL MORGAN

; :acho•wskl, Wójc·ik, Sykt!', Sml<?.lek, Kościelny.
Wygrac będzie
trudno, bo nawet w tamtym roku jesienią, Wisła musiała się d?
brze
namęczyc,
żeby uzyskac

Ta.k, mecze Wisły z ŁKS mają
zawsiZe s•pecyfic'.łlny posma,k .
- Będziemy zieim.ię gryźć zę Zygmuś,
wiślak
zaprzysiężony,
bami, ale wy~rać musimy - de- też
mówi, że go rem·is ratuje,
kla.ruje najstarszy za•w<>dnik, au- ale mu nie wierzę. Na pewno
tor dwóch
bramek sitrzeJony·ch chce oba punkty zagarnąc, bo
Odrze, Wies'law l\'la.cbow'>kI,. M~ Wislę tylko to ratuje, Tak, tak.
ch<>w'>ki
uważa za na.Jgrozn,eJ- tonący
brzvtwy się chwyta, a
szego przectwnika. w ŁKS. So•por- Wisła ••• LKS.
ka, .,mózg
drużyny", Jak go
J. ROTTER
określa.
Bra.-nl<a.rz
Leśniak (powołany
wra-z z Kawulą d-0 re~rcze·n~aic~·i
P-0·lski na mecz z Belgaą) na.JW,tę
cej · o·bawia się
str~ałów Jczlers.kieg.o 1 Szymborslnego.
Ga.1.a druźyna treno.wala pllnie
w śro·dę po·d kic.run~em trenerozpoczyna1ą
ra Finka.
Czy p1>dtrzymuje pan swqją
WYJ><>Wietlż
zamieszczc>ną w
ostatnim
numerze „Tem,p.a" po
meczu z Oclrą, że na LKS wys·tu,wia. pa,n zC•P.ólr. .MJ}rY t.a.!<, .•~
Dwie łódzkie drużyny, mianoszo•kował Ocl:rę w drugiej
częsci
wicie Unia l B1wełna, rozp„cxymeczu?„. - >!agadnąlem
Finka na.ją
Jako
drugoligowcy drugą
i•o Sokończonym treningu.
rundę mistrzoS>tw w
piłce
ręc-z
- Oczywiście, z tą tylko róż ne,j
ll--0s-obo.wycb
zes.połów mę
nic2. że w bramce będz'e Leskich.
śniak.
Na obronie zostają: MoPiiił<arze Unii przebrnęli zwycię
nica, Kawula, Zelm.an, w pt>morundę i są
cy Michel, Jędrys, a w ata1lm 1;·ko przez pierws,;ą
lea.derem ta.beli w s•wojej gruple.
W gorszej sytuacji jest Bal\velna.
bo zajmuje przedosta.tnie miejsce.
z prze.luoju do•tychcza.sowycb
roz.gryw,ek wynika., że Unia ma

(Ł)

,.G!-0.eondta 1 '

ŁKS

zaiwc.du;,ka•ch wiary w i•oh m-0żli ciej lok.a.cie, a więc bai~ WYw.ości. Nie Z3Jnieclbują też trcn'n Sci.{:ej, czy w wał ce o tbtrrzymapcrzy.cji uchylą C'Zoła
gów, dążą.c d.o wyr.ug1c1w2nia błę„ nie tej
dó\\r, które p.C1wod1u.ją, że j-ch eter.t przed P.ol.cn;ą (By-ctg.o"""cz)? . Chyto1wna gra . ,staje się ta•k mało ba race.ej n:e, g•rają prrz.e.c;ez. u
~F.<ute.~ua.
z j.aik!1mi
nastrnjami .s·iebie, a to dla ni.eh :znaczy wieŁKS spo\Ik.a się w KraJk·O•wie, pi- le.
w ogóle szan&e drużyn Bydgoszemy na ifi."!r.1ym m:ej.scu.
Ciekawie za,p·owiada się mecz szczy w tę nledzie·lę są znikome,
beniamink<>w: mielecl<lej Stali z zważywszy, że zes<pól Zawiszy bę
inial do czynieniia z Legią.
Cracovią, która ta1k drz:e:notl sta- dzie
pods•taiwy do przywiał.a. czoła gr-0źc·emu Gó::r..1 'ko·wi. Bo czy są
puszczeń,
że
m•o·::Iej clruż)l.1:e
Uwa.g,a
k'bi·ców śląska ,[;:up'a
się na mecz-u Ruch Odra, a bydg·'.:l~k'ej znów uś.m'e•cbn;e s:ę
,,z;crzę6c'e i
przysporzy punktćw
w'.ęc sąs:.a>dów w ta•beli.
Piłkarze Lecha starają się
na- t.tf.<, j.aJk to od•not.ciN>al!śmy w jej
Oclrą?
Na1wet naj:zagowiązać d-0 dobrych tradycji po- m~·cz-u z
ki•bi.c Zaiwiszy mocno w
znańskiego futbolu I trze·b a przy rzalEZY
znać,
że
jak dotychczas, czynią to wątpi.
K. ROZMYSŁOWICZ
to z powodzeniem. Są na trrze-

