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Wydanie I
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Loty na wysokość ponad 100 km

sq za kosmiczne

uważane

Amerykanin A. Shepard
Łódź, sobota 6 maja 1961 roku

Rok XVII

Nr 106 (4492)

radzi ee cy

Spotkanie

drugim

kosmon.autą
15 minut trwał lot kabiny „Merkury"
owadze 1,5 tony po torze balistycznym

deleg<lcji
partyjnych
wyścigu Węgier i Polski
WARSZAWA (PAP). 5 bm.
w KomLlecie Oentralnym PZPR
Polacy zepchnięci na drugie miejsce
sp(}tkanie z
odby1o
w Polsice
s.k iej Socjalistyczn•ej Pa.rtii Ro
Bek er najlepszy w nasze1 drużynie
prz.ewodnabo.tniczej, której

Amerykanie
W piątek
NOWY JORK (PAP). przestri;ef1 swego pierwszego ~osmonau
wYSłali w
Komandor - podporucznik Alan Shepard wytę.
(czasu wa.rsrza.wskiego)
godzinie 15.3·:1
startował · o

na czele

**

się

cą

Czwarty eta.p byl dość skom-1 ni a. Pierwsi zawodnicy wyru-\ Po starcie ostrym do drugiej
il>likowany. Po raz ple1·w:;7y w s.zyli podczas słonecznej pogo- części etapu, kolarze narzucili
jednak
•Ym wyścigu wpro·wadzono ::ró- dy, natomiast ostatnie drużyny bardzo ostre tempo,
hę szybkości drużyn i ona, sta- jechaly, gdy zrobiło się ~rochc; szybko zostało ono przyhamonowila wstęp do klasyfikacji. chlodniej i wiat boczny wiatr. wane. Przez 40 km nic się nic
Założenia dla naszych repre- zmieniało w zgQdnej kolumnie
Po odcinku Bydgoszcz - SwicDopiero przed Znicie, kolal"Ze wystariowali we- zentantów były takie, że d<' me- wysc1gu.
dług „starej modly" d·o drugiej ty jako pierwsza miala ::loje- nem, gdzie znajdował się lotny
którego meta chać czwórka - Jerzębskt. Gaz- finisz, premia zachęciła do aPolów~~i etapu,
Piechaczek i Fornalczyk. taku. Uciekli wówczas Anglik
da,
w Poznaniu.
się
zn~.jd:nva.Ja
Moiceanu,
Rumun
Próba szybkości, zgodnie z o- Pozostała dwójka miała przy- Laidlaw,
Francuz
Adamson,
Szwed
się być do mety w czasie 1 g-0.dz.
CZekiwr,ni:>.mi, zako11c.zyla,
Jorgensen
Dut'J.czyk
Aure,
min.
l>ci·ażką r'alaków. Nigdy zresz- i 20
Szóstka ta
Norweg Digerud.
t11 nie byliśmy orlami w dzieprowadziła następnie wyścig
Rewelacy,jni
dz;nic szyhlrnści.
przez ok. 60. km. Najaktywniej„
W
natomi.ast <>kazali si<: Szwedzi.
si w tej szpicy byli Ad8mson,
1n,.,;ecięt.i1ie pojcch:i.li
Carkiem
Moiceanu i Laidlaw. W tej koWypróbown.ni specjaliści w talinię
oni
przebyli
Tak tet się stało. Po starcie lejności
kiej .ieździ·e i faworyci tej konw
ostro poprowadził Gazda,
kurencji, kolarze NRD.
(Dalszy ciąg na str. 6)
Po stracie niel>ieskich ko1S?.u- tempie ponad 50 · km !godz. Po
lek już we wsięJ>nej fazie eta- 10 kilomeLrach zan-0tQwan-0 rePu, Poh>.cy mieli dużą szans<: welacyjną jazdę Szwedów, któna tra~.e do rzy uzyskali już 1 min. przeodzy.skania. ich
P<>znania. N'a 20 km p 1·zecl me- wagi nad jadącymi za nimi
tą nastą.pil clecycluj;icy a1<! te- Niemcami, a z kolei kolarze
go el?,pu. Sześcioosobowa grnJ>:t radzieccy mieli już po pót min
Nic przewagi nud Niemcami i Pol>~'S'tąpila. ilo cfen8ywy.
było< w niej ani jednego Po- lakami. Ocl półmetka przewaga
W dniu 4 maja br. odbyło
wszys- la jc.szcze W7.rosla.
laka. Jak jeclen m;i:i: Na stadionie Zawiszy, druży
cy nnsi kolarze pncgapili (en
si<: zebranie nowo wybran)"ch
Dali sir, zaskoczyć. na polska zameldowala s;ę w
łn<>ment.
postów łódzkich, ina kló.rym
kolejności: Forna.Jczyk, Jarz<:bD.rogo za to zaplacili.
zaświadczenia
wr<;czo11JO dm
W Swieciu zecpoly startowa- ski, Pi echa,czek i Gazda, a naKomis)i WyborPat'J..s.t.wowej
ły do 4 etapu w odslqpach 3- stępnie po kilku minutach spapQJ.<ka cernwo kot'J.czyli etap Bcker ;
Drużyna
lninutowych.
stwierdzające dokonany
czej,
Wyjechala na trnsię jako o.<>ta\- Królak.
prz<:z s.pokczet'J.stwo wybór.
--------~--~-~~~~~~--~------------~
przewc·druiczyla
Z·ebra.11iu
Micha.lina 'l'aiarkównapo~.
Majkow11ka. Przedmi-0t.em obrad i dy.:;ku&ji byty s.pra1wy
WJllnikl pierwS1Zej części IV eta11:49.19
13. NO'I"wegia
Lodzi i potezeb jej mie.szka1\wyścigu dirużyn0iwego na
pu 11:49.42.
11. Jug-0sla1wia
ców oraz .~p11·a.wa po•woilnnia
CZlll9 rozegranego na tra,s.ie Swiell:j2.12
15. l•' fa1l1ndia
l'.ódzkieg,1 Zes1p0Ju PM.el.s1kieeie - By<l.g·o"2.c·z (13 km):
go. W oparci·u o clo.'iwiadcze1. ZSRit
KLA.SYFIKACJ A
1:03.33
nia oraz oc.enę oo.iągnic;ć p-02. Szwecja
INDYWIDUALNA
l :03.3~
p.rzc<lniego zespo.Ju, po.s.towi•e
3. NRD
PO CZTERECH ETAPACH
1.05.24
koko.ntynuo·wać
po...~ta.nowili
4. POLSKA
1:05.30
5. Da,nia
16:25.18
1. Me•HCll<>W (ZSRR)
1:05.10
lektywne -0mawiani e życi•O•wych
16 :25.39
2. E"ks1tci1n (NRD)'
6. CSRS
l :05.45
po·tl'zeb mia.s~a, u.s.ta·lając jed16:26.41
3. Gom·a,n-s·so·n (Szwecja)
7. Fran1cja
1:05.50
post.ę:powania
nocześnie linię
16:26.:;0
4. Schur (NRD)
8. Itumunia
1:05.58
na forum komisji sejmo•wych.
16 :26.59
5. n EKE!t (Po·Ls•ka)
9. Węgry
1:06.10
W związku z tym po.s.tano•wio16:27.17
6. Adams<>n (Smve·cja)
10. Anglia
l:Oti.24
16:27.45
7. Hoellne (NRD)
no włączyć się w pmcę ta16:28.23
(ZS'RR)
Pietrow
8.
kich kQmisji, których p,mbleWYNIKI INDYWIDUALNE
16:28.25
9. Cze.rept>wicz (ZSRR)
IV ETAPU
matyka wiąże się z go&podar16:28.47
10. W"i513le<ler (NRD)
i kulturalnym prz·e.kr.oczym
16:29.35
ll. Luliorn (Ne>rwegi'1)
3:30.48 12. GAZDA (Polska)
l. Pietrow (ZSRR)
jem pracy li życia mia.sita.
16:30.02
z. \z 1 min. bonifi.ka.ty)
16:30.05
13. J\105,J<.win (ZSRR)
pr"ezydium
Po\.1>10.fano też
3:31.18 H. Cha.vy (Francja)
Lu11au (Ne>rwegia)
16:~0.17
3 W (_z 30 sek. hcaiifM<oaJty)
Lódzkiego Zes.połu Po.s.els1kieIG:J0.29
1;;. Mciceanu (Rumunia'
3:31.48 Ili. Iiapi1tonow (ZSRR)
4· 0 e1ssleder (NRD)
16:30.~4
go w osoba.eh - prz·eiwodn•iczą
3:31.48 11. Bangsborg (Dania)
5° li<lllS{ln (Anglia)
JG:J0.34
3:31.48 J8. PeterS•S•on (S;owecja)
cego pos. Eugeni~sza Ajnen16:30.34
6 • 00Chne (NRD)
3:33.2.> 19. Klt6LA.K (Polioka)
Jr.:31.04
7 · ~ sma (Rumunia)
kiela, za.s.tępcy przew. pos. inż.
3:33.29 20. Dcns{>n (Anglia)
kllóLAK (P<>IS•ka)
16:31.0R
:33.32
3
(Węgry)
ra.nyj
P
Jerzego Jabłkiewicza orar,o: .s.e26. leOR.NALCZYK (Po1lska) 16:31.19
9
3:33.3.l 43. JARZĘBSil:I (Pol!>'ka)
io' c au1 (Ho·J,11n.clia)
16:34.02
kreta.rza pos. Sianislawę Bi3:33.35 :;2. PIECHA.CZEK (Polska) lr.:37.33
: Oc!lo.rst (HO'landlfa)
slmpską.
Mel<ich-0w
eta.p·ie
Na czwartym
~li°llV tym samym czas•ie sklasy<>statecz.nle 59 m<iejis•ce z
a <o:v.:'tno da,łsrzych za.wod•nikó·w 7.a,jąl
U sita Io.no, że zespół n ie bę
Polaków: Bckera, C1lasem 3:33.48.
1,,_ Wsród niclt
interw.ancji
dzie podejmował
i
F<>rnalczyl<a
r>.~llsikiego,
(,'
&~~zd~. Piechacz<>k 2lająt 61 Illliej KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
w .s.pra.wach o przydzial miesz
"W cza.s1ie 3 :34.38.
kań, sprawy :te bowiem pod'..
PO CZTERECH ETAPACH
legają tylko prezydiom dziielni
1. ZSRR
50:22.07
WYNIKI DRUŻYNOWE
luh
cow)"Ch rad narodowych
2. POLSKA
50:24.42
onu CZĘSCI IV E'l'APU
Prezydium. RN m. Lc>d12li.
3. NRD
50:25.21
l. NRo
4. Szwecja
11:42.35
50:28.11
pragną'y poruObywatele,
2 · ZS•R.R
5. Czecltosłowa,cja
11:42.45
50 :35.43
J. Szwecja
6. H<>Iand1ia
11:44 .24
50::18.07
4. Anglia
7. Rumunia
11:45.22
50:39.16
5
· POLSKA
8. Ang·lia
11 :46.09
50:39.58
6. Donia
9. Fratllcja
11:•16.?.5
50:40.04
10. Bulg<!.r•i•a
~· iilCche>sfowacja
11:16.30
50:41..10
Jl. Węgry
n: Fu.rnu~1iia
11 :46.33
50 :42.38
12. Dania
lO '-'tc.tncJa
11 :46.35
50 :51.41
'ę1;ny
lJ.
13. N°'rwegia
ll:o!fi.52
50:58.41
0
H. Jugosławia
12 : ~ Jandia
11:47.46
51:09.20
15. Finlan1dia
11:48.04
51:15.43
~a

W te·mpie

Go __ karto'

bawią
delegacją WęgJ.21r

czy Szandoir Ga.sizpar, k.andydat na czlo·nka Biu.ra P:olitycz
nego KC WSPR, I s.ekreLarz
Koml•tetu Miejs1l~ieg'o w Buda

peszci.e.
Ze strony pols.kiej w s.pc•t.ka
niu udzial wzi·ęli: Z.enon Klos.z
cz]Qnek Biura PQJityczko nego i s.2kretarz KC PZPR,
&ekreRysza.i·d Strz•eleckJi
t.a.rz KC, Walen.ty Titlmw - I
sekretarz Komit·etu Wa.rseawkieski·2go, Józe·f Czesak rownik Wydziału Zagraniczne
go KC i Ma.teu.srz Oks - zuWydziału
kierownika
s.tę,pca
Organi.zacyjn°ego KC PZPR.
po,polu1dniogodzi.na.eh
W
wych delega·cja •WSPR w1yj.echala z Warszawy, u.dając się
w podróż po kraju.

Wspólne posiedzenie
posłów

miasta lodzi

0

Klasyfik

,

CJ•

.

wy Cl-

j

1

0

s:

Grad, deszcze

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.Aleksiej Pietrow

debiutant Wyścigu Pokoju
24-le·bni kolarz ra.dziecki z Lcniingra,clu, Ale·ksiej Pietro•w nie<lawn.o ukończył techn·iku1n i obecnie sluży w wojs•ku w sito-pniu po·dofjccTa.
Pie•tt'O'W po·chodzi z J . . eni·ng·rad.11
gdzie od kill{U pol<ole1i mieszl<a

sta.le je.go rodzi.na, Jego sukcesy l\ola,r.sikie to dwul:::r-0tne w roku 1958 i 19::i9 drug!c iniejsce w
w
indyw·:dnal1nej
1<Iac;yfika1cji

dolkola Eg.i.ptn. W roku nil. starte.wal w repre'lcnfacji ZSRit na O.bmpia.dz.ic. W Wy
ścigach Polcoju je~z.cze ni.e brał
UdZ.ialu.
wyśc!iru

Po 1ninięciu mety, Pietrow zunel1nie nie z.męczo·ny po•wiedziia~,

powii<e .Jego 2ldaniem wygrać
nien MeJi.chow, ale ta.k 2lajął slę
on
baj

walką

z WeissJer:lerem,

stra.cili pro-wadz.cnie.

że

o-

i burze
na zachodzie
Europy

LONDYN (PAP) - W nocy
z czwartku na pią•teik naid
Anglią i Francją p:-zia."Zly burze, ulew111e deszcze i gradob:.c:e,
Na pólno.cy Fra1ncji w Norwy:n.i1l,;u burzy· 3
mandii w
o.s.oby po•ni'0<91y śmierć. a o.k0Wie.Je
lo 100 je.st ra.nnych.
lu.d.zi zootalo bez da<0hu nad
glową.

Ulewne desiZJcze za.Ja.ly w
AngliJ dro.gi unieruc:hamiaj•1c
s.a1mo•c:hody i pociągi. Pozi,om
w nie!dówody w rzeka.eh
kraju podczęściach
rych
niósI się o po.nad 3 met.ry. W
miasta·ch woda za.lala
wi<,Ju
pi wni,ce domów,

z bazy Cami.veral na Flo.rydzie i po 15 minutach
lotu w półtoratonowej kabinie Merkury wylądował
od miejsca. wycało na Atlantyku, około 470 km
st.rzelenia, Tam wyłowił go helikopt.er. Pojazd odbył
wys<>kość
maksymalna
podróż po łuku, którego
wynosiila. 185 kilometrów. Urządzenia kabiny, którą,
rakieta
20-met.rowa.
przestrzeil·
w
wydźwigneła
funkcjonowały normalnie.
„Rei!stone",

ogólne lub
szyć zagadn1ie.nia.
specja.Jne o charak.terze waż
nym, ustalą z bi·urem z,e.s.po.Ju
termi1ny rozmów z .wybranyn<
przez siebie po•$lem lu.b gru,pą
p<Jelów.
Zespołu

Poselskiego
przy Lódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodu, ul. Pi<>trkowska 104 i jest
czynne codziennie (prócz świąt
i niedziel) od godz. 9 do 15,
telefon nr 237-13.
Biuro

mieści

si~

Ocena
•

I

Rakie<ta v.1ys.ta.rhowala z dwu
i pólgodzi.nnym opóźn1en.1•em,
spo.wodo•wanym dw-0°ma defek~
tamt technicznymi .i rnep•o;wn.ą
pogodą. 37-letni Sh<lpard znalazt się na szczycie poja.ztlu o
godzin.ie 12. Ubrany w &~brzy
s.Ly hermetyczny kombinezon
i uloko.wany w ciasnej k:lbinie F.;>ędZJil ta.m denct-wuj4ce
3 gódziny i 34 minuly, podczas których t·echnicy wymieniali u.oizkodzone prz•ewo•dy i
źle funkcjonującc1 przetwo·mim·eleo-rolocę elektryczną, a
clzy zas.lanawiali .s.'.ę, czy obło
k.i. na horyzoncie nie ;p.rzc.sJonią całego nieba.
W 1-00 s•ekund po wzlocie
pojazdu .s.ta.cja na2liemna odebrala pt7..ez radio pien"c;z.e si.o
„Oh what a
wa Sh.::>.p<p·da:
beauiiful

vie\v''.

„Ach,

jak

JUJrij Gag·arin, gdy
12 kv.·ietnia wzb:ł się nad pla
ne-t.ę, zawQlal to samo po r-0syj.s.ku: „Kak prjekras.no!".
kilom-clrów od
Sz.es.nali·cie
z
leciała
rakieta
wy.rzutna
kilome.trów
2.50-0
prędkością
na.stępnych
Po
na godzinę.
.s.zybsze.<;:na•.s.tu k·ilomeLrach
lrnść wzros~a do 5.280 ki1Qm12trów na gc.dzi.nę.
Na wy<:.okotio! 145 kHometrów kabina c<ldzi.:~lila ,s.;ę o·d
rakieiy. Dla Sbepa.rda zac.zał
siię wtedy pięciomi:nut•owy
kres nie'1vaż,kości.
Kabi.na 1'2ciała nad Atla:ntvkiem z prędkością 6.500 k·iiopięknie".

o-

uroczystości

1-majowych

problemy eksportu

temaiem obrad
egzekutywy KŁ PZPR
Egzekutywa KL PZPR d-owcz{>ra.j oceny ur<>ezyI-majowych w Lodzi,
części obrad odrugie.i
w
a
mówio.no pro.blemy eksportu.
do
przygot.owanfach
W
brato udział
święta I !\.'faja
pa.rtyjaktywis•tów
tysiące
nych i bezp·artyjnych działa
czy FJN. P<>w-0lano 501 komite iów obchodów, odbyło się
489 akarlentid, :H5 masówk. 61
wieczornic oraz 131 a.peli .mloclzieży szlmlnej.
f<lbryk i mieszkań
Załogi
bloków i osiedli podjęli
cy
w·iele cennych zobowią7.a.ń i
pra.c spe>leczuycb. Dużą m1przcja.wiala ml-Odzież
cjatywę
Wi<bewa.
Masowy udzia,J wzięli miesz
kańcy Lodzi w wi.elkim wiecu na Placu Zwycięsbwa.
konała
stośeii

drugiej częsc1 obrad
W
PZPR uKf,
egz.ekutywy
czestniczyli wiceminister han. Kutin,
zagranicznego
dlu
przemysłu
wiceministrowie

Pierwsze rozmowy
walczących stron
w Laosie
LONDYN (PAP) . W piątek
w mi·ejscowc.ści Hi1n Hop poło
na drodze pro·wadzącej
Ż(}n·cj
do Luang Prabang odbyl10 się
piel"'\\l,,z.e spotkanie stron walPodczas
w La-0.s.ie.
czących
rozmów
g-0dzii111e
trwających
0mawiano .~.prawę daJ.,,zych ro
ko•wa11 na temat wpro·wadzenia w życ.ie d-ecyzji zawiesze-1
nia br(}ni w Lac,3.ie.
PrzypL'.'"'.~cza s.iq, że na.~.ię.p
ne .0 .potkani·e odbęd2lie się za
ki~k.a. dn.i,

lekkiego Wojtkowski I Mine>r, pr7,edstawlcicl 'Wydziału
PZPR
KC
Ekonomicznego
dyrektorzy zjeduoGr<lbski.
oraz
przemy.sl-0<wych
czeti
eksp·ortow-O-'imp•o:nt10-cen;tral
wych i ważniejszych łód-z,kich
lekkiezakładów przemysłu
f'O.

Poruszono m. in. sprawy
us1>rawn.ienfa zae>pa.trzcnia faniezbędne surowce,
bryk w
chemikalia wyi
barwnik.i
Prze<hni-O•iem
końw-'\.l1tiC2e.
były również spradys~usji
planowa.nfa i kontra.kt<>wy
wania J>ro-dukcji eksportowej.
I
J)<Xlsume>wa,ła
Obrady
KL PZPR Michalina.
sekr.
W
Tatarkiiwna-1\lajJw.wska.
wystąpieniu swoim podkreśli
ła ona, że w końcu ubiegłego
KL PZPR
J'&ku egzekutywa
pe>święcona. sprawom eksportu podjęła. uchwałr,, której
wykonanie }><)Winno radykaJnie zmienić sytua.cję. Niestety wiele Z<>l>owiązań przyjr,1>rzez przedtych wówcza.s
zjccln<>resort-Ow.
sf.awicicli
cze1i i przeds.iębiorstw nie z<>.sialo w calości wykonanych.
egzekutywie
Na wczorajszej
celu
wuiO'Ski w
wysunięto
wyko-na.ni.a. zobowią
pełnego
zań wypływają')ych z uchwały· egzekutywy,

.Kcm~.'1clor-pndporucznil•

She113rd ma. 37 lat i

Ala.n
od cza-

su wojny slużyl w lotnictwie
ma.ryna.rki wojennej. Jest ojcem uwojga dzieci.
m•et.rów na go<lz'nc:, gdy ko.c.1110
nauta wiączyi }::·d:·n po drugim t.rzy .0 .iJn.iki hamu.iąc2, ka
bina zaczęJa o;rndać.
Na w;-.sokości ok. 9 k1lcm.zh·óv.r nad Oc·E:a.ne1n o!.\vc„rzył
się główny l:'·padochron. Kabi
na .straciLa re.">ztę nadmi:::rnej
p.:ędk.o3c1 i o.;Jadla do Allan1yku, 3 mil·e cel lotn:,,-.!<ć•\\'W,
na którym czuwały helikopt·:ty. Jeden z ni·ch wvlo·wil koŚmiglow:ec
(drugi
smona.u.tę
za1bral kabinę).

* * *

Piątkowy lo·t Shcparda st<ino\x;i du~ cs.iągn1ęcie kc,~n10jadnaulyki ameryk.af.0 kiej,
joes.t p.rwcJ.~ięwV.ęclem
nak.że
od
Ej!crom.n iiej.s-.zym
znacznie
k.w'.•s-tniowego wyczynu Jurija
Gagarina.
Gagarin wyl:'.tartmval w stat
ku-.s.pu.tniku, który w.szedł na

okołoziemską,

orbitę

(Dalszy

c.iąg

obiegł

na .str. 2)

o godz.
-----Społeczeństwo

ŁODZI

dziennikarzom
W

nied2ielę,

d·zinie 11,

czystość

7 bm. o

go-

urc-1·
odbędzie si<:tal'.cy
odsłonięcia

wmurowane.i
pamiąik(}wej,
ul. Piotrkowskiej 95,
przy
w ścianę gmachu PRASY,
ku czci dziennikarzy łódz
kich poległych w walkach
z okupantem.
Tablica ufundowana zosta-1
la. przez spoleczcństwo Lodzi.
Apelujemy o lie:zny ud~ial
mies-zka1iców naszego mi'°
sta w tej podniosłej uro!2ystości.

ł
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Okrucieństwa

kolonizatorów
porługa Isk ich w Angoli

DELHI (PAP) „Sytuacja w
Angoli jest wielekroć gorsz..-i
niż w Kon,gu, czy też Algierii·' - pisze w liś·c:le do rodziny oficer pocho·dzący z Goa,
który slu~y w jednostce p::irtugal.skd1ej w tej kolonii „fryW Ji.ś·c:'e tym o.pukań.skiei.
blikowanym prz,ez „I,nd'an Expres;;" z 5 maja, ofd:cer opi-

su.ie okrucieństwa koloni.zatorów portug.alski·ch w Ang·olL
Ok-olo 400 ty.cięcy patriotów
angolskk~h wtrąc-on·o do obo::wncenlracyjnych lub
zów·
wymo!'dowan·o. Samoloty po:-wsie
b:i-mbardują
tugals'<:e
.Ang.oli. których lu-dndć „p()o
dejrzewa s'ę o .sym_patif.:
powstat'lców".

oo

,

Nasz komentarz

Burz Ii wa noc w Algierze

·Grad kamieni, zg. niłych jaj
pomidorów, ziemniaków i wazonów
posypał się z okien
na głowy żołnierzy

w ludrlliach, W Sidi.-Bel-Abbes
ultra& za.s11JtyleionaitomialSlt
mu.zruhnalTlilna.
wali jednego
jaik zwy'kJle
Sprawicy zbiegli,

domów
i policji

Jak dowiadujemy się z depesz Reutera, wladzt:. francuAlgl~1-ze prnes.unęly
skie w
godzinę policyjną z 21 na 22.

W ezwa.rtek wteczorem z nasta.niem godziny p1>llcyjnej
(godz. 21) w europejskiej ' dzielnicy Algieru rO'Lpęłalo
się swo.ii>te piekło. Na opustosza.lych ulicach pat:r-olowaly
jeepy i a.ul.a. pancerne wojska i policji, na które wa.Iii
pomidor&w, zgnisię grad różnegu rodzaju pocisków łych jaJ, ka.l'tofli, kamieni, na.czyń kuchennych, walWlllików - UZłMla>DYCh z okien i balkonów domów.

z

R&winocreśnie

każdego

d.ómu zamie.."'7Jka.l:ego praez ultrasów wyoobywaJ.y się praiwdziwe ryk.i. Ok;rzyllti ,,Algiecia.
francuE:ka" pomi~ly .się z
obelgami rzucainymi na żoł
Ha.s.lo wynierzy i policję.
„wygirywaino"
i
kr.zY'kiiw3illo
na gwiookaioh, trąbkaioh, bęb
nach, na ga>mkach i patelW&Zy.s1tko to raz,em
niach.
zlo:żylo się na ogłuszającą kakofonię, krt.óra w ry.tmie pi<:ciu zgloo.ek: .,Al-ge....rie-frain-

Rząd

francuski

uważa sprawę

zakończoną •••

za.

zl:am.any :nos.

PRZESUiCHANIE
EKS-GENERALA CHALLE'.A
ek.>-generała
Priz,eslucllanie
Challe'a praez sędziego śled
czego Henry Thereta trwało
pt"arwie S'Oe'ŚĆ godz.in. Według
za1pew:nień AFP n~ dotyczyro
ono re1bcl ii, 1ecz działalru:llści
Challe'a w Algierii na staIllOWisk.u dowódcy annii. Na-

Rząd !ranPARYŻ WAP)
cuskJ. nigdy nie mia! wątp1lwości co do .stanow:l.ska władz
USA wobec p0J:itykd. iranC'USkie.i w Algieru - oświadczyr
mi.ni.ster spraw zagranlczn.yoh
Fi·ancji, Couve de Murvill.e.
na P<Jsiiedzern:iu pa.rl<lmenta;nnej
komis.ii &i>raw zag.raniczn.ych.
Zaufanie rząd.u francu.skii.€,go
zn.ala,zlo zresztą po<twierdzenie
prezydent
w · Hstach. ja.lcie
K€11inedy wy.slat do generała
de Gaulle'a.
N:ie W,ęg.a, , wą~p)i.i.~ że
JXY!NYŻSzi! oowtiadcz.em:ie francu.skiego m;i.;rnistra sgi;aw za· vF
,gran:iczli:Y'ćh-"" pó.roifaje
zw:iązlru z rewelacjami oglosronymi pr:ooz prasę zachod.nią
na temat udziału Centra!l Wyw.iadu Amer:yk.ańsl~iegio (CIA)
w przygotowa:ruiach do !l"ebeli.i
generałów. Couve <le MurVlille
wspominając o tY'cih rewelacjach o.śwfadczyl: ,,Rząd francuski, wbrew ,pewnym :in.synuacj.om. nic mi.at n'.c wspólnego
z .szerz.enli.em takich po,gJ.019e'c.
Jeśli o n.as cbodz,i - zakończyl
minfa,ter - uwatamy tQ sprawę za zakończO!ll.ą",

w

od,być
prze.słuchanie
pi,ą,tek po polud.ni'll.

WYN1KI ANKIETY
Dzi€111ni'k „fia<nce Sol1r" <>glooii.l: wynLki ain:kieiy p:"ZJCprowaid<Z'Ol!l•ej pr.z.ez; Fraat>CU!Slki
Instytut Badaaiia OpJuii Publicznej na temat. jaiki. los
przywód.spo!kać
powjl!lien
ców rebelii. 76 proc. ocliP<l'wieba;rdzo .surowych
żąda
dzi
ka.r (30 proc. - żąda śmierx::i.,
dożywotniego wię25 proc. zi€!rlia). Z l)O'LOIS:t.alych odpowiedz.i tyllro 6 proc. żą<la Jagodinyc.h wyroków, a 1 pro~
u.waiża. że goen-erałow.ie micli
rację.

TRRA CZEKA
NA ODPOWIEDŻ PARYŻA
„Nie należy 01CrWkiJwać fa<lncj :iini.cjaitywy re strony Tym
CZ3JSOweg;o Rządu Algiensikiena1d€\iśdem odp<>go prz.ed
w i;;p•ra1wie
wi~dzi z Paryża
nQ<ll\'O~

&~ią. .w E;vJę:n"
opi;nia prz.eważa W

taika
k.olaph •. fLN , .w Tlµ].i&e.,
Ja·k wiadom<;>, TRRA zarz!l!dowJ fraino„uproponowa,l
ski.emu rozpoczęci.e rokowań
w EviaJil. 11 maja br.
wledż dod;ych= ja..o;z.czie nie
nadelWla.

Odpo-1I

ZAMACHY

ULTRASOWSKIE

Zama1c:hy
PARYŻ (PAP) ulka&ciw.skie w Algierid tl'waW piąitek: ra:no w
ją na•dal.
wybuchła
AlgJ.eru
centTum
bomba z plais.tiJku. Eks,plozja
nie pocią@lęła z.a oobą ofiar

~~~~~~~~~~~~~-=-~

Dziś

otwarcie Tygodnia PCK

czerwonokrzyskie

Drużyny

na ulicach Lodzi
W dniach od 6 do H maja
S<ię 'l'ydo:i.eń Polsiklego
Czerwone.go Krzyta, obchodo:ony pod hasłem „PCK w stużb!e.

odbędzie

ISJ>Chleczcńs.twa". 'tydzień po,;wlę
cony będzie wzmo-żoneJ d"'latal-

wszystkich

n ości

kół

i

dTużyn

czerwonokr7;11silcicb.
Dziś

(6 bm.) o go·du.. 18 w

Ło-

Otwarcie wystawy prac
J. Nowosielskiego
Niedarw1no
,.K.rzywy1m

wremsrz.ruw.sk!m
w
Kole'• rz,()!r-gtn1:00.wapn-zyj ęta b••rtl<u.> po-

na by ta chle.bn<'.oe pr:zerz; st-0ł€•C1Zl!lą pr.r13ę
- wystzwa o·brz.izów j~·dnet;•o z
najbard:Z:!ej intore~uj~.<'Y•Ch dz'ś
Jeirrz.ego
ł6d!Ziki·ch
ma.Ja.!''ZY
Now>e·~'·elsltiego.
tccJei v.-yat.~•we

z

p-0-mnr.>tę o n:Jwe prace - z.o:::>~.cey
my w Lo<'J?:i. w ldcalu przy ul.
i:'f{J,cda się
P'.CJot•rl<-c1w1~<1<.i~j 102.

żcną

pcr:a1w:e \VYOflwa.rcie wy-

ona z 36 c1braczów.

z olel.
łącizn'e
starwy n3.8't.l!<Pl <i?l'ś,
6 maj-a o godz. 18.

h4J1UJLW&J&&11

rooo·tę.

A.

w lndonezii

P

mentem.

Ze 100 tys. Żydów na

swoją

Łotwie

zeznania

na ,proee8i!iie Eiehmanna
JEROZOLIMA

(PAP).

poaiedz€lniu
piątkowym
rozpatrującego sprawę

których wielu ludzi pogrzebano żywcem, odbywały się odPóź.nie.i
tąd co pewien czas.
hitlerowcy codziennie wieszali
kilku mienkańcow getta .. ,Pewnego dnia - opowia,da świa
dek - Powieszono 300 o.sób".
$wiadek zootal następBJie wysłany do obozu konceniracyi.111eg·o w Kai.soerwald kolo Rygt.
Wielu 111dzi umurlo tam barszybko. W październiku
1943 r. od·eslano z tego obozu
~ tY$:, -OSóh a.o ' .1'<Jo!l1ór g'!'z<?wych w Oświęcimiu. Sposrod
14 tyś . 'tieób, któi'e zgromadzoobozie k0111~lracyjnym
Kr.hs0.rwald, do .sierpnia
w
1944 r. prz,eżylo tylko od 5 do

Na
sądu

Eichmanna, prokurator prz-edatawil
dokumentów dotyczą
kilka
cych hitlerowskich „specjal111ych grup operacyjnych" oraz
P<JWolal przed sąd dal.szych
świadków ookarżenia ..
Przedstawione przez prokuratora sprawozdanie generała
SS Franza Stahleakera, któt'y
byl dowódcą. tzw. „grupy do
operacii sp~jaltiych''· .·d.otyczy
eksterminacji ludno.ści żydow
krajach nadb'l.Hyd~icb..
Gkiiej
Stahl.ecker donosił w tym spra
wozclaniu, że do 15 paździer
:niJrn 1941 r. zabito na tym terenie 135 t)'IS. osób, głównie
Prokurator stwierdził
żydów.
następnie, że to właśnie Eichm<1nn wydawał rozkazy specjalnym .f<T'U'POffi O'P·eracyjnym
I>;'asowe
przepł·owadzającym
egzekucje i inne akcje eksterminacyjne.
Pierwszym świadkiem ookar
żenia, który zeznawał na piąt
kowym pe.siedzeniu sądu. był
urodzony na Lot wie, a obec1rtie mieszkający w Tel Avivie,
Eliezer Kanstadt. Do stolicy
Lotwy, Rygi, stwi.erdzil on Niemcy weszli 1 lipca 1941 r.
Do 23 pa:i.dziernika tegoż roku,
tzn. do 7.amkni<;da getta, zamordowali 7 tys. ""'Ośród 40
~„
tys. Żydów zamie.sz.kalych w

8 tysięcy.

dzi, w związku z otwarciem
Tygodnia o:lbę<lzle silę · p,nePCK Placem
d.ruiyu
ma.rsą;
zwycięltliwa, Główną, Plotrk0ow"ką do Pl. Wo~nośc:I. Na trasie
rowta.wiio·ne
będą
przemars~
3-osobowe patrole mł<>dzieźowe
prze&Zl«>!o.ne przez Łódzką Sim\
bę Ruchu.
W ramach Tygodnia odbędzie
ponadto srer0g lmprerL,
się
s bm. kolo pn:y ZPB im. J.
SOBOTA, 5 MAJA
obchodzić bę
ll!archltH•1sJ<iego
dzie uroczyści.e 25-lecie sweg-0
PROGRAM I
W dniu 10 bm. odl~tnlenia.
b~dzie się wyśwletlanle filmów
8.00 W'.<1cl<om'VŚ<Ci. 3.00 Murzy1ka· i
o.wlat1>wych, filmów z dltiedz.!- aU<.tua.lr.'.lośoi.
8.28 Muzytka po1r.a.nny of.wiaty sanlta...-noj na wol8.45 Pr-01bleimy tt{1c-no1mlC'2ne.
nym powietnu. Przyjemnie za- t.1.a.
kJlais III i lV pt.
dJ1'a
AU1d.
9.00
powia.tl.a s~ę spotl<:ninie ciz.ło.nltów „Ja1k
tirą,bl'-a oaim gira".
da.wca.ml 9.20 (L):ł.;.!d1n<e
PCK z hO'l10„·owymi
r•mm•yJslkO'WY·
K<cł.1,cet"t
krwi. Na d:nleń 14 bm. Z~'\>OWie 10.00 „Tech1.1'1[<,a n.a oo cbtień" dziana .Jest zblóri(a uliczna. na a·u.d. 10.10 H. BUsscr: l\/I.nla su•i~-11
cele PCii.
10.2-0. U progu XX
-0t·kl.:13trę:
1;, •n;kól lócl7.kich na
Młodz;eż z
s\'\.tł<:-c·a - "'t•d. Hl.5-0 Feiic·tc•n. ""

więlcszość państw

t!llko
ożna
O·twartość, z

podziwiać
jaką Sta-

pr.zuZjednoczone
realizacji tego ,.pozytywnego" programu. Obecnie cały ich wysiłek sprowadza się do uzyska,nia w organizacji państw amerykailsldch
ow.ej większości 2.13 gfo;ów.
pod-·f1m:iskicm
Dotychl::·:.as
Waszyngtonu, 8 republik Azerwało
Ła.cifislciej
"meryki
stosu;1ki dypl-Oma :yc.:rne z Ku·bą. Są to, z W;Jjątk.iem Peru
i Paragwaju, m{niaturowe republiki strefy Morza. Karaib któtych dyktat<;rskie
skiego,
zależne
rządy są callwwicie
od woli ·i rozkazów USA. Do
potrzebnej więlt.szo.Sc.i brakt1j.e jeszcz,2 5 państw. O pozyskanie ich toczy się w!aśnie
zacięt!i walka.
Departament Stanu liczy nti
to, że zmusi z kolei do ulcArgcntuny. Korządy
gwści
lumbii, Panamy, Urugwaju i
wsz11stkich
We
Wenezueli.
ty·ch krajach istnieje glębo·1':
grożący
gospodarczy
kryzys
przewrotam!
chwili
każdej
Utrzumanle się
społecznymi.
tamtejszych rządów przy wla··
zdaniem Wadzy zależy od finansowe)
szyngtonu
ZjednoczoStanów
pomo.cy
nych.
Kraj.e, w których sily postę·
powe i powszechne nasf.roj~
niemaly
ludności wywie.rają
ich rząwpływ na poUtylcę
ny

eto

stępują

no' w

Później zostaliśmy

przewiezieni do Niemiec" -mówi. śwuad•ek. StWlierdz.U on,
że S.JX'~ród 100 tys. Żydów, k~ó
!!"f-Y mieszlrnH na Lotwic, woJ111ę pczetylo tylko okolo 800.

Z obrad FJN
na Widzewie
wczoraj odbyto etę plenarne
zebranie K()llJllltetu FJN na. Wi.
dzewi.e.
Omówiono ~rawy orga.nou~yJ
ne Dzle·łnico·W0&0 Zes.~lu Up1ęk
mwnia. Mi.,,sta.. Na Clf;cle :res.polu st.,,nął J. Kleczews kl.
w dysiku\)1 dzlata.c.ze FJN z
Widzewa o.raz k omi.terow bloklO
wych domaga.li ~;ę s-urMvych
kall' dla tych IOór.zy ni&JZczą zie
w raleńce i !er.zewy zasiane
ma.eh czynów S>pC>leco:nych. Pos·tulff,vano by lt>kalizowan.o roboty :.po ł eczne, w bardziej skoo-rdyno•wa.ny spo.iób nl:t doty•ch
czas. (s)
0

mieście.

tym

M

d.z.o

w

stronę

Prasa anierylwńska nie uo jaką więk
krywa 1uzwet,
Waszyngton
cho.dz i.
szość
chce mleć z oóry zape.wnio·
ne poparcie 2/3 krajóu: ła
„pozyciiiskich dia podjęcia
przeciu.,lco
tywnych kroków"
Fidel-Owi Castro. Pierwsze kro
ki, to całkowite zel'wanie stoi
dyploma.tyc.rnuch
simków
gospod-0.rczuch z Kubą . Jdli 1
to nie pomoże, kolej vrzyjdzie na trzeci kro·k - d.ecyw mniemaniu. Wadu.jący
lcrzyżow11
wojnę
szyngtonu:
narod.owi kubańprzeciwko
skiemu.

•

Wstrząsające

i

Ameryki LcLcii1skiej.

800

przeżyło około

wojnę

presl!iżowej

klęsce

o

1·ządu
kompromitacji
Zjednoczonych,
Stanów
awanturniczą
spowodowanej
wobec Kuby, prasa
polityką
jak
czuje się
amery·lvańslw
d,o unajbardzi.ej powalana
ra.cJ. na przyszłość.
dziel.ania
Nie inac.zej postąpił poczytny
„New Yo,r k Times" · pisząc:
„Coś się musi stać, zat instynkt podpowiada - coś należy zrobić. Ale cokolwielc się
uczyni, pierwszym wa1•urtkiem
jest: nie spieszyć się".
Jak się okazuje, Waszyngton
nie ma żadnego zamiaru ·daZ
nia ' posłuchu tym radom.
prez.
polecenia
os.obistego
Stc.
Kennedy'ego Departament
n11 nr.wiązał bezpośrednie kan
takty ze wseystkimi rządam·i
Amervld Łaci1~skiej dl<z utworzenia jak najszybciej ;ednolitego, wspólnego frontu antykubaiiskiego. Stosując boaaty
wachlarz nac!slw politycznega
i e.lwrwmic.znego Sianv Zjediż
noczone stawiają na l-0.
przeciągnąć na
uda im się

OSLO. - w stoliiey No,rwegH obraduje Mlę<t-zynarodowa KonBELGRAD (PAP). Po podda
ferencja NaukO•Wa po~więc-0111a
nlu .s.ię w marcu br. 10 tys..
r<nbrojenia a.tozaga.dn:ie·niom
rebeliantów w pólno.cnym Oemowego. Tematem konfere.n.cj•i
le·~·~1'.oe, dal.s<w 25 tys. żiołnloe
jest &pra•wa S'brategicznych i
rzy-btmtowników doi.skało się_ uolity·cznych warwn.k<>w '.rozl>To
armii indo01I1ezyjdo niewoli
jen.la oTa.z konkre<tnych śoro.d
ków, ja·kie nale:ty · podjąć, ab.y
ski0j. Nie<laiwno oddal ;g,'ę w
za;pobieo mvię·ks'Zanlu s<ię liczby
ręce władz i.nd<>nezyj.„kich „na
atomowych.
mocarshw
czelny dowódca &il r.e.wolucyj LONDYN. - Jak podaje Agencja
nych" b. pułkownik, Alex Ka
R>eutera, przes.:t.l<> 3 tysiące AnBył on p'.er.v.s.zym
wila.rang.
za•mierza udać się d-0
glików
Moskwy na rozpoczynają,CĄ się
przywódcą rebe-liantów, który
tam 19 bm. brytyJ„ką wy..tawę
publiczmie pr.zyzn:al &ię do kra
handlową.
chu rcbeli!i.

Na1Stęµnego mle.siąca, tj. w
list-Opadzie. Niemcy zorganizowali ..wielką opoerację". w
czasie której Wymo·rdowal! jedną trzecia mieszkańców getta. ·
Masowe ei;(zek.ucje, podczas

_________________________ ____________________________

ł,ódzlti
elt~ponatów na
tcrzyża
Młodzi łodzla.ni.e za-

popr~oz
przes.zło 70

wysyła

PCK

wystawę

Zarząd

Czerwonego

Jugosławli.
prezentują

na wyittnwle w;-cicern.mllcę
regi<>nnlne
n?.nlcl
lalki w @trojach 1u'd1>wych, ry~
sunkl o tema.tyce PCK, koraI~.
o~dobne puclcl!'C1.ka I inne pra(k)
ce ręczne.

W dniu 4 ma.ja 1961 1•c.ku 7lm.arl przeżywsry la,t 55

ZYGMUNT SZCZEPANIAI\.

W Zmarłym tra~imy sumiennego pm.cownilta i nieodżałowanego kolegę.

Pcgrzeb odbędzi.., się dni.a 6 maja br. o godz. 16 z
kaplicy ~mentarnej na Dolach.
WSPóLPRACOWNICY i KOLEDZY
Z FOTO-RYTOWNI przy ZPB
im. F. DZIERŻYŃSKIEGO,
8171-G

$
.W&&iiii
2 DZIENNIK ŁÓJl'7.Kl nr 106 l4492)

tem3·!Y m'ędizynar·O·c!·c•we. U .OO All

dla ~k:13Y VIII "G·!i:::11y''.
w ciycja
11.30 Bdl•ady l{c1m.t>C!Zytor6'W {)O·'.-

sk·ch. lL.S·O Audy·oja z eit<-lll ,.Ro
ct-z:.ce a dtzieok·~''. 11.55 Ch<W~l<a
mtuZy1koi. ll.G7 Sy.rnał ciz.a.su l hej

talflwizj a.

•

Ra.di o

-

--&&EE

'W

-

rebeliantów

Kląska

ca.is.e"' prnewalała sti.ę z jednego krańca mi.aiSlla na drugi.
zoo.tal<>
żo:hnierzy
Dw6'-Ji
ra.rnnych. przy czym jeden ma

stępne
się ma

Couve de Murville:

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

Waszyngton
montuje spisek

MOSKWA. - N. S. ChfUS'ZCZO<W
przybył 5 maja dO stolicy Armenii Erewania, aby w11ląć udział w obchodach 40-lecio. us.tanowi·enia władzy radi-ieekieJ
w tej republoice i po·wstania Ii.o
munls•tyczn.ej Partii Armenoi.
Przed&taRIO DE JANEIR<O. wiciel brazylijskiego Ml111is•ter•
&twa Spra.w Zagranicznych oświia,dczył, że Br.,,zylia n.ie zamierza zmlenlć s•taino•WiS1ka wo0bec liuby. Rząd Tule widzi przy
czyn, dla których mia!by mnie
swe &tan.O<Wis•ko bevwarlLllnić
ke>wego p<JopLeira.nla zasady samo
nar1>dów t n1~Hnge
określenia
rencJl w s•p.ra•WY wewnętl'Zll1e
krajów Ameryki La.cińs.J<iej.
S'l!arif
Premie·r
TEHERAN.
Em.,,ni 'llłotyl s.wą dymisję, na
ręce so:acha Iranu w 'l!wlązku z
ja•kkh był przedkryty·k.,,ml,
miotem za wydanie policji ro.:
kazu strze'1ania do nauc.zyeleli
demonstrujących pned parla-

L

I

we. 2-0.:>11 „Poodlwi!e•CfZO<N!k prrz;y m; ne. 16.5-0 Tr.a1119misj•a z za1~ońet1.~
~roJicnie". 22.00 Melodie t.i;r.1eCZ111e n!a V etaipu WP. 17.30 Meolod:e
Amatoor-21{1,e
17.4.5 (Ł)
22.30 Murz.)•ka t·~ncc:zna . 23 .00 OSota·t tanecwe.
n:e wi·aiOOm001ci. 23.10 Pt01l.sk'.e ze- z.esp'()~y 111illrlY·C!Zr.le przi~ 1 d 1!1' lc"?fenem. 13.00 (Ł) Łódd~1 d?J:ernni<k
społy ro!l.<rYWlk-OoWil.
18.15 (Ł) „Tha•dlorek.La.ra.d!owy.
ina" . 18.25 Murz.y1\<,a I Ekbu.a.in.o:lc·L
PROGRAM II
19.00
1•9.50 E'e!ietcn M . .rc.r'S<t.a.
3.30 W!.adOlm·ośc!. 6.36 Muriyka. w:ad.omośd.
19.05 Ekr;,cent~ycro.nc
,,M~(ty1s.:1s.ik.owie••.
19.3{)
!><><'acoa. 9.()0 K.oncert skrzyp-:·o- melod:e.
wy D-dur. 9.30 z cy1kl,u: „Spot· Z-O.OO (L) ,.o W'51ZY~'ik.'m po troka•·:a na·d Wlsłą" 10.00 Wd<a1t.1e eohu". zo.20 (Ł) ,,Mel10<ct:a, rytm l
„W p:-csEC"J.<a". 20.40 (Ł) M.orz.ai!·ka mu10.w
ze·s.pwy r-0zry:wkc•.\'C.
411-.Jeeo'.e Ili Pc•W'5'tan.ia Slą1'(<i'.eogo". zyco:n.a. 21.00 Z kraJ.u i ze f1W'' a
10.50 B. Mt.rt·ou: C)kl m'n"atur ta 21.Z7 Krn•n l<a 9PD•l'tO<N•a. 2•1.40
ic•rts1p:~1!1C 1 \v y 1 ch „V·!:.cHna w 01g1ro Ti0siąc ta1lc.tów rintmlll. 2'2.0-0 K·c:onw:e" .. 1.1.111 O<:! melodH do mc- ce-rt włi.s•tów. 2Z30 A•\ldy.cja lltit>J.Cidii. 11.57 Sy,g\1.0~ CIZl3S'l.l i !Jej- rEOe>k.a.
Z3.00 Muzy•k.a ta1ecz1.1a.
O.~·t. 12,()5 W'..a.dcmo!;oi. 12.15 Gaiwę' 2:3 .59 Osta1ln:e W!.ad-O•ffiOGCi.
24.00
da H. K.or-0·tyńs.k'.eg<>. 12.25 M'll- Mua.yika t.anecizna.

W~ 1 a.dornioOOi. l'!t15 uN·!l ZYli\:a rcwry1Wik•C1w.a. 12.40 T·re.nrsin1.i·
TELEWIZJA
l!'..S-0 „P..-:·rn·cczy sj•a ze startu ho.n.o.r01we.go w Mlfl
nutę".
Zo.a·loTrtn~(<-rYlt>C'je deych002:e. 12.45 Kun·s •1a·Uf~i ję- U.OO Pr-O·!Jlraim dha SZJkól:
12.4;;
g'.a „Pta,:;.ie kiole·bki" ctla kl.
zytka rosyj.E<.~'e.g~o. 13.00 (Ł) Kicnnu
c1:(,:·:~:s.t:~·or.;."e. 13.00 "Na hc:1t:" VI (W)
tr&gme•:•t. 13.30 G•:·.~ Pcu!f<a Ka.pe r:r'•k&.t In1;tytutu Ocfu'{;<IY Roś.Y10.
1.a p. d . F. Dz·:·E•CZlan·c•W<;kieg<o. 13.05 .<Ł) Info·:,mz,"je dn''a . 13,20 ll.:W Prtberwa
14,00 Au•clY•cj.a clila l{b8'S•Y IV pt. (Ł) Cnw'.ila rn'Uiz~rtl. 13.30 Tren~- 16.40 Prc1gJr~1m cmia (Ł) Jok .
.. SIZlk·O'na egizcfrucja" . 14.20 O<! m'·~ja z trc13y V e~a.pu Wyśc'•g·u Hl.4<; XIV KOu·<1c·ef.<i Wyści,g Pokoju. Spra1w.c111d1c1n:e z :Z.E1k'-:llńStirau&z.a do Porte,ria . 15.00 Ko1tnu P.cik•'.Ąj·u. 13.3.5 Pr-o·gir.t1n1 Cn1a. 13.4·0
tr<as'.e
czen'a V et.a.pu na
1.1„ko.t o sla·nle wód. 16.-0ol TnLO·:m" U!.u~·c·ne m"':od'e. 14.00 Tranosml·
Sz:zeoe„n.
Porzm«ń cje C:n'a. 15.10 na.c:rcd:1k.1am3. 15 2'l sj.a z trn.sy V ota,pu WP. U.();; D.
kc1„ce11·1.0 ,wy•ch Zwią70<u c. ulub··:nyd1 me.10.di·J. 14.30 'llr"•'-1<> 1'7,46 Plr'Og,r.aom ty,gc,cfl"·a (Ł) klk.
„z sa.L
Rrdll:'ccrc'"go". 16.00 W'n·cL:•mollci m'sja z lra.sy v ebapu WP. H.3;; 18.03 Tet:r.cc<11k,urs dla ml•odll:!eży
(K)
14.4-0 ,.z no.t.a.im.'16.0S Prrz.eglą.cty i pc.g,lądy, 16.3-0 Ctll\v.LJ.a murLJ(<i.
0
15.().0 T1rł:ins.m\s.j.a 19.·00 PKF (W)
„~1-0j p„o,gr1;:I1m na. El.1l€t1;·e 11 - nud r.ca Peipc1rteria .
motciro17.00 .. Z życ.".a Z.W'ą-zku Ractrz!:e z ti:-<a;sy V <:<'.•aJpu WP. 15.05 W•i•- 19.1() 'Ile1E•w:rz.y1,ny lcuns
wy (W)
cr.c'eg-0''. 17 2.0 u~,u.b'E•rni p'oscnrrn- do•mooc<'. 15.111 z. Turnkl: s-u·ita
l'?,e. 18.-00 W·'oaclic •n~.~cl. Nl.05 vV':e;· cia ter.n.a.ty k•lb~P~•C>Wl,ikie. lo.30 Dl·• 19.211 JY.!J'.c1.11.1lc te<laNilZYj•ny (W)
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kw.a.drtn3".

~9.e
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Ja.:„trl.1na.

18.2.:) d!~le-ci

I

aiudyscja

pt,

języikm fran-C'u.silc~e~1:'.'> oil{<:>". 16.60 'Dl'a1n•s.i.rn'.:sd•a
Odtwo·rrze·„·e rec't.s.J;u w'o-!o<n V etc1p,u WP. 16.0S (Ł)

K1u'.s r.H~.1u;ki

18.~0

cze!Of1...ve1go.
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19 20

P-C>

k.rafju".

ClllD<my .

19.00

ze~~9ól

„Wti'.!•CÓ\\rQi

li().:!()

:w ~O

Da."e•w!ą~

n.'e

pc:~c1~.ria1mów.

Zli'<i,
e~aipu

lG.1<>

z .::ot1rasy

w

kn·ó~Li-01meitraiż.

Oa.s.a1b.1;;.in1ce 11

Efc.iej.
Omów'~(Ł) A,udy- 20.30 1.Teciho'fka

i

,,nrz..:eń

prc1d.

h111m&11/rzan

poa-

11
-

publ ·oey1"tY'C".<ny (Ł)
P~'C'g>ram
C!J".vBa mlll
trarsy V 120.45 li':·lm f·sob. pir.aid. USA .. 11oIW!'Ót Mont,e Christo.'' ~ 1.c;!k.)
W1P. lv.30 Melodie tanecr.i:-

m".1:zy•c:me ej., tyg•215n'.a.

v.,-.·-e„
m ·fr·n·t\:
V{J.a.cioimOIŚ<Ql SJ,Xlorto--

„M.211tic:zi.1E" 20.00 :8:Jim

JG.25 (Ł)

13 3J "f.r1·,1,~1m':;ja ~~

dów, uważane są przez aclmiKennedy'ego z,~ po11istrację
zycje, oczywiście najtrudniejsz.e do zdobycia. Są to: Boli•
wia, Brazylia, Chile, Ekwador
i Me:ksylc. Waszungton kalku~
luje, iż w ostateczrwści znaj•
dzie również i na te kraje
dostateczne „argumenty" dla.
zademonstrowania tak zwanej
panamerykail„solidarności
skiej".
Ci.y plan Waszungtonu ma.
sza.nse powo·d.zenia? Rozsądni
amery/cańscy
obserwatorzy
Kennedy'ego
przestrz.egają
przed nową blędn4 k.aTkulaprostu z
wynilwjącą po
cją
nieznajomości sytuacji polttyAmeryw
spol.ccznej
cznej i
ce wcińslciej. Przygniatająca
jes~
jej ludności
większość
wroga wszystkiemu, co ;est
zwi.ązane z pojędem „yank.e-

sizmu".

ANTONI PAWLIKIEWICZ

A. Shepard
drugim
łi.osn:tona 11tą
(Dokończenie

ze .str.

1)

plan•21tę na wysokości od 180
do 330 ki!.ometrow i wylądo
wał

po 108 minutach 1-0\u,
prz.ebyi.v,1zy prze.s.z.lo 40 ty.s..
ltilomztrów.
Sh·e.pard poleciał po torze ba
listycznym, któro~go wicrzch<i1B5 kilokk znajdow13l .s!ę
metrów nad z!cmią i wylądo•
wał 480 ki1'ometrów od miej•
sca stadu, w 15 mi.nut po
wzlocie.
Jurij Ga>garin znajdowal .s.i~
w stanie nieważkości przeszło
6
giodzinę, Alan Sh·epanl mln ut.
Ka·bina „Moer<kury" waży okolo 1.350 k•ifogrnmów, al.a.Lek
4.725 kilogra„
„W<>.s.tok"
Shepa.r d nie miał w
mów.
swy•m pojeździe swobody ro...
chów i. ni·e. .mógt „.twleirclz,ić
dioklttdni'C,

czy

w

„<;.tanie

n ioe--

w1J.żko13ci mo·że . J;l.!)•~malnie po- •
ru.sz.ać .s:ię w pq;e:~rz.eni. W

„W•oi:;t-0ku" bylio prze.:'• lrnnniicj
niż w kabinie pilota w odr~
towcu.
,„ W os.tok" ob'.egl ziemię rz:
.s1zybk.ością 10 razy wię.lc.szą od
ka,rabino-wej
lmLt
prędkości
(28 tys. kiJ.omoet.rów na god·zii..,
nę)

i

pręidilmść tę musiał Jx~„
]Xl.mocą
w~ tracoić za

piecznie

.>:dn1ka j s.;ia<J.ochronów. Kabd,..

na Sheparda o.s.iągnciła p.;-ęd
ko:ić trzy i pó1k,rntnie mn'.ej..,
by„
s.zą. Odpo·wkd.nio latwioej
ło Anmryka~wm z2p2wn.'ć o-<
chl'onę kabiny przed sploni~
łatwiej
w atmosferze,
ci-E:m
byto wytracić :.3ybkość i za„
gwa.ranto•wać bez,piec.zn<e lądo-<
wa:niie.
,;Wootok" utrizymY\\13.ł z zie-o
mi.ą dwustronną łqczność ra„
diową, a po•nad.to mia! kamen'
po·zwala.lY'
telewizyjne, któr,e
stacji nazi·emn'2j oh.::·'·rwo<\vać
Sh·2•pard
st.an ko0monauty.
kcmu.nikowal t.'ę s
rownież
Zi·emią przez radio, jednakże
w „M.erkt~ry1n" ni<e było a.paratury t·elewizyjn·~j.
.,M-9rk.ury" ustępuje „ ·wo'·toarneo:Yeksperyment
kowi ",
kańS<~i ustępuj.e €kć•oerym·an.to'.>
wi radz.ieckiemu. Niemniej od
ważny Alan Shepard i"'"'~. dru
gc.m ko.::monaut<i w h',~.to,rll .na
s.<:ej plano::ty. w paźdz'.e•rntku
ub'.·egtego roku Międz;rnar~do
wa Foederacja Lo·tnicza (;!AI)
u.s-taHla po·śrecln.i·o kogo mclŻ.na
uważać za kcisano·nautę: ogłosi
ła mla.no·wicie że rekordy lrosmonautyczn·e' bPdl.\ s'ę liczvć
od wy.sokośc.i 100 kilometrów
nad zi•emią. Gaira.dn wz\ecjal
330 [(ilometrów,
ziemię
nad
185. Obaj byli w
Shepa.rd K.o.smo&ioe.

* * *

NOWY JORK (PAP). Lotnisko•wiec, na którym heli'lwPt.z,r przywiózł She.p arda, podał prnez rad·io. żo:i kos.monau
ta czuje ,s.ię dohrz€.

Przed walnvm ziazdem TPŁ

Gor~cy
P

apital ló~zkich serc

dzi emruiikM"z

zn.a.ny
d'ł;ki,

ukrJ'!Wający

Jó-

Nie ma wprost miesiąca, tygodnia, by nie powstawalo gdzieś, ezy to w zakładzie pra.cy, instytucji, czy w
nowe kolo lub k(•lko TPL. za.pa.I, entuzja?.m
szkole do pracy spolecznej, bezinteresownej dla mias'a, dla
przejawia się tu na k.ażdym
dzielni-cy, dla szko·ły kro·ku. Nie ma w Lod•ZJi fak ruchl\wego tuwarzys'wa • :gi•onaJ11ego, mo1:1Je , jedynie PT'l'-K d()równuje prężnością
i pomyslami tej mludej organ:iza.cji.
A jak t,o było na. po<nąt>ku?

się

pLSeud~n.i·
ł>Ood IJoQpu1arnym'
n~m lłen11.ryka L iXI•zkiego. Był
nim reda®toc Radinic1k;i, lniC.Ja ty>wa ta s.potkaila się z ,s;il-

starych ło
dz1an. Naester.';y. g.r>OUlO or.garn-

illYm

odzew.em

:zatoTów zapamn'iai':o o
lllJ.ę·ciu

wc:ią.g

do prac organ.izacyjpolmleni<i.
mfods:~ego
llly.ch
Skutek - tov<arz,ystwo to P<>
ll'lOku śpiączki, raz.sypalo się.

ny wyglą,d mi.a.st.a i &piekę
nad jeg.o zaby.tka.mi i pamriąt
ka.1111i. PoS<ta wił też od razu na
nauc-z,yeLelstwo łódzkie i mło
dzież i... p!l'aca rnSZY'ła!

. D'łl1pliero w r.O\k później, w
~~·~pniu 1959 r-Ooklu „DziennU<:
p()dniesć
usilow.ał
'-""'2lki"
t~pera.turę „lGlralnego paźródfa
ist1'"1l!2go
tt"L()tyrzmu
ba.rdoz,o cblubn!Y-Ch p-0oezynań 1
~W-0-caych ambtcj:i'"··· Piórem
zall'ed. .Jagoozews•kie@o
p·osl11ż-c,n,ego lod?iia.itd11a s&a.wH główny cel 1 przed t.aką
krzewietni<'l
C1Tga.n1tz.acj ą
Lod·ił
\V·ie.d:ey i miił·ości . dla
dz.isiejsrz·~.i.
Lo·dzi
&ta.rej i
,~ie troski . o estetycz-

odbyła się kilkudyskusja pra:90Wa
w „Dztl.enn.iku Lódzkim" na
temat. j<i:IDie ma być to prz.y.s:;ile towarzystwo? Ekskluzywny klub k!la:nowy ze lQO
członkami :najwyżej, czy stowarzyszenie o szerokim, spo-

Najpierw

maesięczna

łe·cznym zasięgu?
Zwyciężyła koncepcja

dru-

I

Oczarach i zegarach
_starej Pragi
lae-zeg-o Pragę narzywa.ją ·„zfotą"? Dla tego, Ze pn:ed
wiekami, w. -okresioe jej najwspa.nialszej świetności,
z.a. oshdnfoh Proz,emyślidów i za Luksemburczyków,
szczy'y wielu praski·ch wież pokryto zlotem.
Dziś po owym mlacbe:tnym met.a.lu nie P'-OIZ<16'ta.ł.o tam
nawet śladu . .Jednakże smutny fakt ten nie ma nic
'WSPÓinego z naszymi polskimi wycieczkowiczami, którzy
~tą,t.nio bardzo licznie przybywają na·d Wełtawę„.
Zlo-!o to warto z wież praskich bodaj po tra.gieznej
'bitwie pud Bia.łą Górą.
' Nie generaHzujmy jed1nak! Nie wszy~cy rodacy nas.i
'l>rzyjwdżają do stoilicy Czech wylą.czni·e tylk.o w l'elach
·handlowych. Są mi.ędoz,y nimi i ta.cy, którzy sizukają tutaj
sta~·ch wsp•omnień hi.sto'l'ycznych, którzy cntuzja:zmuja
isię d·ustojną pięknoością Hra,dc-.tyna, których lllrzeka eur
isędziwych pras·kich uli~k, go•tyckich koociol6w i ba.roko'Wycb pada.ców.
l\{a.gnc.scm, ściąg.ającym do Pragi wielu zagranicznych
i1;1l"yslów, jest również... je,i muoz,yka: wkrótce odbędzie
się tutaj wielka impreza mu'llyc:zno-wokalna „Praskie
la.to", na. którą przybędą artyści i meloma.n i z całego
niemal świata.
Muzyka Pragi „na oo clzień" stoi pod znakiem .h"łlt'ch
panów „B": Bacha, Beethovena i Brahmsa. Rzec-z zna'mienna, że Czesi, bynajmniej nie dr-0niąc od muzyki
rui.jba,rdziej WSJ>Ólczesnej, kultywują z pietyzmem „traktórP
to na.oz,wiska,
dycjonalną". Dworzak i Smetana,
wciąż je,srnc:ze znajdują tu najżywszy oddźwięk. Bylem
'W Operze Praskiej 11a „Sprzedanej nar:zeczouej" Smetany. Spektakl odbył się przy soz,czelnie oz,a.pełn}unej wftfowni - przy czym i teatry inneg·o typu nie skarżą się w
Pra,d:z,e na brak 'frekwencji, na. konkurencję radia. i telewizji„.
dyskujako niefachowiec Nie cheialbym jednak t~wa-0 tu na tema.t muzyki c:wskiej, ale racoz,ej wspomn.itl(j o innych melodiach, rozbrzmiewających w sta.r ej
o o.s obliwym koncercie zegarów, wybijających
Pradze 'Przemijanie Cllll'.SU na. rozU.eznych tutejszych wieżach.
~ każdy z nich robi to w innym rytmie i tona.cji ardzo spirtowo lub zupełnie srebrzyścioe.
Nafosobliwszy z nich to chyba 7,egar na ratumu przy
's'Starll'mestske Namcsti" (Sta.romiejr.ki Ryuek).
am rynek, to jak gdyby serce Pra,gi, jak gdyby ka.l'llie·nna synteiza historii narodu t,"Zcskiiego.
staroży(.ne palace i kościl~ły.
Otaczają go wk-oło
p
0 !>ra.wej ogromny pomnik wielkiego reforma.tora
Opodal ratusza miejsce kaźni,
<rlCSkiego .Jana Husa.
gd-z;ie P·O tra!l'icznej bi·twie pt>d Białą Górą, wśród mHe"l_enj.a, -0g.romnych tlnmów, ścięto dwudziestu kilku puczeskich. Tu oz,ak-0ńczyl się wte.cly jeden okres d,,;ie~w Czech, a rozpo{,-zęla noc niewoli, którą rozjaśnił duJ>ierio śwH wielkiej Wio.sny Ludów, regenerując ska.za.ny
na. r7.agładę naród cuski.
umieszwony n.a połudnfowe,i
t Sam zegar stoneC'łJlly
8 ronie wieży ratusz.ow;j
jest swego roooz,aju m.a,istersztYkiem. Sporzl!,d<Zony t>k~fo roku 1490 przez mistrza. Haale i dnie ora:z miegodziny,
tylko
nie
n.11sa l>Okazuje
potem
si_ą~e. .Jak mówi legenda twórca jeg.o został
0 1
~ el>iony - po pro·stu fila.tego, żeby nie s·twnl'IZył dru!neA'o POd<>bneg() cudu.
k C~ god'Zina otwierają się w górne.i clZę~c·i zegara. okien1 l'OiZpuczs'na się defilada 12 a.po.stołów, któri:y cisi.
~lld~~ani, przechud-zą w pa.r.adzie k· oł.or~w~ch szat. Co
i1> zi.na też grnmadoz,i się opodal tłum w1dzow, oglądają.e
~•e:r.wykłe widowisko.
zegar zd·ohiący
jest stary
e~niej 0,50-bliwyDomu",
1694.
z roku wletę
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o.rctańskiego

pochodzącv

Wyt:J,~1:'1>_ 27 ll"ŁWonów, o róźnej wielk· ~Ci, co g-0d1Zinę
Serc an1a, srebrzystą pieśi1.
'
jrst kem. Wielkiego kompleksu, pochodzącego z XVII w.
duje ~·Phc.?ka, 7lbnduwana na w.tór tej, która dzH znajW LoreUo. Znajduje się tu wiele cennych skarbćw
klóra 57 : 1ki,_ ~ m. in. olbrzymia munstra.ncja brylantowa,
Swe rown1ez ma swoją hist,o·rię.
wl-cho~o czasu hrabina Kolowrat, arystokratka . czeska,
b;cnej ~~c, 'Za mąż, w~·stąpi!a we wsp.aniaJej sukm. oizdo\\·ięk<z:v ~22 b~yfonta~i. z kamieni tych, z których na!- .foclną ma 3a karatuw, sporzą,drrono po.tern monstrancJ~
l<te,jnl}t" Q,s·nl>liwośei Pragi.
Wśród ~ 0 sło~vnie olśni·ewającej pięknu.ści!
u~vag_ę „$~~'Zll~7 cb u·braizów,, z~o·biących k•O·ŚCiół zwrac~
rowmcż Pe, <:ta od Zma.rtwienrn.". 1 ton obraz st.anu•w1
J,egenfla :::io_eg? rod7aju p.raskie „curiusum".
cyli~skiego k~~v1, że święta ta była córką ja.kj.egoś ::,y~ uJciec ,jej pr,11;~~f· Była, o-n.a chrześcija;n.ką, podeza.s gdy
~ nego rn,zu na d cal_ na-dal oz,a,tward?Jiałym pogani.nem. Pewry, słysząc Wietor jego przybył książę luoz,ytański, któnawet nie
W!d?;ąc pan.ny _e o pjękności królewny Uf:talono że ks' prosił ojca u jej rękę.
na;zajułrz
lubfon4,pę
b
u•
swoją
zobaczy
iąz_ę
rano. KrÓlewna
.się gorąco por~ nie chcąc '~'.iść 71a poganjna, mu:dliła
latll!a. u~nanfa w całą noc. ażeby piękność jej nie zna--

si{

1

I

=~rr~ :~;~

róbę gcner 11.lną roizp·oooął

będzie pracą zb1orową,
rakt0eryzująca Lódż, silę
wotnosć je.i przemy.siu.

&ie.{h1m nast.o.osobowy

najmniejszq
ustało•no
Pi>lsce skla4Jię mJ.esię-OZną

za..-ząd.

w
dla t·eg.o 1'Gd1Zaju t-O•warzystw
- jeden zl<l•ty mi·esdęc.znie dla
d()T-OSly·ch, d'lli~ięć g'l'OSIZY dla
1llll:od;li.eży i rencistów i ro·zpi>częt•o pra.cę dla dobra swego rui•2 za;wsze d101ctnti.anego
nawet u nas - m:iasta.
Drzi;Ś po bLiisko pÓltO!l'a•ri>CZnym isitni.enli·u TP'L, w bila1nsie tej rw•wej regi·o•na.łnej ()11'm.ajdztl emy (poganiza.c,H za k;ilkuset tys1iącami z!o.iy cb
n.a cele wyda\>vmi·cze i kil-ku ·
złotych

tysiącamli

dzLesięciu

n.a 02Ie organtiz.a.c y.ine) - gf}ser<J,
loozltich
rący kap.Ha~
mł°'dych i sta.ryeh lod"llian.

W tvmże cz.asi€. 21Qor1g.a n1iz<>wanoo 25 wy0iecrek po "Lcdzii
i reg.km'e. Młodzież !ódzkq
po•zy.s.kano dla o;>ie.k.i nad zabytkami i rablicami pamiąt
w
kowymi Lo<lzii. Z9.łoż•ono
czyn•ie s:polecznym trzy f·ont.anny w mieście, przyznawano nagriodv v..a w'ersrze o Lodzi, na1grody w Wyś·cl1g1n Pokoju. zakuoion·o prace malarzy

łódzki.c.h.

Urząd7Jomo

w naszym m~·eścde lub tu od
uroozenli.a mi.e,57;kaJą i praculllliastu temu oddali
ją, a
swe sero~" ...
ZDZISLAW KONICKI

ikon-

kurs_v na: 1wz<':'t.kii ścien:r.e_ o
tem<:itvce łódz1ci 0 ej. na rv.siunkii dzje:!'ięce. Wre.szcie towarzystwo il'OZJ:MJoczę!0 poważną

Zhistorii ruchu oświatowego
ill!l!llllilll!l!lllllill!llliil

Lodzi

UJ

milośnina IV m1 mer
„Przeglądu ffisioryc:mo-Oświa
towego" (kwartalnik.a Związku

Zwracamy
Łodzi
k.ó w

uwa..gę

Nauczyci.elstwa Polsk.i(!go). Nu
mer ten je•s.t niemal w catemc.tyc!'
poświęcony
łości
wdzldej.
I tak o roli Lodzi w rozoświaty
woju szlwlnictwa i
w Polsce dwudziestolecia mię
dzywojennego pisze T. Woje1isk.i, o rozwoju s.zkól elementarnuch w miastach przemysłu

lód.~kiego

(1807-11130)

-

Eugenia Podgórska, o SZ'ko!nictwie rzem·leślniczym w Ło
dzi E . Dębowski. Jest wspomnicmie J. T , Miesz.kowskieglJ
G.
Stefanie Kopcińskim,
o
Missalowa i H. Zaborowslc.tz
Zygmuncie Lorentzu,
piszą o
Roman Koczmarek o Zygmuncie Hajlwwskim itd.
Bardzo dużo interesujących
fwktów pr.zytacz.a też Eugeswoich
Ajnen,kiel w
niusz
o;,Wspomnieni.ach z pracy

Muzeum

fk;eg.o
Kle;pa.
~

36.

S<z.t,UJkJi, ul.
Pre~·eg<'nt

Wm~p

wocł'.'ly.

Więclw•w

prerz;.

T.

w

openije
naprzypom bnając
teriatem,
zwiska ludzi mQŻe już zapomnianvch, którzy w dziele uw
oświat.y
vowszechni<Lnia
(i to w 11ajrozma'itLoci.z-i
szych fo'l'mach!) polożyli wal··
ne zasługi, Szczególnie wiele
po~staniu'
poświęca
miejsca
TUR w Łodzi
i działalności
(działającego w naszym mieś
de od roku 1923).
Eugeniusza AjnenRelacje
kiela są tym cenniejsze, że pow 1923 r.
walany w marc·u
przez Lód.zki Okręgowu Komitet PPS na sekreotarza Okręgu Łódź - Miasto, brał udzie.I w montowaniu tego towarzystiva WTIU z niezapomJ.
nianym dr Ko;pcińskim,
G. MoskieAugustyniaki.em.
wicz, I. Koziolkiewicz-Skrzypdr H. Kluszy1\,skim,
kowską,
K. Hartmanern
St . Ga.ckim,
itd.
Niemniej interesujące są jego przyczynki .do dziejów czer
wonego harcerstwa ora.z sceny
robotniczej TUR, przy czym
autor ope·ruje tu nazwiskami
ludzi, którzy poLożyli . poważ
ne zaslugi przy organi .::01~;ani u
tej scemy jG>lc: Witold Wandurski, H. Nowbcki (Jerzy Zawieyski), J. Szacki. Zygnwn:
M. Stawski, D. DaSalski,
m i11clci i inni.

Barok, architektura
rzeźba, malarstwo
'DowarZY'Stw.o Przy.ja.ci ół S1vtuk
Pi~r.un.y.ch 'lla1p•raosrza swy,ch ozł.om
ków i SY'll11PaJtytl<·óW na -O•diCIZY~
pt. „Barek - a1rcih:t€1ktur·a, nzeź
b.a, madaorstw-0''. Oc:tcrzyt oc:IJbę
d<Zie s·ię w rrted<Z'.elę 7 maj.a o
g'O•drz. 11.45 w sa•loi wyktad•O"ł/lej

llllllllilllllllllllllllllllllll

Autor
Łodzi".
bard.w źródłowym ma

światowej

l

W sumie ostatni ;,Przegląd
poHistoryczno - Oświatowy"
dziegłę.bia na.szą wiedzę o
jach ośwlnty i kultury robotniczej Łodzi. IVarto zapoznać
się z jego treścią!
M.

·

_ _ _ _ _ ,,.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

cud: ną,d ranem urosla jej„. gęsta broda. Książę lurzytaltski, zubaczywszy tak snpetną &l>lubienicę, zrezygnował
szybko z za.mi.am poślubienia jej„.
pani Sasa Pietrasova, która U•Prtrwadrzała nas po Prad-z,e, poka:zując ten U·bra.z, przedstawiający mfodą
kobie.tę z gęstą, falującą brodą dodała:
Utrzymuje się wśród nas mniemanie, :ie j·eśli kt.uś
będ?:ie na. ten obra.z, nie
spo·gląda.ć
przez 30 sekund
pra.gnieodrywa.jąc ood niego ucoz,u, i pomyśli o c.zymś nia jego zi,szcoz,ą się ilstutnie!
Zauważyłem, że jedna z naszych t·owa.rzyszek wlepiła
swe piękne ·Oc<ZY w cudowny lwnlerfekt broqatej świętej.
Była to pa.ni d·obrze reprezentująca urodę Polek za gra'l'eraz, w czasi·e skupionej kont.ernpfacji, subtelna
nicą.
twarz jej wys'Zlache·tni.ała je·.;zcze l>ardizi·ej, pm:ypuminając ma.donny, malowane przez wł-0iskich miistnów.
Kiedy wyszliśmy z k.apli<:y, zapytalem ją niedyskretnie:
- Wolno mi wiedrLleć, o czym }}O.myślała pani?
A piękna paw o subtelnej uro.dzie włosikJej madonny
odpowiedziała po pr{)stu:
- Zeby na grani<:y, w ~asi.e puwrotu, cełn;icy nasi
rue bUS'l!'•wa.U zil'Jł go\l'liwie w moich wa.Uoz,ach i walizecrekach„.

_______._._~~~................,...
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Przvsz.osc

ży-

ruch

pcrumys1owy, kulturaJ.ny.
.spe:ktywy przysztccici.
Jacy są czl-0n1kow.ie towarzy.stwa 'I Sk~d się rekrutują'?
- Naprawdę sz,_,o,rokd. iest wachlarz grup spol€cznycll - 'X!
łó
wJ.ókmi.arzy
robotników,
dzk'.ch. lekarzy. adwo·katów.
m.UJcja ntów, nauczyo'.eli. u·rze;.ctników, monl·erów. hibliotekarz:1'. aktrn·ów teatralnych,
pi.:::.arzy, dz;i-ennikarzy. sz.ev~·mlcdz:.eż
rencistów,
ców.
szk,olną, do prnoowników napt'of-e.s.orów wyższych
uki i
ucz.e!n.L O.s.tatn~o wywakrono
P"WTÓt herbu Lodz.i na tramwaje m~e.i.ski€.
W tej chwili - TPL prowa<l?Ji ożywioną pracę w !rolach sZlkolnych gdzde urzą
dza się wi€czornke lódzk'e,
spotkania ze starymi l<>dz.i.anamd - rewolucyjnymi dziaitp.
roJrn
1900
łaczami
P.rowadz,i się akcje poszukiwanda starych pamiątek
ulorek,
.gazet.
w'-0-okówek.
k~fażek l 6dzk.ich itd,
Na walne zebranie TPL,
o
które odbędzie JSię jutro
z nim
za.rząd, a
10
,g;odz.
TP'L
kół
i
ogniw
70
bl;s.ko
stają z powa2'nym już dorobkiem p!.'.acy s·polecz.n€j dla
mizs.ta. z noowym:i. ambćcjami
i pomyslamii swych aktywistów,
Niech więc rosną f'Zeregi_
tych, którzy, ,,z '"neV1"11ę 0 trz11e
g-o p117e,kc.na.n"•a O:Sdedlili si.n

ga. I Gfo w dniu 27 listopad.a 1959 r. na walnym zebrai·niicjat.orów
niLu członków wybran.o

cha-

i

Przy NTU 303-04

naszego
miasta
&(}lejne,

czwartkowe

NTU

przy

sp()tkanie

303--04

-

wziął ud·zial kierownik Miejskiel:'o Biura Urbani:sl:ycznego, mgr inż. arch. CYPRIAN JAWORSKI -

w którym

bylo prz.yszluści na.s'<iego miasta: planom rozbudowy i pnebud(}wy, prujeklcwanym zm:.aJlom w wy.
. .
glądzie Lod'Zi.
Niestety, mimo iż za.interesowanie t~'mi oz,agadnieniam1
ctekas?Jereg
zadano
i
duże
bylo
Czytelników
ze stru·ny
wych pytań, to tym niemniej ~po-tkamie to nie należało
do zbyt udanych. I to juz nie dl:.'ego, że niektórzy błęd
nie zrozumieli temat spolk<>.nia i pytali o rotzl>iórki tdlecz głównie z winy śródm!ejs.k:: ' j
d7iielnych domów,
wiciu Czytelników n·ie mo,Jło
centrali telefonicznej:
11a.gle
rozmów
szereg
uzyska.ć po-lączenia z 303-01,
przcrwan·CJo. Dwukrotnie l>e:nskutlwznie intenveni-owaliś Y
w cent.r ali i trzeba by!u dopiero uciec się do pon: v
dyrektora Urzędu Telefonów l\fie,iscuwych, by telefon zaZa ie technlcz.ne usterki przecząl sprawnie d·z.ia lać.
p-ras1..amy naszych Czytelników.
po-święcone

A efo w skrócie relacja,
p•rnebde!l'u rc"?;lTlów.

-

'Z

- Trudno okroeś\.ić śoiśl€, al~
hot-el ma być budowany w rapJęc-iolatki. W przybliż.en.i n. rozpoczęc;"' budowy
ponastąpi w końcu 1963 czą !oltach 1964 roku.
m ad1 tei

-

C7iy

* *
miiast-0 zamierza

*

g<>•sop•o•da.r<l'wać
uti.cą Wacława

zateren między
i Przybyszew-

sk:•egoo?

Przybym:ęd.zy
i Mibonowa aż do
ul. Konos•tytucyj.n<':'i .są prz€zn,s.czio.ne n.a wysokie budow·
Osiedla
nictwo. na bu.Cowę
Zarzcw II. Oc:zywi.śc'€· budynki. któ.~€ są w dobrym stani€,
os:edl·~
?;Q.staną adapt•owan€.
jednak nje bedz:i,e budowane
w tej uk-:'olatce.
-

Tereny

sz,ew.91.c.'·~·o

*

!,.

stawu.

niejącego

Mówi Jawors!d„.
D'llteń

dob!l'y. P-0dobno w
na
JJoO•bliżu ul, SienkiewiC7..a,
tyłach LD'li ma być budowany h°'tel. Kfody to na-sląp<i?
-

dzy ul. Bi-egunową Na·m:iotową i Krańco,.vą. na baz~e ist-

*

got.owe
- Ozy są już
p.J.a.ny n.a budowę Dąbrowy'?
Chodzi mi zwłasz,c:z:i o ul.
Podhala1iską, bt> chciałem tam
wyl>ud.ować oomek Ll1°dywddu-

ah1y.
- Tereny te prz€zrnaczonc
.są na bud•owę dużej dzielnicy
mieszkaniowei o blo!,ach ~il
kukondygnacyjnych. Nie moż
na tam więc już indywidualnje budować domków. natomiast za pla•c na tym t€renie przys'u51uje dzial:V zam'.enn.a. Moż.e na.n w tej sprawie zwr6etić się do Wy<lzialu
Gospodarl{)i Mi€szkaniow€j n ie
ciiekając na przyszlą wymianę dzialek.

* * *

Czy na ul. Tuwima

-

na-

parkingu i kościola
na miejscu stoją
IJ·l>\\-Sianą cych tu p.rzedp.c•tO·P-<>\VYCh, p.aa"jakieś
ter-O>WYch domków n<l'We obiekt~?

p.rz·eci w

parkingu

Na•przeciw

-

prz-ew~dz!.ane

jest wys:ikie bu-

downictwo. z pewnym ce.sunięciem w gląb, by uzyskać
w ten .s;i.ooób dodatkowe mi€jsce na ulice Naprz.eciw kobudynku,
m~eJ.~·::u
ścdola. na
g·dz'e jes.t Zak'<itl Plogrz,::bowy
biuroduży
ma powstać
wiec,

*

*

Czy z.ostal już zatwierdz-o•ny n•roj·~kt budowy w pobliiu l.cd:Zli tzw. ka.naln centra.lne.g<>?

- Nie. to je.st jes1cz,e tylko
konoepc:ja. Zostala c111a opracowana 'l}rrez PAN w ramach •:igóln€go pla.nu krajowe; [!.Ospoodal'ki. wodn€j. Byłby io kanał
duże

żeglowny.

do.sotarczający

ilooci wo<ly z Wi.sly z
m1e1.sca ujęoia w okolicac!i
Wl('d.awka i prow<i dzącv tę
,,;odę kanałem w _gór<- rod:::'inkowe p(}mr"''Wnie 'PO<ln'°'5ilyby
poziom wód).
Trasa kanału przebiegsłaby
przez te:-€nv ubof!'ie w wodę,
m, in w bezo<><~ednim są
s·iedztw'e Lod'l.i·. Wów<:zas nasre miasto bylobv n.opatrzon~ w wodę w sposób ni.emal
idea Lny

(gręb.)

Foto: L.

Olejnicr.a.l~

* ,,. "'

- Ozy ptrZewiduje się w Lod'lii bud1owę metra w planie
pers,p•ekty\\-"ii cz.cym?

-

za.b udowy

Plan

miasta

ten. któr.v :no.stal Ol9tat.ndo za-

twierdiiony, j€st prz.ewidz1anv
na okres do 1980 r. Do tęgo
czasu metra w Lodzi n i€
przewidui€ się. pozmeJ jednak bardzo możliwe , że p~
wstan:e szybk9. kol.ei miejska,
wycinkami i€dnak przehiega„
jaca na JX>wierzchni ziemi
- Jstniej e pr-0,jekt budQwy
otwa!l'te·g o kana.lu od Pilicy.
OJ:v to l>ę.d~e szeroki ka.n:tł,
który nfo t:vlko 7'lO~a.t.i-z.v 1',ó4i
w wodc, ale stwoll"li.Y jakieś
at.ra.kc:v.i.ne oz,aJ·~wy i S7·tuczne
.ieziion?
0

KaITTat suod Sulej•owa nie
żeglownym
kanalem
on ma iedyn'e z.acewn'ć wod~
dla Lodzi. Nie j.e.st bowiem
możLjwe czerpać z Pilicy i z
projektowan€"(O zalewu pod
Su1€i•D·wem zbyt wielk:ich ma.s
wody. Będzie to więc tylko
1ran.s:porter wo<lv O.o celów
pitnych. p·rzemy.słowych i k(,munalnyeh. Kanał ten jednak
pozwoli w pev.'ilwm s 0tonniu i
na za. 0 "leni€ wó1 lokalnych.
Prz,ewJ<luie .s•ię ró,vni€7. utwor?ende za}ewu na Ne•rZ€. T>r~z
st~r.o„„z.e.n:-e ie::.niPt.r7<?"11.iq wód v..r
okol.'cach Pab-!an~c-kfoj; pridn'·es!e sie lustr.o wody orl Par'~n.;.~;lci€j prawlie a.ż pod LubJ.:riek.
zamierreriia
Jeśli chodzi o
bliż.so€. to nhmuie e'<" ~7k·o
-

będz,ie

rzystać istnjei~"" możliwości,
stawv n.'.\
urząodz:ić
<> w:ięoc
Choin ~eh or.a z kai:J•'·eJ.'s:ko na

.TuLian<1wie. nal}rzeeiw r>'.lrku.
u-rządzenia
Sa t-r•ż p~oiek·tv
ik{!,."J;eh.sika na Zdrowiu ipomie-

Prof. dr Tadeusz
Kotarbiński
przybywa jułro
do Łodzi
W

nadchodzącą

niedzielę

łódzki świat naukowy goś
cić będzie preze.sa Polskiej
Nauk, wybitneAkf.łdemii

go uczonego prof. dr Tadeusza Kotarbińskiego .
weźmie
Czcigodny gosc
w publicznym posiedzeniu naou kowym, zorganizowanym przez Łódzkie To
warzystwo Nauko~ i wyodczyt pt. „Rozwój
głos.i
prakse(}logii". Niewątpliwie
odczyt ten wywoła duże
udział

ponieważ

zainteresowan'ę

nauka o „d.obrej
cieszy się coraz
'Zrozumieniem.
Jednocześnie

roboc'.e"
większym

warto

pe-

mięt.ać, że prÓf. dr T. Ko-

tarbil'rski
członkiem

jest

czynnym

ŁTN.

Posiedzenie naukowe Tosię
odbędzie
warzystwa
7 bm. o godz. 11 w aut1
Łódzkiego
Uniwersytetu
przy ul. Matejki 34.

J. I'.
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JUTRQ idziemy wszyscy;

'.~~OJEMU

na

społecznej
książ.e-

ot-o napis na
MIASTU 1961 -1965" sp-olec-Lmej, którą już nliebawem będz.ie móg>I otrzymać każdy rnieszkani•a-c f, odzti. Każdy, kt·o chce bezinteres0>wnde włożyć swó.i wysi lek pn:y porz.ądk-O•wa.niu i upiększa;niu v;łókienniczego gro du.
c-zce

z okazii

„Dnia

Obowiqzki i przywileje

oficerów" pracy

godz. 16
uroez't'sta
„
akademia
Księgarza''

JH'acy

najbliższych

dniach odplenarne zebrania
bę.da s·ie
dziel;nicow.Y'Ch komitetów FJN,
na których prz.edys.k utowane
Z06taną sprawy organ.izacyjne
i tryb r•ozprowadzaruia ksią.żee-z.ek pracy &p-Ołecznej.
pos•iadacza
Regulamin dla
te.i k.s;ążecz!ti jest -0bs2erny i
W

szcze,gó:o'WY.

Jest

znaki „UCZESTNIK PRACY
SPOLECZNEJ". Brą"lOiw~ odktórzy
ci,
zna.kę otrzymają,
...... c2ogoro '"'~
~
1n-zep,raoowal 1. 100
dz-in, srebrną. za, 200 goórin i
7'1-0•tą. za 400 god?Jin. Us.talo:io
róvvnj,eż, 7..e w każdym roku
sz.cz.e.gólnie wyróżniajądla
cych się o.sób przewid:z.iane

drog•C>\VS:ka-

w
dzjsiej;;zym
W dniu
kt„nfe.reneyjncj P1·e-zrdium Rady Nar-0d-0we.i
w
si~
•J·dbędz.ie
L-0dzi.
p1~eddzi,2ń Dnia Ksi~garza,
o g-0dz. 16 akadem1ia 'Zori:-awlad?.e
przez
nilzo·wana
łód:tk>ieg-o
dla,
miejslt!ic
księgarstwa .
\\Tęczone

te.i

służl>i·e

a-kad~mii
najws<taną

Na

w
p'!'ac-0-wni-

zastuż~11nym

barrl"Z.ie.i

ks,ią.ż:ki

Odz.n.a.kii Wzo•r-O·w~
nadane prnC'Z
sztuki.
m<.n>istra kultury i

lroun

g-o

-

JCsięgal'7a.

artys.tyc:1mcj
częsc1
\\'
arty,;ci teatr1iw
·wystą.p·ią.
dramaityc7l1ly·eh i muzycznych.

.................""'........."""......................

Na

~

•

•

I

'-

, , spo tk an1a'"
im.

ZPB

D?Aerżyi1s1kiego,

go-

za.ba.wa, 2 RWK dla
ul. Ws.pólna 8, godzi.na 15 - prelekcJa „Elektrycz
proste", 13
ja,ltie to
ność RWK dla Młodzieży ul. Rudzka 7, godz, 15 - prelekcja „ U5
mo·delowania",
się
czyrny
RWK dla Mloozieży, ul. Liniagło
nows·ki.ego 42, god(l. lG dzina 20 -

l\U~dz-ie:iy,

K.<;(iiżeczka jest imienna i
~s··ada kilka .st.f<l•nic. na których wypisywane będą daty,
mjeisce oracy. ilość robo..-zo_!!odz.in o!'az mnieszcz'ln'' bę
Mie POdp'.<i i stempel kierokom'tetu
robót lub
wnika
blokowego. ŁK FJN p~z.eoro
wadzil rozmowę z dyre!<t"'ram i zainteres•l>WRnvch przed-"~ębi<:·rS!'w . jak MPK. L!Xi1kie
O!!rodnicze
Prz2dsięb!orstwo
P~z€<l„ięb'.orstw,~
M'eisk:e
itp„ które
ŁPR1
D~oo::owe.
be·::la o·rowadz.'J { .szer-0ki front
robót sool-Ecznych. Zai;i•oZn9.no
brygadz'<;tów .iak maiu powyp2Jnian·iu, .
przy
stęo•ować
nodp'.~i.ę i stemplowaniu ks.!ą
żoeczek pracy .spokcz.ne.i.
K.s.iążeczki te wydawać bę
dą Ten~nowe Komi·tety Frontu Jedności Narodu, Dla os&b. które wyróżnily się w
pracach por7ą<lkowania miasta i up:ęk..s:zania Lodzi przewidzfane ..,.ą nagrody hon1.J1"1>we w postaci przy1ma.nla od-

śne czytanie baśni dl~ najmłod~

&zy-ch, l i RWK dla Dorosłych
ul. Obrońców StalingTtLdu 71-73
„wc.zesne
godz. 18 - 01.łczyt
Par·k
dzieje nasz.ego narodu",
im. A. Mickiewic7'a ul. Zgierotwarcie letska, godz. 17 punktu biJ:l·liotoozn-eg<>,
niego
„Kwa-Kwa" przy ZPB
Klub
Im. l\larchle.w.s kieg-0 go·dz. 19 odczyt „Początiki rańs1tiwa Pol~kicgo w świetle ba.dań a'rcheoZPnz. im. &y~
log.iczny.ch",
~po.tkachliń!>kiego, g.odz. 17 „Expressu
nie z rOO.ak·torem
Polikairpe.111,
Ilu&trowaneg.o" i
seans fil11 .w
ŁDK, godz. 17 „Szk<>la w Śl t:oświatowych
cie",

Bibli1otc·ka LDK,

godz.

I

Barwne korowody, zabawy, wycieczki * Maskotka
Swietlice przyblokowe, kolonie TPD
dla każdego dziecka

*

I

kót TPDsię równ!eż ilosć
roku obch odrić będziemy :Międzynarodo
owsk.ieh. kt-Oryeh obecnie jest
Związane •t. !YD\ świ~tem imprezy r-0?;•
tS-0 oraz czk111ków TPD. Przept;t>zną, · s.it: już 28 ma.ia i IA·w ać bę·dą d-0 4- czerwca. a więc
c:eż C.ob:o <lzfod leży na sercaty tydz.ień. Tego-roczne hast~ MDD brz:mi: „Nfośmy dziecu wszystkim obywatelom . •'\
ciom pomoo w nauce i ra<losć w zaba<wie".
w szereiza-ch TPD jest dotyroBałutach. Po raz pierwszy teMnóstwo ni€S;><J·dz.ianek czeczas .zaledwie 5.500 <'>Sób.
przygotowuje
go lata TPD
ka z okaz.ji Dnia na najmlcddla swych po·::loP,<:ecz.nych koISL.YCh ooywaleli naszego miaW przeddz.ie·ń Swięta Dz'~
powi.,it
Odt'zywo·le
lon:e w
które patronuJe
ista. TPD.
ka odbędą s.ię cap.strzyki harOpo=n.o. Korzysta z nich 240
p1·zyg•0t·owa nicm powołaLG już.
ułicamd. 1
cer.s·kie, a wd-el·on1a
dzieci. które otrzyma.ia rówkomitety dzietn.:.eowe, a dz."i
m . in. ul. Pio!rko·wską przen.!eż -O•dz.ież.
pow"°lanie k.omitet miejski objada barwne grup_y roe,;p!.eTPD poza pew.ną dotacją
che.Uu l>nia Dziecka.
wane.i m1c.dzieżv. Przypomni
Zarządu Glówne,qo. amo staPro3ek1owanych iest wiele
i<J całemu mia.stu o „imien!ra się 0 fundu.sz~. Stąd m. in.
atrakcyjnych imprez dla dz.ienaimlodwszystkich
nach"
w okresie Dn!a Dz.iecka. a
ci. A W;ę<: festyny w parkach
(Ka!ł.)
sz_ych lo<lz•'..an.
1 i 4 cz.erwca
·więc 28 bm.
:i lasa:h podm'ej.:;;ki<:h, ogni.szbiórń:i
odbęda .sic w Lodzi
ka, biwaki, wycieczki Pl> Lo.-kladają,:
Doro.śl .i
uliczne.
dzi i po.z.a Ló:iź np. do Kallpus.zki otrzymai<1
ofiarę do
.sza. N!cl>owwa, Arkadii. TPD
znaczki. a dz'ec.i im t·owarzySródmieśc:e przygotowu.ie np.
ma.slrntki.
przyj.emne
szące
wyc.ie~z.kę do Łącka, a W•n.ied.zielę (7
nadblitsrzą
,w
Poz~-i tym. wysłanych zoo-tadz.ew wyoiecziki Po L-Odzi. W
bm.) o godz. 13.30, w świenie <l.o zakla<lów pracy tys:ac
imprezach. które o:ibędą si~:
tlley ZPB im. F. Dzierżyńs'.tladeic
Est dobrowolnych
w park.ach w_y.sląp·ią aklon.y.
&lcicgo w Łodzi (Pfo.tt'I<0w&ka
Zakł.ady n.a pewno n~e odmóorkiestry. odbędą się wid<r293-295) olirMl-0<wać będą człon
taki cel.
wią "D;enięd?v na
wiek.a lalkowe. Przyg-0.towuje
Sekcji
Wojewó<lzlciel
lmwi•c
Dob-rz,e byl·ob.Y . aby w okrcok·olicz.n-0.ściowe
się również
Spr7..edn.wców „Rn·chu''.
s·e~ _D~n~.i~a~D:'.:v~:e~c:;k:::_a. ..:.z~wi~·;:ę~k::s::z:;:y~la:._:.:=:::::::=:=:=:=~======~
z..ga.d uj-zgad ule.
·TPD nie ziap·orni.na również
prz,ebywającycn
o dz:ecfach
w szp:tałach. <l·omach dz.iec-i,
.specjalnych.
zakładach
czy
Wszystk:e one otrzymają paczk.i z zabawkami. lak.ociam;.
a w razie P-Otrz,zby nawet
<ikcji
ramach
W
odzieżą.
Przed kilku d.nlaml di>n&Sili- niu. jakle miało mneJsCe na peml-odzież
„,dzieci-dzd.€ciom '·
ronie Dw~;:ca Fabrycznego, kieśmy o nlec&dziennym wydarze:szkolna tam gdz:e będz:e mody w godzinacl1 nocnych jedżna. d!otrz.e z wystę.pami. śpfona z pasa·i.erek pociągu z Kowem. muzyką. TPD Bałuty
Dan.l.ela Srodl)WSka po
lu•~.lt wiła niemowlę płci męsl<iej.
;prag:n;.e dla dzieci w sanatorium łagiewnickim wkupi~
Dowiadujemy s.lę, źe szczęśli
parasole na werandę.
wa ma.tka. która przebywa w
Międzynarodowe
Z -0kazji
szui.talu MS·W, ja•k ro>wnieź I
jej synek, C7'ują się bardzo dogo Dnia Dz.iecka. TPD urubrze.
chamia plac2 zabaw. o któa
rych ois-aliśmv wc:wra.i.
poza tym również nowe śwje
Powstal·l
tlice orzyblo:mwe.
:ich c.statn:o 14, m. in. przv
ul. Spam-ei 72. gdz.:-e wysilProkuratura Dzieln.icy Sródltiem s·;K>łec:z;nym z'amieniono
d-0 zakladu ką.p'.elow-ego. Bę
mieście zalwńczyła już śl·edz
susza.rke na .strychu na przvdąc na miej.0 cu chlopcy do.;;zli
w .sprawie tra.gicznego do wniosku, ~ Jep•i·ej wykąpać
two
jemne r>a-:n.!€.szcz-enie dla za·baw dzieci!'cvch. W tvm ro!rn
w,vpadku, jaki mia! miej.s.ce w
.się w bsse.nie, aniżeli w vv1anjeszcz-e dwie
Zakladziie Ką,p1elowym n.r 4 nie. Wsk-0czyl>i więc do wo.dy
;powstalv też
przy ul. Kili11,s.lcie~o 134. Tu, w miej.«cu dla nie pl~'Wajacych'.
JX>radnie .s.ooleczno-wychowawezie w dz:elnicy Górn.ej i n3
Po jakimś czasie Ka.zik Ko11 marca br. utoną! je·d-E•na.<to
wal.?.ki z·r.·rientowu·l się, że n·ie
Po
Jet.ni Zdzi.s.law Ko.waJ.0Mi.
ma wśród kąpiących .•'ę chkip
przeprnwadzeni.u śledztwa Pro
Zdz'slawa.
ców jego brata kuratt:ra pos.Lawila w s.tan oNalychmiast wyszedł wiec z
Henry
skarżenia rat-0wnika bas-c·n u i po przc.~.zLtkaniu kaka Pmlle~ki.2go (zam. przy u.I.
2awi.aclomil o :rnginit;ciu
bi.n
Kos•tk.i Napiers~d-ego l;3) Olraz
IM
•W
n~m-yk:i
rn\ownik.u b:·at:i
kąpido
za.kładu
kier-0•wni.k:1
Pr.szu.ki\V.anie m ·
Pc·dleckiego.
w2go - Zb:gn'ewa Clrnlaja.
I czerwca j~k c 0

wy

Dz.~~ń

Dzi~ka.

Owocnych obrad!

•
I

noworodeli:

czui~ się

dobrze

z akt

prokuratury
•

Smierć

Odra

granicą

pokoiu

A oto o-kol!czności W)lJ3dku. u.<;.'.alc·:ie w śledztwie: 11
marca br. Zdzi.,·law K-0.wahki
wraz ze .swym mlod.ozym braf.2m 10-lel:'lim Ka.zim'erzem i
kolegomi wyb~;;l .s.ię
dwoma

4 DZIENNIK ŁODZKI nr 106 (4492)

P·OdstaWl)WO. nr lł, Ul. Wigury 8-10, go<lz. 10 - akademia
- na.danie SZ'kl)le imie'I1ia Józefa· Lompy, S:okoła Po·d.stawowa
nr lGO ul. A. Struga 24, godz.
nadanie szkole imien.ia
17.30 Wa;rs·zawy", ltlub
„Pfrwstańców
MPil{, godz. 19 - odc·zyt doc.
dr Zofii Li.bi!>zow~kiej „Poe.ząt
ki prasy t>ols1kiej", ŁDK godz.
red. P. Goprelekcja
17 szczyńskiego

„Nor:vmbers.li.ie cb -

rachunki", Park żr6dlis-ka, godz.ina 17 - wielki festyn z boartystyezgatym p.rogramem
nym.

Zdzi.~.ia

Ko•\v~l.~1kic1go,

na

po~c

rnt-0wniku. zaj17l.i .0 ię
cenie
chlo-pcy. Po niedlugim cz3.s'•:>.
wycią!l'n~li oni z \\>~·dy Z. Kowai;.kie·go, który n'.e daw.al oznak ż~·f'"ia. Ni·e pc.~o·~·ło S1?tuczne oddychanie, an.i też ma-

12.45-14

w Ło.d?.i w Cl;Wi~rz1ku z Dlll'.a.mt
Ośw'a.ty. K~iąir.ci ·i Pl'a.sy bę.d!Z'e

w•e f.<i

K:erm3•""- Ks·i·aŻCI"< Ul'Ząc:liz1::'1y przru Dom I~siąż.l<i na
Bie171e w n:m
St.trym Rynku.
udz.".::.t 17 wy"''"'wców. któl'"Zy na _
swój
zaprcrz-en•!Jują
stoisk•a.ch
22
P-0·wa,h1ą adc.robe.k.
ectyt.o.r"f.ti
tri>kc.ią bę.d!Z'e Jotet".a ks.iążk-0""a p 1zy crzym s?.C!Zę;;l'>w:cy wymo-t-0grać mogą s.21mo•c-hcody,
cyf"1e, tele.w·zorf ma1szy"1y d•o

~~~~,~e ~a,g~~~~~~~1f~zin:'P"'~~.;~

ks'.aH.:i. ot:w,arrc:<C- K'.e~·matS!Zu w i1:e::l!zielę -0 godz. J.l.
w tym, samym dn'u w pobl.'.sb~

p-c ,dJp:,gywać

~woje

ks:ąHd

p'sarze łódrz.cy: Wł. Rymkiewk"Z
(gcd.z.
(god:z.
14-15).
-16).

11.30-12.30). ,J, Waleńczyk
13-14). Z. Ko~iń9ki (gc-diz.
J. Wilmańs-ki (g.c dz. 15J. H. Wiśniew!Oki (g.od:z.

lG-17).

Dziś

DK czynne
tylko do godziny 14
W

ZWią:z:ku

z

uroczy&t.ą

Skl<1!lY

pa.9iern'aze.
bęclą

w

____,

Sobota 6 bm.
godz. 20

Do

scbc.tę.

jazzowy
A. Kopera

I

tyLko do go

tańca

zespół

a.ka-

dem: ą z c(<.c;izoji Dr.1:.a Kslęga1r2a.
,.D·c•mu
pl·a·CÓ\~.rki
\\"22Y'E"J11k:e
i
Ks'ąirol", a więc ksoęg;a.m'e

6 bm . czy.nne
diz:ny 14.

A.

ZIELONY~
KA RNAW.AŁ
w Klubie

„St<•rom'ej>l><.'"".i"

k•a.wie<1 n;

k"e.j

tej gamej ka<w:ia•rni o god'Z~
spotka s:ę ze sw)"mr
czyteln'kannli po•pula.my a•utoit'
Wł.
histo rycizny-ch
pow'.·eści
Rymkiewicz.

w

Jedną z 111 a.jba.rdrzi.cj abr.?.l<>cyjnyc,h ;mprcrz, zc,rg••~izeiwa•n)"Ch

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

W dwa dni po dokonaniu przestępstwa

o Chuligan spod „Papugi" o Droga wódka
o Gościnne
·N
igdy ich
znałem,

żebym

występy

przedtem nie
miie pamiętam,
pierwuderzył

szy.„
2.1-letni Władysław Przybylski (Lódź, ul. Okręgiowa 4)
pamiętał tylkio tyle, że wyp.U
11raz z kolegą butelkę wina
p.rzysz;odl
„Papu,gi"
do
i
„ot.rzciwić się" kawą. „Trzemówiąc nawi.aŹ\\/it ..s1ię" iiem - piwem, !J.o „.na kawę
mu.sialby dlu.go cwkać (!) .
A on cz,ekać U:.e lubił.
I ri.;e czeka! na żaden powód, by zaatakować prze·chodą,ących obok nieg.o. Stan,'sia0.>ś
wa O. i S1an,.slawa J.
mu się u nich ni€ podobato.
To wystarczyło mu dla wywolan.ia w kawi.arni „Papuga·'
chu1\gańs-kiie.i awantury.
zatrzyma.ny
Natychmiast
]Y!'Z-ez funkcj•1>na.rlus.z:y MO w
11ieispeina 43 g>odziin po doko.staną!
przestępstwa
naniu
przed Sądem Powiatowym dla
m. Lodzi. wyrokiem którego
.ska7a.ny z.os,1.ał na 4 miesiąoe
aresztu.

D

* * *

wojga imion Józef - Je(Łódź,
rzy Gran-o·wsk1i
ul. Racjonalizatorów 3),
Zakła
prncownik Łódzkich
dów Radiowych. t.eż przez
z
k.olizję
wó::lkę P<J·o·adl w
w•ida6
prawem. Zbyt duża - na jeg-o m<>żliwość dorn alkoholu do-dala mu animuszu
l wyzwoliła awanturnicze za.
J)ędy.
Wprawdzie pierw1s,za za=epka n-0&ila z.namio•na „t-0-warzysk.iei prop·o-zycj.i". ale gdy
pnez n.ie.go n~e
7 a czepiona
wi asta o<lmówila mu uczestniczenia we wspólnym wypiciu wódki Gran•1>wsk.i obrzuoil ją stekiem obelg. „Uży
czytawał przy tym slów my w raporcie rn.ilicyjnym u0nanych z.a
pow.s.rec:hnie
cbelżywe''.

Rwał się

również
kob~ety.

do bic.ia zaczepi•<>nei
I ();Il usiilowal wyl\umac.zyć
nadm:ernym
wybryk
swó;
.qpożvciem alk·oholu: pól li>trn
na dwie osoby .. ,
Owe pół liLra Jms.z.tować g,o
będz,ie ponad 3 tys. 2lł. Tyle
bowiem wynos.i .e:rzywna wraz
z o"0- 1-atam1i sa<lowym:i. któr-.~
będzie mu.s'al uiścić z mocy

dziecka wbasenie kąpielowym

Nysa

nienaruszalną

ł

ła

19

- pl)pi" (P'J'O•ZY i pl)ezji) z okaz.ii za,ko1iczenia OgólnopoJslde.,go
Konkursu · Recyt.ator&kiego, Szlrn

Od czy y

,,„
"/j~

"/j~

„1m1en1ny " wszystkich pociech

*

w na.JeWli"C
"ak
~
„ W'id,,.,im".
J
żyiy sposób uhon~·owa.na b<;które.i
d-zii>:~ P•raca spoleczn.a.
znaczenJ.e na.leżylli·e
ra•ngę i
ocenia Fro•nt .Tedc11ośc!l Narodu
i wla·dza terenowa.

S o b o f lł 6 ma]a

zem iak1m należy się kierować,
chcąc w przyszlości mieć wipracy
swojei
ócmv ~lad
Re· ~ulam1i n
.c:;.p-0:'2.czneJ .
określa cel i zakres obowiąz
ków ka:l.dego kto w praclJch
1ych będzie bra l udz;ia ł. okre8Ia s•ooisób tych prac. kto nimi. kieruie itp.

sali

sa na.grody rzeczowe oraz w
pojedynczyl.'h wypadkach .speprzy
p-0.Święcen.ia
cjalnegQ
.LK
pracach społecznych
FJN wys-tępować będzie d-0
Prez_ydiu:n Rady Naro<lowe:i ~,
HONOROWKJ
p-rzyznanfo
ODZNAJ{I l\łlASTA LODZI.

~~----~------Wielki Kiermasz Książek

sowanie. Przybyły na miejsce
lekarz stwie.rdzit zgon.
'W ~l.00.z~wie us.tałono, iż w
tym dniu nie zalożono w ba>"•Bnie korków, oddzielających
micjoce dla nie pływających.
Stwi·e·rdzono również, iż w zakładzi:.e kąpielowym brnk byto
·"·Prz<;tll ratc·wniczego. Nie maż
na bowiem brać po(! uwag·ę
dwóch 7.ni.<:.zc1,0•!1''Ch a na doda!.ek dziurawyc'h 'dętek Ponadto ral<rn1:iik II~n.rvk Pc·cll·t>cki nie> bra[ b-"zpo.~·red<ni·ego
u tl>zi.a I u w po,0 o'..uk iw an i u c h l·O'P-

ca.

objęto
o»karż•eni~
Akkm
w ęc Hen.ryka Podl·~l"iego i
Zbigniewa Chalaja, który cdpmvi·2dz;aJny jest za hez.oieczerl.<-two w zaldadzie kąpielo
wym. • (st)

zgierskiego awanturnika

w:yroku Sądu
dl.a m. Lodzi.

Zaczął od tego, że bez powcdu zaatakował i 1x1bil uczn:a Szkoły Przyspo.s•Obienia:
Gcs<pc·darczego, Stanislawa R.
Na tym swe występy zacz.ąl
i na tym.„ skończył. Zatrzymany prz,ez patrol MO. już
w dwa <lm póżn,iei stanąŁ
przed sądem. mocą wyroku.
które·go pro.s.to z .sali są<iowej
powc;<lrowat do ar<~sztu; na
(.i.a.kl
<> długich miesięcy,

Powiatowego

* * *

ZieJ.iński
ygmun1t
(Zg;ierz. ul. N.arutowi-·
cza 27) znany w swoim
to
i
zam:eszikanrla
m11eJ1Si~u
względu
bynajmil"tiej nie w
na dohre cechy swego charakteru. przyjechal do Lodzi

Z

na swe•go rodzaju

„gośc·inne

występy".

Nowa polska komedia muzyczna :w Teatrze im. Jaracza

„Kocha, lubi, szanuje"
Przed Jd.Uroma miesiącami
p<•lskJic.i sztuk.i o
„Pokój pele•n dymu" Karola.
Teatr im. Ja.ra
tt-.afr lódz·kd. rl'.hv1111ież m~u<d!z1ież!O
.sztukę o
lubci, srza.nuje".
1;rap-remierą.

Tea•tr P0<w5'rechny wystąpił 'Z
mło·d'Łi"'i;owej
lemat.vce
ObJ.d·nfaka, I <J·lo z k-olei ln.nY
warszt.1-ł
ez;a. wz.ią,l na. swój
problema.tyce pt. „Kocha,
wej

Autorem jej jest łodzianin
- artysta Teatru Ziemi LórlzTadeusz Kożusznik.
kie.i
Ma on już na swo·im kon·c:~
llJ bajek granych w tej chwil: na scenach teatrów w róż
nych miastach Pol.S>ki. Obecni.e sprób<Jwat .swo'ch siJ: róna odcjnku dramawnież i
tur.o::ii dla do~lych .
jest
„Kocha, lubi. szanuje"
której
muzyczną.
komedią
akcja odbywa: się w spÓ!dziel„Skrzat·'
aka·d.emickiej
n.i
(aluzja do „Pu.chatka"). Aut<Jr ukazuje n.am wspólczesoną.
barwa.eh raczej
mbo·::lzież w
wysuwając
optymi.<;tyc2:nych,
sug-estie że nie je.st jednak
z nią tak źle. jak mówią o
tym aulorzy różnych wspól-powie..~ci •
czesnych sz.tuk i
problematyce
po.święconych

JCamyk0<wsk~.

chore·ografia Stef.a.n Do-wjlird.
Zamkn !ę.ta premiera t.e.i n<>"'
wei polslc;iej komedii muzy•
czne.i odbi.;dz!e się w Teatrz.e
Jara-cza w ni€dzielę. '
Życziymy Jl'O'Wodzenia!

M.

UWAGA,

młodzież.owej .„

„Kocha, Jubi. szanuje" ukaże się na soenie Teatru Jaracza w reżyserii Jerzego CwikJ-h1skiego,

KONSUMENCI!

Pi-olrodzież&wy
k1>wska 49 i wlókiennie'ZY
Piotrkowska 81 zamienil:V
się lokalami.
Przenie.s.ienie sklepów zostalo podyktowane wzglę
dami wygody dla konsuodcinku
Na
mentów.
Piotrkowskiej (49-53) pow.stal ciąg handlowy w zakresie tkanin, dzięki czemu znacznie łatwiej bę
dzie można zaopat.rzyć :;cę!
we w.s.zeLkie tkaninY bawełniane, · Jedwełniane,
wabne i lniane, w kilku
.sklepach sąsiaclujących ze

SKLEPY:

- Tak więc najbliuza premri.era w Teatrz.e Jaracza bę
stw.ier<lz.a Cwikliński. debiutem.
podwój,nym
dz,;e
Debiutem autorsk.im a i... reżys.er.skim, albo·wi.em jest to
pie~wsz.a sztuka, którą „monOby te dwa debiuty
tuję".
pomy.śhnie!
wypadlv równie
:My~lę też. że n;e b~dz:e o::l
rzeczy do<lać. iż operetką muzyczną .. Kocha. lubi. szanuj.e"
za'nteresowal s.ię iuż Krukowski w Wa=a.wie. a również operetki w Gliwicach i
w Opolu, oraz operetka moskiewska.
„Kocha, lubi.
Mu7.ykę dla
szanu.ie" slwmponowal Aleks:rncler GNl•Ss z tekstami J.
Ćw•iklińsk.iego i T. Kożuszni
Bolesl.aw
SDen.ografia:
ka.

.sobą.

Po wvremontowaniu zaś
sklepu ·Piotrkowska 81. bę
dzie można dostać \lim b?
JwniekCJI
wybór
gaty
m~.okiej.

W

SKLEPIE Pi-0!rkowi:ka. ~
na.by<' można ,JllZ d~is1a.1
artykuły:

r.astępujące

czólenka dam.'>kie import 0
wane, b1ale. <,7.pilki po k4_0
da'11-" '\':;
zlo•~·ch. gdynki
bi ule po 270 z!. 7dvJ1,.
dam,o,kie biale i whr,io\H
dvnki dam· '
I
cpo 2 il.> z • g : 1· .b•e.o.kic·""ie czerwone 1 ° ~. ·crinv
brn z ł
po 202 zł ' ~" zl.
ł
dam.,lde w kol-0rac. Q'l
1
~
••
i jasny po 12h zl
2052-K

0

i

O~iedla
Zuhardź

TPD
~

t

zaprasza...
w

(7 bm.) 0 god'l. 10
:
w gmachu S:ikoly n1· 35 (ul. Ty ~
zebran.;„
się
odbęd7.ie
bury 4)
Kol"' TPO Os-iedla
cz.lonków
nie-d'7.l·e•lę

2.uhal'di,

;l.

ł.

-~
/- ,....., '-"""~ --~- ----- - -

_

..

Jad·wi.ga
ANFoao.11:~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~
SAMOCHÓD „Skod.a" - Dr
!101 sprcieda<m. Sta-n do- WICZ w·eneryicrzne, f.kór- ·
bry. Wól.c-zańsika 63, te1L ne 15.3(}-19, Flrócl11.1 lGa 8
360-66, godrl.. 1'6-19
.~~~~~-'8003 G
7871 G D~ REICHER
wecieSAMOCHó"n-OK.w-<oprze- ryczn-e, :-;kóine. zastępca
d.z-m. Łódź, ul. Kroi.-i'eń- d<któr Zi.omt<OWSki 16-19
m11urm1111111111111 m11111nn1111mnmm11111111rm1m1111111111111m111n1111m11mnm11nm
672n G
1r.<a 14 ko.Jo P.a•rku .. WP- Piol!rrn~4
ne-cjR"
7fl3l G Dr KUDREWICZ «oeociaJ:sta
SAMOCHOD ,.Iia 8"
chorób we(}erycrz- 1
&kómych
8-10,
s">rzedaim. StEo techoic!Z- nych,
'-lY >•dea•1n y. Tel. 215-04 od 14-16 ulica 22 Lipca 4
godz. 15, tel. 343-04
Dt• E•IENKO
spelCj·alista
7878 G chorób ~f.-i.ó:c.1ych., wenelS-13,
Ki.bińSAMOCłion~wy -- ryc:znych
l!04? G
..skcda"
w
bardrzo do- 5:k'ego 132
brym stan 1 e
sprzeda.ro. KOROŃSKA Henryka leJulis1.1ów (Os:edl·e Ml.cf..t!e ka·rz gi.nEf.w,log po!oż
w>ciza) u.1. os:cww.a lab. n 'f.<, przy-jmuj-e 17-18, z:,e
ulica Piotrkowska 60/62.
parter, codz'enn:e lf.Od"-- !-:na M
7378 G
17-19
WIS G
Bliższych wyjaśnień udziela sekcja
Dr NITECKI spacj~ł's.ta
SAMOCHÓD ma,rki Syre chot'ób tr.<ómy•oh, weneadministracyjn.o-gospoda!rcza. pok. 217
n.a - nowy st20 icte.ałny ry c:zny•ch 18 -18,
K.iii ń telefon 27'1-S;:ł
9nrze:ir:f1a.m. Tl~ńormaioje Jó ::i'.{'.""·""'" ft2
7700 G
zei Pęd:z',w'a.tr, S-'erad:z.
ul.
A r mi·i Czeiiwcnej 70
Urządzenia sklepcwe 'daJ>yWa.ć mog•
lub
od g-~·dJZ. 8-15 w
przedsiębiorstwa państwowe
Prez.
PRN Wyd'z' ,sł
A:1Chl1tekbuty i BudownJuspolecznfone.
obwa w s:eradz.u.
2168-K
8133 G 1.:URSY motocyklowe, sa
-E-V_n_o_L_E_T__I>_e_L_u_x_" mo-chodowo - mot.o.cykl o-

URZĄDZENIA

Barwny f1lm prod. radzieckiej
w/g

powieś.c·i K. Paustow.sildego
'

j

>>OPOWI ESC
PÓŁNOCNA ce
Reżyser:

Ewa Murnijece
Oleg Striże.now
Walentln Zubkow
i ia:mi

______ ..._..._ __ ..._..._ _________ ...__...__-____ ,_ . . . _ 1,-,c--

0

~

OGŁOSZENIA

JU

DROBNI

-

-

iśil

QMOSCI

__

PLAC

bu.d-01wkny sprzed~m. Wi•aid·o•mc.sć ul. Fr~•~
o·sz,l<la 68, 9kl€tp Ju.b Niz.'ona 8
7831 G

I

ck7

KUPNO

_J

2l1'i.żnie

~~_E,:~cw'~~':";;'.i;_~~~~:~~ !
SAMOCHOD &-·o-sobco.vy i ;
takso1net'r sprzec11•m. Na I

GARNITURKI do p'erwszej lr<„muno'i świętej (<U
p;sz. Ja.r.21cz.a l5
7574 G rut-0•w•;.crz,a 5,

MATERIAł,,Y-bu.cLo·w•l•ine
jak :

0

.
SPRZEDAZ

O~ROD
przy GElll. &~7"!tHrit!c·g~o z z.a.tw;erdrzaJą~_Y·~ pla1_1e111
bt11do1wy

.

Samochody-motocykle

s:o.r:re·::'kMn

Kcnir,•

71>48

G

SAMOCHÓD 03'0·be>Wy .,Fim 1100 BL" mauo1:'1bra
~c„,y,
'-d-ea'ny 6-<::ió<:Obmvy.
_ sprze::!a.m. str.in
Ul.
żró{lłow.a 16 , po gcde: 17
7046 G
„SIMCA Arcnde" z r.ad'em. .9tm i<l~·a-~rny c•cm
„M--G" 2nglel,•k;,
pelny
f.<ahr'tolct spr-zed.<1m. 0<' 1 ą
dać to'e:JIL:ela 7.V . godz.
Hl-14, tel. 454-88, s.··-··· ~·ka. 5_6
731.!6 G
SAMOCHOD

bl.zn:aic'Z.cgo
dc'ttr.{u - & . .1..1.„i-... L.. lJ1-?1sL.c..ny sld:?.da- tJAWl::t 173"
'.';Pt"l.e~am. Tel. 215-•"1 go- ny s.pr21ed1am.
':l:'el. Przychoda,
~z 11.a 9-10
n:MI G 521-7~. Je•tic.1k
79';4 G 42, m. 1

r:ić 1 WY -

,.Syr<:•naH

&p".'ze:l~:m, Łódź,

Kiiilń.9k'-e,go ul. D0c•:>.)'ll"i~'e•g.o 25 orzy
7ll2 fi G
W~9 G W~·rsz!ilw,r~ :ej

~

I

WP..

I

~~~!,/ dtl<Jz ~ubŁo~:

LOKALE

Al. Kooci'USl<'rd 68. tel.
31_&-88 i Ośrod<k Szkole-1n•a Zawodowego K 1er-0•w
ców LPż w Łod-zi, u:LOliAL P0'2lklep·C'WY. 2-'IZ- !:'}5'~'2kO·W;(<a
125, 97SteT
bO•Wj'. s'.la„ g•JZ. srodnni_e , ~~.
ś~'e
z·.:nieoię na m·c
·'.
-··
. . t 'e·l
soJ<.zn'e.
Wlad-0m-0sc
206-19, g.:1ctz. 7-9
7916 G
,POKOJ, kuc·loi.1'.a (w:da. l<'L•otlll1AN LE!Cl.l'.::!. Gdań
~~~''<~?ę'tk~·c-~a; r~.;~o-j.;, !f<ea 42 :z;gub',t Je~tym•kucl·nia w
""ód.m'eś-<:"u. cję pra.cow•1'c'Z2,. wyd.:rną
p:.o.til.tct"'Ska OZ, m. 44
przez
S',z,::>ję Ss-n.-Ep:,d
upo-wa.im'<'n:e
7930 G w Łc·dJ~i,
clo pob'ernn'.a mcnd.z·1ÓN
POKO -J z kute1'111;ą z w~·- wycla·ne
przeiz
Urząd
giodamj i g:T·c-iż8m z.atm'e SprCJw , \\"«•-.A:nęh;'./tlyioh i
n;ę n a rów1.1orzą:ine. In- upow1ażn:en 1 c <1o pr!Z.-epro
form.~1cje 8-15, tel ~.?5- -('tr.: w~drlł::~.i'a C:con~n,:1l•i wydn:3127 G ne prne,.-„ Stai~ję S ;:o .TNZYNIER p-c',"'?•t:i~uje po w·-· '···'"-P--.'e-;'e
siu.bl-:11.;:at1c•1~k ::l~0'.
1

p 1sen:ne ::10.\'.li2 T 11

pr:zvjm•u.je
szeń,

~! zóo - czytmc g. 9-19 ODRA (Przqd7,,aloi,;na 68)
111e- „ Tańczące molo" prod.
292-22 PALMIARNIA
rng„ doz.w. o-Cl lat 14.
g 17. 19
516-62
Ol~A
(Tuwim.•· 34) „For300-00
tnnella"
prod.
w!.,
333-33
ctco:1w. cd lalt 1'6, g. 15.3-~

55;)-55

TE /"11
Al T

SD.,..
BU •

'l'J;;Ą'J'R NOWY (Więc~ow
sk1.,,~'0
g.
H'i. 3-0
15 )
ul\-l<>&t"
g 19 15
Pan
D atnaz~"
(m"'i~ sa
~ 1:'-) u Ucieczka"
· EATlt
PU w::>ZECHNY
(Obr. Strl'.-.gra.du Ilf 21)
g·,.„
19.ao „Serca -w Jna-t.., n
,.a:EATR
Im.
.JA,...A,r-,
(Jat'2•C!Zoa, 27) g. 19 „ży.

1:: "'

';"Y

0

trup'

/KINA

KINA PREMIEROWE
BAl•TYJ{ (Narurowl·ciz,a 2?}
nDeszczowa
pto-scnka
1 pt'ocl.
USA,
d-0lllw. e>_:I
lat 16, g. 10, 12.30. lo,
17,3•0.
20,
„Slomla,ny
wdowiccH
(p.~no·:a 1m.a),
ll·~od. USA, g_. ,2:2.30
POLONIA . C1:' ~-0•ot1k<_}W:1.<a.
67) „Opo.wiesc
połnocna" 1>r<:.ct. rada:„ d•omw.
<id l·at 116 g._ Ul, IZ, 14.
16, 18. :.io. „Rote dla pro
kuratora"
prod. NRF.
"· 22
"ISLA
(Tuwl.ma nr l)
„Normandia
Niemen"
prod. fr.-ra<'le„
d o<1,,w. oo lat 12, g. 10,
12.30. 15,. ~?-30,. 20
„~yzwame
prrnd. wł. h ó<t.p„ g. 2·2 ·30
WOLNOSC (Przybysizew~\c~go
16)_
;:Babettc
1d~1e na wo3nę
pr<>d.
fronc„ doziw. od la.t 12,
(p::nm'llma). g. l~. 12.3ll.
15, 17}0, 20. „1<>:1~, do
Yumy
pr-od. USA
g.
22.30

'tl'El\TR 7.15 (Traugutta 1)
g 19.15 „Smic.rć Tareł .., ~Ina"
><EATR
ROZMAITOSCI
<~cn •u•s!Z1ki 4•a) ~-. 15.30
•·Sc-n n-ocy let.meJ" (\\"id. za.rri.!rn.), g. 19.30
b „l{arykatury"
~ElilETKA (Piotrr:i:ow•t<a
43) _g. 19.15 „Krol wló~z;gow"
llc~ LetdJ:;t srNl'.enie e21ml<c .)
.Il Oruo (K<>pern ika 16)
Ti 1_7.3{) „Porwanie w
ARt'.1tiurJi&tanie"
!l. ~RIN (Wólc:z.ań~ka 5)
KINA
Ol'E;Ji1 ·8 „Balia.dyna"
A. n~e.c:zynna
MUZA
0

1

l<'lLIIĄ

W'.az ItllłoNrA (Nairuto:xx.;{a 20)
g. 19.30 :to.n• Il .Koocert
Symtcąi~2\1y, Ork'estrą sym

Zyg~' 1 ą PFŁ dyryg~je

ka _ U.nt C.Zella. S~·l;,s-tl{°'Wal li<nna He!nrichCIZ>f<
-

. •wfj'
fiWysTA ·
.

I

KATEGORII

(Pa:tJiatnlcf.<a 173)
„Mąż swoJe-J żony" pr.od. poi. d01Zw. od lat
12 g. IG. 18. 20
PRZEDWIOSNIE (żerom
s•kiego 74) „Mąż swojej
żony" prod . poi., dolll\v.
e>cl la•t 12, g, 16:. 18: 20
STYLOWY
(K ,1111,r<:ego
123) „Mein K_a~pf" prod. szwedzkie]. dociw.
od lat 16, g, 15.45, 18,
20 .15
.
Wl.OKNIAR~ (Prochn1ka
16) „Krzyzacy"
Pr-O<l.
poi.. p20-0rama, do©w.
od l at 12, g. 16. 19.30
ZACHĘTA
(Zg,',ersf.c!t 26)
„Biały szeJI<
prod .
wł. docz;w od lat 16. g.
10, 12, 14, 16, 18, 20

B'u:'O Ogło
P'.-:>trrr.rn•wc:f<.a 96
1002 T

J-E-_L_E_N_J_A__G_o__„-.o,-_-;,-,,(>dnn'cśc 'e. 3 pe>k21je. ~ rrn.c-h'n:e .
w:v~-.:·1::iy
'.ha.m'-cn:ę n.a
2
pcr~oje z kuct:n:ą w
Lo-

Dyi11ry szpitali
POŁOŻNICTWO

.

dfl'1.
ek:.

Szpital P<>lo2nlczo•G1ne
kologiczny im. dr H. Jor
tlana przy 111. Przyrodni
czeJ 7-9 (tel. 596-44 1 przyj
rnnje r.~ob:ety oh?re g ot::

w· a.d c•m1:-ść :

Lódź,

ul.

G ~1v,1~. .::·i'1
P!"zęi::Irz<::i~

o~·o·.;:zę

noa

.20 ,

kologiczn!e.

. c 1 ę~a·rt1e

1

Mie,iski

Zan.ąd

Budynków

l\fieszkalnych

jo::. '•r c:.1~ Y'~ n e1g~

·C·~h-C•We·g1 .:>

LEKARSKIE

,.M"rCT"'di3'',

0

1

1

f. mPRACOWNICY

POSZUKIWANI

Ili

..-,„.

"i.a

u

t

Stanisław

Urbaniak

;.Ml-

«...

20"':A

*

*

* * „

Lekkiego,

se:1:r.1""?1ch-:11 u Lódż-Sródmieścic c-glasza pr•Letarg na roboty
kt.ó pckrywcze-dachówk~we na posesji Al. Koś
POPULARNE (Ogrodowa rodzące z OZ'€]<1 :CY „B•.:
ry Sf}D•v0:•:1d·:''ł'\'V•t1t oka.1e::c!:-e.,S'.m".
18) W rytmie rock and luty" bez Po.radt.11 _..K
,.,Jc ko.b/{·1~y 2.9 kw'ei'n'.a. ciuszki 33/35, Obr. Stah1gradu 2 16
roll~" prod a<1.g_, do'l.w pt:l'.Y ul. Se-Clz:-0w ;rceJ
W przet1a1·g u mogą brać ud~.-.iał przeds'ęb'or
gc-::lz . 11.2'0 P!"'ZY
rz~b. 0$U
O·d l•att 121 g. 17, uW.~1i;yDt• ~lAltiiJEWICZ specja ui~c S!·r~'ll klE•\V .crz.a i TrauSzpital Pol0Zn1czo~Gtnc
stk<i 0
Ewie''
pr-0d. kfl logiczny 1m. dr M . Ma
J'sta che>rób skónnyoh i gutta. Tel. 309-28 d3 g;o- stwa państwowe, s1półdz1'.elcze i nieuspGłecz
zalakowanych ko1perlach
USA, dO'.ZlW. od Ja.t 18. durowicza przy ul , Forwer.1e·rycznych, P1otrf<O·\v d:z r.1 y 115.S.O po gc1·Jr>:. 16 n.'one. Oferty w
g.
18.50,
„Zto-dz•i,ej z nalskiej 37 (tel. 372-64) ska l 09-6
7<139 G te·l. 3&5-·00
(1.124 G należy skladać w dz;ale techn!cznym dyrc',;.Bngda·dU"
pro•d.
;;.mg. 9r-1:yjmuj~ kC:bie-ty chor;,
cji MZBM Lódź-Śródmieśc!e,
P'otrkowska
clcmw. od la.t 18, g, 21 g·nekoloirczn.e, c._ęzMl1c
100, I piętro p::ikój 11 do dnia 10 ma.i;t 1961
PIONIER
(Fra.nc,!srz,kań- l rodzące Z Dz1elr.:11cy;
sk a 31) „t·nnatyk" - , Poles'e''·
reku. Bliż~ ·ych
danych dotyczących prze.. ·
. I
prot! . f\ane>., d-OQ:w. od Sr.pita! P_<>loz~1czo-c:-ine ł
fa.rgu
udziela dział iechnic.zny codziennie
lat H, g . IB, 18 . 20
lrnlogiczny 1111. curle-S,l~lo
10-12. Otwarcie ofert nastąp: w gmachu
POKOJ
(Ka'ZJ'mier7.a
6) dowsklej przy ul. Curie•
„l"loce nad Newą" _ Sklodowskiej 15-17
(tel.
l\.SIĘGOWY finansr.wy i materiałowy z ocldyrekcji w
dn.iu 12 maja 1961 rolrn . Zlecepmd.
ra.dz.
dolt.tw 201-ui) pn:v,Jmu3e kob:ety
1·o·w1ed1Il/.mi
kwalid':i-k2<:j'alllli
poszukiwa.
niodawca
za.st.rzega
scbie
prawo wyboru
od lat 16. g. 16, 18, 20 chore g'oc.<0log!ezme._o.ę
Zn-'c-zon1·a·
Lódz:k1"e Przeds·ębiGrs•
m
LPN cferenta jak również uniewa.zme.nia prze0
1
0
"
"'
•
'
·
· •'\'„o
1 MAJA (Kilińsk'ego 178) żame 1 rodzące z Dz:elMarysia 1 kra.snolnd- mcy „Górna" 1 P-Olra-dn!
targu bez pcdania powodów.
„L•as" ul. Więckcwskiego 33.
2167-K
1038-T
kl" prod. ·pe>I„ dccz;w . .. K" przy ul. Sęclzl-01wNIKA
t
· I
l
·
od lat 7, g. 16 „W ob ro ,te i ej 16.
.
KIEROW
s a,now1s ra prcdu {(!j'l
z-e
nie mojej miłości"
szpital Poloznlczo-Gme
§red1nim wyikszitałceniem oraz z p1-aktyką w
- d . f ·"o:i
doow od lrnloglczny im. dr H. Wolf
branży cukierniczej zatrudni zaraz PSS-ZaAlta..demia Medyoma. w Lodzi c>głas:z.'\ prze
0
f~t is 'g
przy
ul. Łagiewnickiej
L
I H t
l
T ta.rg niocgraniC"Zany na wYkonanie r<>bót:
20 " ·
Rl!:icORD . (R:z°gow•ka 2) 3ł-36 (tel. 530-02)
p~zyjodzi, u • u -O·r a 7 •
10371. remantowo-budowlanych w lX)mieszcze„Bitwa p<>d piramida- muje. kob!ety. chore g.~e
mi" pr-0d. radz„ d-oerN. kolog!C'lrne, c·ęza1rne ,1 !-O
niach Zakla i:u Radiclcgii w Szpitalu im.
&&DZ
HM
od lat 12, g. 16 ,
18 , dząc:;e ~. DZ'.elnic:Y . „Sro~
dr Ba,·lickiego, ul. KcpciMk,'ego 22.
„Proszę za hlną" prod. n1 ! es~le • oraz „~ id.zew
Dnia 4 ma.ja 1961 roku 7.m&rł Po dlu
2. mafarskich w zakładach naukowych Aka
frimc„ d·oow. od lart 16, Clururg1a: Szpital 1m,
glch i ciężkich cierpieniach
g . 20
dr Sterl'in.ga, ul. Sterl o
demi.i.
ROMA (R:z.go•w,l.<a m· 84) ga 1-3.
ś.
P.
Ślepe kosztorysy do wgląd.u znajdują s'.ę w
„Pn:ebudztmle"
prc·d. Lar_yngologla: Szp Im.
dz!alc techni-cznym, Al, KośO:uszki 4, lewa
czeak:·e•j. dJC2lW. o•d la.t ck P1r'(J·gow.a, ul. Wólcizan
cficyna, I piętro, 1:okój 34 tel. 255-06. Oferty
Hi,
g. 10, 12, 14, 16, ska 195.
.
lAl . 20
Olrnlistyka: szpital Im.
~;godnie z ob::iwiązującymi przepisami o doSOJUSZ
(Ne>we Złotno. N. Ba•rlic•kiego, ul. Kopopera tor dźwięlrn
stawach, robotach i usługach,
składać naul Płato•woowa nr 6) c;1iskiego 22
leży w zalakowanych kopertach pcd w~ka
dhtgoletni pracownik filmu.
„Da.ma Jtameliowa" Chirurgia ~z-ieelęc_a ,prod.
USA. dozw. od S7.oita ) im. Konopmck.ej
.:.:anym wyżej adresem do dnia. 19 maja 1961 r.
Nabożeń.stwo
żałobne odbędzie si~
lat 16, g. 17, 10.15
Sp.ortrn 36-50
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dziale
dnia 6 maja br. o g<Xla. 11 w kcśclele
SWIT (Bałucki Rynek 5) Laryngologia dziecięca:
technicznym pckój 34 w dniu 20 maja br.
św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza, po
Pies przy Jtlawiaturze" Szpital im. Kone>pnrnk;e3
prod. węg„
dcxz.w. od Spotoa 36-5-0
o gcd:z. 12 w od:ni<0sieniu do punktu 1 i o
czym nastąpi eksportar,jzi. zwłok do
lat 9. g 16. 16. 20
ADRESY I GODZINY
godz. 13 do punktu 2. Akademia Medyczgrcbn
rodZln11ego w
Warszawie, o
TATRY (S iH~.l<"€1w.;, 0za 40 ) PRZYJĘC wiecz.orowej I
na ~:astrze.ga sab!e prawo wyboru oferenta
o7ym zawiadamia.ją pogrążeni w głę
Pragn-.~.1m dtla n.r~m-to•cl- ~w1ątec7.nej . pomo_cy Je:
s:zych: „Itominiar<Yt.yk" karskiej i p1elęgi::.iarsk1e3
jak również ewent. un:eważnienia przetargu
bokim smutlm
„Murzynek Ho-Ho", ""; Wieczorowa i ś·N'ąteezbez pc<lania przycz~n.
2164-K
cV:un.gli",
„Ka.pltan na pomoc
lekarska_ w
ŻONA, SIOSTRA i RODZINA,
Bąk",
„Cza.rodziejska clni powszedn:e udiz1ela
816B-G
~ec-z,ka" g. 16, 17.'
pomocy w am.bulat-O>!'lum
i.on"
pr.o,d. Jirain,o. _i w d-c·mll choreg-0 w go-Dnia. 4 ma,ia 19~1 reku zma.rt Jl'O
do:2lw. o;d !art: 12 g. 18 , dz·nach 18-22. w
dni
ciężkiej charubie opatrzony św. sakra20
$\v!ąt002me . w godz. 14-13
17.45.

ADRESY·
KINA II KATEGORII IUNA JII KATEGORII
Sródmieś~ie - UL Pio·tr
l>TF (Str WYSTAWOWY
.
LĄCZNOSC (Józefów 43) kc.-.vska 102,
tel. 271-30
łowa 'W uga 2) Zęspo ADRIA (P'otrc-wwrl.~a ~50) „Jeździec
znikąd" _ (c.11~ doroslych i dz;eci)
t.Itt Ąrt Y:t.;wa . Fotqgra Pre>gra.m
a.ktu.a.. l1cs.c• : prod. USA.
d-orz,w. od Ba luty ul. z Pac.a t::in:11t1a Y t~ innej ZPAF „Gioconda" (pe>L). „Ar- lat. 14. g 19.30
now<l'.<'ej 3,
tel. 541-93
lilia ag; l4-l9.
chitcktura
gotycka . w Sl'UDIO (Lumumby 7-9) (dla doro&!ych i d:ziec!)
~ ~EA Polsce" {Pol.), ,,Mario- „Madame cle„."
prod. Widzew ul. Szp!ta.I1\'(
netki" (NRł'), „camar franc„ cJoow. od lat 18 , ria 4. tel. 3~~-23 (dla dolJZEU11-t 1
que"
(po!.). g. 16 .. 17, g 17, 19
ro•lych i dz;-e-ci)
ltEWOLtJ~~ST.
RUCHU „Czarne
blyslmw1ce" MEWA (RZ!(·OW"1ke nr 94 ) Polesie Al. 1 Maja ,
Gdat)[(<a
JNEGO (ul
prc.ct. USA.
d.o!ZIW. -Od
„Szatan z VII J<l.a.sy" 2{. tel. 382-98 (dla doro1\fg• 1!-17 13) CZlUOe cel lat 12. 'g. 14!, 20
Ol'Od. pool.,
d-OZW.
od 1lvc.h i dz·'~!)
IJZElJM li:
DKM (Nawrot 27) „Ka - I.at 10, g. 14, l6, 18, Górna - ul. Lec.'.Tl'l;cte
lCtENNICTISTO RU WŁO mlenne serce"
prod. 20
J. tel. 4~7-70 (dla doro"'"W"''a
(P'otr- NRD. dO<ZJW, ()d lat 12, POT.ESIE (FornzJ9ki,e j 37) ;:,łych i d:Zie>ci).
.
Pn . .
frz,' •).
Wysta·wa Il: 16. is. 20
.
„Sza.lona
noc"
protl
Pe>rad1~tD
przy
ul.
11lc.twl 16C:J?w wlćr<'o1 DWORCOWE (Dw. Ka1l:- mdt• . do<ZJw'. 00 la·t rn· P'otrkc-wsft<'-ei 269 udrz.'cM""" g. 11 _ ·:-~go". Czyn rlt')
,.Siadem
rzym- g, 17, 19
' 1a p.o-m::>cy dorosłym m ;e
l1ZEUM H 1
skich ler.:lonów", „Arie
:f.
sekańc-~m byłej D.t/e!n1:IENNtcT1itTORu WLO lcin", „Czlowh~k prze- PRZEDSPRZEDAŻ
b'le- cy-Ruda w· dni p-0°ws:zed0w~klego 36A
(Wi~c- ci.w sobie", „Mysie fj. tów toa 2 <'!ni napr~ótl n'e w g-0d-i:. 18-~.2.
'\l\:a Pn
w l. Wysta- gie" g. IO, 11, 12. 13. do lt'1.1: ,.Bałtvk" Po W'ec.z·oco•wa I św'ąteC'Z
~~· ren,;~.,!s~tawa tka- 14, 15, 15, 17, 18, 19, lo_nia" , „Wista«, :.wiók ".la _ponH>c
pielęgniarska
MUZ
Czy11 ,.1a
l baro- 20. 21
.
n1arz", „Wolność" O·d- t1t1z;el.a. pomocy w 2mk Eu\"1 SZTuf ll-10. GDYNIA-STUDYJNE (Tu bywa s'e. w SPC'Ci-a'ne1 bula1o~ium ' . w
domu
°~ ego 3G) tJ (Więc w;ma 2) „Celu!G?Ja" kes'.e
lcna . „Baltyk" ~hor-e•go w dr.11 po·w•,ze-ct11
MUZ
15,
C>Z)~1ine pro-d. poi., doz.w . od fat
(ni Narutow·cą.a 20) w ,,.e w _godz.
IB-24. w
!-lJM
Altcp
14.
do•d. .Klneformy" dni oowszed•1ie w godz ~t.oi św1ątecttne w ((0>clz.
GIC
' ZNE t Il •EOLO.
'
.
12-17
7-?4
F!CZNE (Pl TNoGRA(pel.) !( 10. 12.30, 15,
.
.<>.
A-DRESY·
Cl 1
ee w01
17.30. 20
"'"
4) g. 9-16
•101;.
.
,
R .,,
Sródmieście - ul.
P'otr
a.rcheo10,giezn1 'WYs•t1twa HALKA (Kra.w1ec,Jrn 3-5) Uwa.ga.
ep,rtu.a·r !>P?- k<l•WFlka 102. t<:·I. 2.71-8-0
k<:·J:la,1··isf'.<·3
,,„ 1"'1. „Wy „czerwone i
czarne" rząd'Z·O·~o na P?~sl~w:e Bałuty _ ul .
SnycerPt>Lstk'ch z T~~he-~~·c•,<ćiw ser. I i II. prod. frenc. komut!l 'katu M .eJ,(<1ego '>ka 1-3. tel. 538-79, ul. Z.
Eg:pcJe"
Atr;b w do!ZlW. o-d lat 18, g. 16, zarządu K t'.t.
Prce·now<[<iej
13,
tel.
19.
541-95
l{J\WIĄRNII\ M.
MŁODA GWARDIA (Zle
Widz-e w ul. Sz.pitaJZowA ZMS LODZIE. Jena 2) „Kolorowe po11na 4, !el. 353-23
m ejStkn" g
-~I-a.ro- czochy"
prod.
poi.,
Llmemow~({!eg-0 1. Piotr l'oles.,e - Al. 1 Maj.a 24,
19
~a
Nac ·
.. Y~ta- do0w <>d lot 12. g IO. kow;rrn 25. Piotrko·wska tel 3S2-98
Pnfts:.w
Wyż.atucl-cłltow 12. 14. „Kolysanlca" - 307 Gdeń;r.rn 90.
Arm'i Córn:t - ul. P'.otrkowW S.Z.t<Uk Pl~'Z~J S"!l1<~- or<>d. radrr., d-::>zw od C'ZCM"1Cne.1 S.~. S1·eb17>yti• '<a 26R, tel. 400-70. ul
" Y•W,f:'ly•ch la.t 16, g. 16, l8, 20
ii(~a 67, La-g :ciwu)cka 121:'. ect%1n-!.ciza 6, tel. 427-JO

;z

Za.kła-dy

G

wyp2t:liku

p.c•::fa1n 1e 1.1r re-

o

-:----....;~--SĄL0111
"*::""' QiJI

'""
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PRZETARGI

Rem:mt@wo- Monlażowe
Lódź,
ul. Lhnanow•
skicgo 87, ogłasza.ją przetarg nieograniczony
na wykonanie remontu kapitalnego WYTACZARKI
(wiertarko-frezarki),
ty-p
HWC,
średnica wrzeciona 110 mm,
rok
budowy
1949, produkcji Śląsko-Dąbrowskiej Fabry•
ki Urządzeń Mechanicz.nych w
Dąbrov-.'ie
Górniczej, ustawionej w wydziale warszta·
towym LZRM przy ul. Limanowskiego C7
w Lodzi. W przetargu mogą wzi<1ć udział
przedsiębiorstw.a
państwowe,
uspolecz.nione
lub nieus.połec znicne . nosiada i;ice "rlnowicdnie uprawnienia.
Zalakowane oferty pi•
semne
nale;~y
składać
w
sekretariacie
LZRM,
w
nieprzekraeialnym terminie do
dnia 22 maja 1961 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja br., o godz. 11, w siedzibie ŁZRM. Zastrzega się prawo wyboru
TELlo:WIZORY
oatych- oferenta w zależności
od
terminu wykom;<Jst naprawiamy. Pro- nawstwa i oferowanej ceny.
1009-T
simy telCf':łlO\-Vać 35~-53
Zakl2d
Telew'zyjr:iy
KS>'.ężlliak,
Gdań3ka
17

ZGUBY

koju

311-50
09

za,pi.sy przyj

•

Ofer•tj1

c:: 01
359-13
· entraJa P<>dmlejs·k a Ol

rowerQIWe or.22 z.av:.o
I,
1I i III

·

MEBLE . poleca rl.dep Ob r. SKUTER „Lc.ml>retta" k.·t! &pn<.d· 2 'n.:'.. lu-b z;;:;~~-~ :l'.>We tca.t.
Slal:.ngrr.Clu
37!>..
Crn1y P'<':·
Oferty
Pl•>emne n_a r:n~~J,m-y.
B ~ .• n;' prow.adizą i
14
6
ronaiettn,:e
7929 a
b G V•." .a
. Gala<Z<ka

bell.ki
st·f•C•pov,,'e
DMS,
PU.ó'ta.l<i sbr·oo-0,we
DMS, pu.5t«ki śo'cn:ie oDOMEK
j ~d·~0 ~'-"s
dJZ' ~n y
so~
>'rn żużel c:'L€n'wo•ny po,!e
s\
am. 0.g ą1 ac 7J Et:"
c;i do "przeda.ży bez o(Ir 16 p!zy Infl~1.1- j
grcn•'.czem'.a
wytiwó:ni.a
ej
7803 G
prcfa·boryk.aitów
buJcl•CllV-laPLAC po>d b.u.cl;e.wę w Ju BUTELKI do lrmc:n•'.a,dy w:~~a l~,ó~i:Via~'ii~~· ul.
Sl>t1ow'e 1.00-0 m f<.w tan('J (w'~(~"7_,ą !il-0,ść) ku.~k\
784.2 G
~\?l'Zed<1m.
J•ust,nów 10. Tel. 43il-42
Ozet SaiW..akl
8149 G
~

'.I\{

w Łodzi

NAUKA

2171-K

Ogłoszenia wymlaP rowe telefoniczne
011ot, Ratunkowe
'i~got. Milicyjne
rat Potarna
~om. Miejska MO
0 m. Ruchu Dro.
Pgowego
P?w· Pogot. Dzie1!.
YW, Pogot. Lek.

SPRZEDA

1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

rnr
JUL

rozmiarów

Dyrekcja PDT

Juz na ekranach kin!
~----_...,

różnyc h

I

Eugeniusz Andirikanis

Wykonawcy:

SKLEPOWE

*

*

APT EI( li

mentami
W

Wl_.ADYStA W A
SZTRUMPFA
w dniu 7 ma~a br. o godz. 13 odbę
dr,ic się odsłonięcie p"mnlka na grohie rui. Cmen.ta.rzu Komunalrtym, o
czym życzliwych pamięci Zmarlego
7!itwiadamia

'

..

S.

pierwszą rocznicę śmierci

t

P.

Henryk Bob owski
Pogrzeb odbędzie się w dniu 6 maja.
br. o gc-dz. 16.30 z kościoła w u:imlm.ie1·zu na cmentarz pat•ilialny.
Dotramwajem Iute>miersltim nr 43

jazd

Pe-grążeni

w smutku
ŻONA

i SYN.

8194-G

ŻONA.

W dniu 3 maja. 1961 roku
pracownik PKP, w
latach prac. LPTB-Lódż

gcletni
Pan.u
prcfesorowJ dr JÓZEFOWI
DUTKil!:WICZOWI
szczere
'\Vyra.zy
współc:tucia z powodu
śmierci
Jego

MATKI
składa.ją

WSPóLPRACOWNICY z JNSTYTUTU HISTORYCZNEGO U. L.

„.

-

1035-T

m

zm.a.rł

dluostatnich

S. t P.

Kazimierz· Pilarczyk
WypTowadzenłe drogich nam zw1<!k
nMW\J)i w dniu 6 maja br. o godz. 17
z kaplicy Starego Cmenta1·:ra przy ul.
Og-rodcwej, o czym zawiadamiaj'.\ pogl'ążeni

w

żalu

ZONA i RODZINA.
8158-G

rimi'A &i&MAWWW
DZlEN~IK ŁÓDZKI

n.r

lOS (4'102)

~

-

SPORT.

Chwila nieuwagi-strata
niebieskich· koszulek·
Uwaga na

Sabota i niedziela. -

ten go odepchna,l - a skorzysię
znajdujący
sta! na tym
na dalszej pozycji
wówczas
Pietrow i wygi;-al etap. Komisja sęd;-;i0w postanowila ukareprezentanta ZSRR MeL1rać
chowa za zepchnięcie na finidwoma
szu zawocinikil NRD·
minutami karnymi, ·a Wiissleder.owi udzielić ostrej nagany
z ostrzeżeniem.

alcn.l"!at
mcimenci·e a;taliU

WS'1.ys>ey
iż w
P<>lo;ey Majd:owa.U się w środ
ku gl"upy. Gdy zde-cydowali się
n.a aitak był<> już za późno".

„Dz.isia.j

że

Wiedzi,e'liśmy..,

a.taik

najpraJwdo-podobniej

cie

dojdziemy

gey

na

to.

w momenpierws'Lych

Szylio.w·a1liś.my

ucieikfati~rów.

PUn.awaliśmy

Niemców

nlejmych
t<:>mi.a;~t

się
wał

'J:ÓW,

.•

mi1s'trzoisrtwo
glodlZ.

16.

P-o~lti

j·urnl.o-

Schura

i
Na

nam
gd.zieś
l\łelicho·w
1vła.śnie zainiicjo

POWIEśC „DZIENNIKA"

e

POWIEśC „DZIENNIKA"

AL MORGAN

(83)

Przelożyla CECYLIA WOJEWODA

Tobie się zdaje, że Sid to sta·ry, kuty
na cztery nogi <l1rnń, prawda Z Kochałem
tego parszywego sukinsyna Fullera. Kochałem go. Jak własne dziecko. Wyc'.ąg
nąłem go z tej stacyjki w Worcester. ZmuByliśmy jak
siłem kh, żeby go wzięli.
bra.cia. Fuller i Moore. Podpisałem z nim
ikonfrakt. Należał do mn;e. Ja go zrobiłem
tym, czym był. A1'e wyimpasował mnie.
Dobrali sie do niego.
Kto, Sid?
- Oni. Co z,a różnica, kto? Dobrali się

przeciwni ki em

z,gu,bi.? i 011
ucierez:kę".

Skandynawska
niespodzianka

BEI\:ER
„Tru.tlno,

sitał-0

sli;.

\Vciąż

lU..~i.lfQ.~l!Ąm,y______ .1,t,gjy,r,_ki_„„...i!3'
W!l'etS:'ZloCirC

na.s za.slk.C>C'.ZOll.o".

łódzko

Cocktail

JARZĘBSKI
zezwo.Ilł-0
„Kiere>wnie•UW<o
.P<>Je·chać mi bard.,;iej nlge>w<> po
pe>Uuczeniu się w B~odgo·szczy''.

7.m:!2r-cza.k,
wn.'e Je.:::.zą

Kaoraz S35-5 inten.sydcz:w„r:e k"'ntuzj.e.

V.."""yjąt·kil~m

do;:i~i':·~·o

g-s·diffiU

n.a

żz. bę·dą O•ni. z
z::kJ•lii.i do
w· p:::zys.;>;lym tym1ec:z z Ruch.em.

&3a~iSoa.

0

który o:.'foę<lz.:,e sic; w Lodzi
d.ruży w śmdę 10 b;n.
kda·rzem
po,~z.kcdowa:ny
N aj ba.r ::iz'.ie i
ny szwedzkiej j·es•t dwukrotny
t.e.gc> kraju .i·est sa~·~\3, któremu zaln.żiono
m1,%rz
szo.s.ov.'Y
n.a wyh:giiiJISrC'W.Y
•Cp.3:trur..C}c.
Adarn.oo•n. NaJ,eży on do czoklKuracj.a ;Sassa
wych ko·la,ezy Wyśc.i.gu. Z:-e;.3.z.tą ty o•boj.;:zyk.
i1nni zawodn.lcy si?.W\2rdzcy

tem.·

jako.

t~eci,

ale za.raz po-

,,z.a;S;pał", przew1·ócU
na
polira.pał

siię

;.·ó'\v

dobrzy, może jedy·ni-e Da.hll:>om u„1t:opuje IS'\\iym
kolegom.
Facho-wcy s.\lwierdza.ją jedne~
drużyna s.zwedizka
że
myślnie,
ma duże s.zanse w t.e~oc-0cznym
Wyśdgu. W•arunki atmo.E•feryc.z~agcdna zim.a, p-0zwoli!y
ne przygofo•wać
Szw«o·dom d-ohrze
się do tej impr•ezy.

Prawdriwe!l'O peclta mial w plą
Na.sz zat1>k Pe>la·k Ja.rzębs>ki,
w·odnik od rana na.rzekał, '.ie nie
wy&pał się w no-cy. Metę wyśei
gu drużynowego, która zna.j-dosta.d-l-0ni.e za.wi-szy
wa.ła się na
mi1na.ł

s.ą

i

bardŻO

osillrym

Ki€•rownik drużyny sz:wedzki·ei Sv·en Jc.hans.on j.est c•ptyN1a 1n"a.S:e ze Swdet:i:.a óo Byid- m1i.t:,:ą . J.:=g-0 21daniem Ad.a.mc·on
giDw1azy z.ebra:Qr s: ę ty1E1: ące einJrU'Z
P·O·W...ą1j•e1k bjrł i Gc1ramso,n pc•winnii znaleźć ,c-t;ę
j.C'J~tów k.o-lc:irshwa.
Ni<:zdy•2>CY'Plho- w pi•erw.~;zej dzie.siątoe, a druży
jedm:lk :tsrt>a•l•ny.
woh-0·dr?.: :li na s1zwedz,ka j<:o<•t zdolna nawią
shale
w.a1t1.i w.id'l'JO•\\„:e
na j€1z.dn:ę. N.a srz..crz~·c·~e n-:e d10- zać równ.oczę.dną wal·k<e o zwy~
Ż·'a'. d~ie
mtmo
S'"hlo dio "\V)'p.U:[<·u.
staole prz.el>1e~ały cir-.~wo z ze,S>Pofami ZSRR, NRD
ci i .keib'e•tv
Pols1ki.
prnez sz,o,sę .
1

e

POWIESC
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do niego. Ostrzegam cię, chłopcze. Nie pozwolę, żeby dobrali się i do ciebie w s.prawie s:da.
Przez chwilę siedział cicho. Obaj przeżuwaliśmy w milczeniu 1;o, . co on powiedział, Obaj znów wypiliśmy.
- Zoba·czmy ten twój skry.pt.
Podniósł skrypt z ziemi, rozwiązał teczkę. wlepił oczy w pierwszą stronę i pozostał tak prz·ez całą minutę. Potem znÓ'N
zamknął tecz:kę i położył ją na stoliczku
do kawy.
Ozy przesłuchałeś dużo taśm FUJller'il?
Całe mile.
Czy słuchałeś poniedziałko-wych audycji... sprzed, powiedzmy. paru lat?
NJe pamiętam. Dlaczego?
Usły-szałbyś najzabawniej-sze ka.wałki.
Mam na myśli te czasy, kiedy jeszcze na
caiego syipiał z Karolą. Za.bawiali sie z sobą prz·ez całe ·weekendy . Otóż kiedy ona
audycji,
się zjaw:?ła do poniedziałkowej
Fuller· powiadał do niej: ,.Jaik tam s.pę
ona na
dziłoaś weekend, Karo-la?". „Och nic ciekawego. Od.poczywałam, umyto łam sobie głowę, jak to rz:wykle w domu".
Nie uprawiapyta on. „Naprawdę? ona na to.
łaś żadny•ch sportów?" „Nie" dodawał on. Ro„Zadnej gimna•styki?" -

e
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zumiesz?

Najz.abawniejsre

•

dl.t1Ż.1'::7.3g-o
iYffiH1g'J.
też n.ie weźm '.e on
\

1

Opuchar Davisa

Polska-Irlandia 2:0
pią.te1lc w Dub!Lnie rozpo<"'Zl\\
c11iimi,na.cyJny m.e-c,z o Puch·ar
Irlan·dlą i p01lDavisa miedzy

w

·t.ow

~ią

meczu z Ru.C'.h-em.

:>ką. Po pie,r-,vsizym dniu.
dzi P()li;:il:;:a 2;(1. S1t.oneel,,t

s~ln'.iejsz.y
ni·~·v...rątpl,iv:i:e:
mający więk.o;c,e Pz.a.n,<;oe

z dc.s.1;:,:mal.Ym.i
francu.ski.n1!i..
Reim.~ p'."zyj•e:l·di.a
w
n'e::lz'·ek;
w

<X'

POWIESC
rozmówki

- Smi•ertelnie zabawne, s:d.
- Nie. uważasz, że to było zabawne. co?
- A jakże. Uważam, że Herb Fuller był
najzabawniejszym Amerykaninem.
Nigdy nie przypuszczałem, że mnie
Nigdy nic przyP'uszczawyimpasuje, Ed.
łem. że będzie symulował. Nigdy nie przypuszczałem, że im się pc•dłoży tylko dlt?.tego, że Carlelon mu ka.że. Po tym wszystkim, co ja dla niego z.robiłem.
Czy n'c mogłeś zaskarżyć do sądu?
Miałeś przecież kontra•lot.
Pewnie, że mial•em kontrakt. Pewnie,
że moglem ich zasko.rżyć. Pewnie. Vlłó
czyliby sprawę po sądach tak długo, jakby im się żywnie pcd.o•bało. A stary Sid
zc·st·:iłby tymczasem na lodzie. Kto bv dał
posadę star::.-mu Sidowi, gdyby się ro-i'eszło,
że jest zarażony czarną ospą niełas•ki i bezrqboc'a. Poszedłem na kompromis. P0zwoW zamian za
liłem im zł<1mać kontrakt
to pozwolili mi zatrzymać ·kawałek cl,1eb;;i.
Pozwc1ili mi Z•3.h:-zymać p;:;sa-dę. Dali Sidowi zna.komitą posadę, na której ma masę
. '
ruchu.
A •dlaczego sądzisz, że pozwolą ci zoprzy mnie?

siorck 'v parze ze Skoneclt.im.

~espót,

W Prad.ze o Puchar DaYisa d.O

Lcdzi

w

Icończono

odł.có;oną

partię

międzY

a Kuhnke
(CSR.S)
,Jav<>rs;;ym
Wygra.I ni'!91lO·dZ1ie-wanle
(NR.F).

!~uhnke 3:G. 5:7, 7:5, G::?. 6:3. W
grze pndwójnc.j prt.ra NRF Jinhn

(l·r> Lcdzi
.[!od.Zinach
W >tym

lre -

fl1,ngert

zwyctęiYI"

Czerhn

5lo-w:ik6"w Javo.r~1ky~e'ZQ i Parma
U:G. 3:fl. 1:6. 6:;}, 6;4. T~·n'- s-amYlll
prow.a.dT.i drużyna. NRF 3:(J.

cz·_:;15i'2.
piłkarze

,.DZIENNIKA"
na

PolakÓ\V j-eisit Y1
Zwycięstwo
petni za.slużone.
W sol>e>tę w grze pcdwóineJ ze
~tr-o•nY Pol&l<i walczyć będą Gą·

walp:lka,r.zami

P:'.!Zedpc(udn.~owydh.
"\~ti0-C1Ci

01;n1:•ej
E·Sn1ym
'3'lawią. .się w

pr<;>-wa·

pok·t>"'
na.I Dncklcya r,;.1, 4;l'. 6:~. 6:4. a
Gąs·iON>k zwyci~żył Jacksona 6:3,
;):7, 5:7, 8:6, 6:4.

z:wjązku

z tymi. ko.ntuw n;.e:.d.z:,elnym. meczu,
f.ra ncu.sldiej
p:·21~0: \\rni kiiem
druzyny Stade do IL2';ms bę
dz.1:! ko:nbinowi:.ny zespót zl'Op' .karzy LKS i kraż<:.ny z
kow.;:.kiej Wisly. C-0~kta;l lódzwyniku
ko-kr.al;:owski. da w

W
tjamtl

świecie.

stać

CZ.3SU,
u.działu

Reims

Sklad łeamu LKS
Wisl1a u"J!.a.l·ciny :bę-dz'.e więc
<l·:.>p'.-ero prz.ed zuwoiami. U
Ę·tr.ony LI<S \V 5achub~ s.a brani: Kc·\\l'alsk.i, ,Jez.:erski, Sopornk, WalcZcL.\;:. Sl.li ki.
Wfoły.

J.ci.st n.a·d.zi:eja.

gry

krakowski

piłkarzy

Wlazły,

. Szyrnbo::skl.

Najl~zym

nież

c:iw~y wl2cttr nie pol'Z)\\ioti.ł mu tZ'd.ą
żyć <Ila C<Z.al3.

&la-

się

najgroź

Eckste1inia 0iraz IC.a.p)ito1nt0·wa.

u-

PIECHACZEK
„Dzisiaj czułem się
bieJ".

wy.nł-0.
nasit.ąp.i

nie

likwida.cji
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Będą musieli. Tym razem muszą mi
Pójść na rękę. W'edzą. że w każdej chwili
mogę wysadzić w powietrze tego ich Fullera. ·wiedzą. że wystarczy mi otworzyć
us-ta, a do.piero ukatrupię go na dobre.
A cóż ty. do diabła, możesz im pawiedzi·eć o Fullerze, czego j,.,_ się nie dowiedziałem w cia>;u ostatnich paru dni?
Każdy, kto zadałby byle komu parę pytm'l, dowiedz'ałbv ~:G. jakim przeklętym
draniem był Fuller. Tobie się zdę.jc, że to
wielka tajemnica.
Wolnego, E:J.. Nie mów jak gracz od
siedmiu boleści, który chce uchodzić za
aF:t. Co ty mo-żesz powi·edzieć o Fullerze.
że zahaczał
żeby mu zeosuć c-pinię?
wszystko. co się dało? że pił? że się znę
cał nad ludźmi? że n:e był Lincolnem?
Czy to ma zniszczyć le.o-end.n Fullera? czv
to potrafi zbezcześcić g~ w "oczach jHkie.i~
baby, fa.sy tłuszczu. której przestało kapac
z nosa, bo tyle się z niego śmia!·3.? Dobr?·e wiesz, do chclery, że 1.o, co ty mógł
byś .iej powiedzieć. nie zrobi na niej n~.i
mniejszego wrażenia. Nawet gdybyś mo.~t
jej to powiedzieć. Na·wet, gdyby to kto
wydrukował. A tego nie zrob'ą.
(c. d. n.)

Telefon:v b&pośr_ednle: Re<lat<tor naczelny 325·64 z-ca red~ktora naczelneRedaguje kolegium Redakcja 1 Adminls~racja - Łódź Plotrt<ow ska 96 Cootra\11 293-00 łacz:v z wszystkim! dzlalamt
Dział sport-owy 208-S5 Dztal listów I mterw<t'lcj.; H3-80 Telefon Ustugowv 303-04 Reda_kgo 307-26 Sekretarz odpow 20.4-75. Dział ekcnom 223-05 07.lal miejski 2:?.8-32, 337-47 Dział kult. 341-10
zł 12 50. Prenumeratę przyjmują placówt<I poC1Ztowe. listono;.ze ora'L PUP!~
mies!ęc'Znie
Prenumerata
311
13
do
s-obota
15.30.
do
czynne
cja nocna 279-76 - Biuro Ogloszeń 311-50. 293-00. wewn 30
,.Ru._„ Łódź. ul Roosevelta 17. k-Ol!lt.o PKO Łódź 7-6-579 Prenumerata 7.a grałlice wynosi' kwartaJ„;e zl 52.50. półrocznie zł· 105. ro-0złl'e zl 210 zamówi en: a 1 wplat;v przvjmute pJ<WZ „Ruch .
Rekopisów n1e :;;amówic.-iych · ·redal<cJ• nie ?Jwraca
Piotrkowska 96
Łódź.
„Prasa".
RSW
,
Łódzka"
Warszawa. ul Wilc:za 46. konto PKO 1-6-lll0024 Wydaje: Wydawłlictwo Prarnwe: „Prasa
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106 («92)

l

Kolarze dopiero
Dziś znów wielce oryginalm1 etap.
z l\,1i.ęc!:.ycho<la n;.szą 11a trasę. Jalcic kryje on11 niespo~z·iaf!ki, nie sp:Jsób odgadnc;.ć. Wydaje się do:ić pew:w,
1vr€·mcv pr;ZY;~tąpią do gen~ralneoo szturmu na pozyu
1.V-yda.je się także. że 11po1nr:a. się
c;ę 7Jrzo·dav.;:i1.J<:.ow.
o suxJje prawa. wi.?lcy teg:J wyfrip:u - Schur, Kapitonow
palistw.:J bvli las!~a11'i zicró.~ić t11aaczy
et consortes. Bo
gę na.. uk.la.d tal:>eli indywidualnej? Bel•er ani myśli trnzanowac hono;·owane wielk.aści. Pcha się w pór~ k'osyfikaf:JI, a.~ 1111/o. I kto wie, czy zechce odd/.lć pierwo.:eń
stwo r.:?nomowanym nazwislwm.

ci.e-cz.ki".

GAZDA
na..m

w

l

lide-

kiNJ'J
cim", k.lóry je lJ-:)QOd.~i.
Ale uw.aga. 'f\!01oe 11.łeb.ezpiec.:-eństwo. Ani slowa przesc.dy ni<! b~1ło tv zap::iu:ied-zi.ach Szwedów, iż 11; tym roku
przyslali dolxJrową szóstkę. .Już depcz.~ ona p:J piętach
NRD, .iu.tro może się olrnwć groźna dla. nas. Na rą.zie
uzupclnin. za.sa.dniczy c=l'.Jn drutyn walczących o zttyc•ęstwo. Potem już rywalizacja toczy się o d-0·brą Lok.ato
'
w środku tabeli.

<Wiej że zr..wQ.dn.i,cy radzi.zc,cy i
.niemiciecy ~y·s<\1e-mai. ty<CZnie nal!'...t

JHZeso:zlrndza.li

„wojna" z nowym

się

r2m. O ile Polacy będą n'ldal tak ro:tropnymi jak dostrategami. n-ie omi-esztąd
kają z ni.ej sk.orzysl!lć. Jest
wiele znaków świadczących
o zbliża)qcym się -0strym
vojedynlrn zespołu radzfecmogą być tym „dobrym trze-

FORNALCZYK
. „Jest<>m b. zmę·czony. Pog·on nas wycz.c.rpała.. Tym ba.r-

zloźyło,

siię

dlo dO'!:kHwic
Gdafil~f<ia
<ly!:1tcns z
UJC1wana pnzerz. AZS i 11 G'J:.o13 R-0- p;ąt-ek
J>otJn?•czy", sta1d';1c1n AZS. go•dtz. H>. Ś\vti.ecr'.a był t'tt7.et"v..··.c•·.vy ko·!iair:z. ze żutlu.

ez,91wa

Eta.p Poznań
1\-li~dzy
wiaśoi:wi·e

Nato1nia.st dzie11. n~e
~pię<S'ZJUYm.
ti.'Zi~lr:y przewidz.iany jc·s·t na odp.oiezynek. z nowy.m z.a_c:.o-bem sH
i eni!:rgii kolarze rn-siz.ą w t>Onie
dziale·k do wall<i 11a dalszych eta
pa,c1t już na t.2-re.n:e NRD.

., KR()LAIC
„Ta,k

-

'------------~

K>e•w.ał·Er<O.
pcrr·(f.de.g.o H.
S•Poht
W'fi!Zys,cy ko1~1..,..e pojeoh; li a.o
św'.-e>i:>'.a po.c:ą,g"eim. Kow2,1~1ki. lt!.ó
G>d2-t\1~ku
ry &tale m•e.;mk.a w
chic".211 z.dążył n• sots•rt w $w!ec'"'· by do.p!·ng,cwać ~<,Olegów, lecz
wyje•oha.ł za późr.l•o i s:Jny pne-

a

S.zc.z.ecin,

chód - S,,;czeci.n, długo-ści 155 km.
Do Międzychodu k<>Ja,rze ud'1.dzą ,;ię s.pec.ialnym P<lC·iągi.e•m po

Pol~cy 1nają głos

z

Uetze.'<1i.a•n.a
SPARTAKIADA.
WSE na sta,di-001ie
Bpairta.ki-21clia
;A:ZS. godiz. 10.
RUGBY. Włłl<m:.auv; (Ł) - AZS
:A.WF W-<Wa I liga. ;!-Odo:. LL, s•tadi.cn prrzy u.l. KJL[\t\9k'·e•g·o 188.
Wlókni.a•rz (L) - AZS AWF Wa•r

i os.tato.i eta,p n<1. zie

Po c:-Dterecb eta.pach kofa,rz,e ZSRR wywa.lc:zyli 2 m. 35 s.
prz;ewagi na.d Polską.
Po·l.ska zajmując w klasyfiliacji "LCSl'.'l>lG'\'.'ej drugfo mie.isce,
m-a przewa.g~: na<l NRD - 39 s., netl ·Szwecją - 3 m. :>9 s.,
nad Ozechoołowacją - 11 m. Ol s ., nad Ho.fa.ndią - 13 m. 25 s ..
15 m. 16 s., ·n2vd
14 m, 34 "!." nMl Anglią na.d Rumunią
15 m. 22 s. i na<l' :BuJga.rią - 16 m. 28 s.
Francją . - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - -

Ł·~dzi

Na sta.r·ci-e kol:1.rzy te.gna.Il trzej
miejSC-O<Wi kominiarze w pe-łny<:)l
str<>jach. Na.jserd<>czniej pożegna
no Polaków. Mi.ej&cowa mi!Es Ur
S'LU.Ja KamińS'k.a wręczyła KróJ.akowi plękną wiązankę tulip:i.nów.
Jedyonym m.larzeom, l<M•rY prów
pckcnać na rowe1rze
ł>ow.al

J>ią.ty

J>1>ls.kiej,

•

.............. ..........,

ogólm op.cł<f.<'.>ed od g;o<lrz.. 8 .30 w
sa!i MDK.
PLYW ANIE. · Mil9llrzo51l1wa Pol!lf<:i mrod2:•k-ÓW oa pł.y>wa!ni St;,ntu w 'JuJi.oL'l>C•W!e, g-Ocl2. 17 .SO.
ZAPASY. Pier>wsz.y kt'<>k QJa.paiśn!.c:zy gc,dz. 17 w saal Gwa.cdii,
:uJ. Glówn.a 17.
Wywilg „Szl.'3KOLARSTWO.
ZMS i
Prom'eni.sty<>h"
kiem
.. Głosu Roh-0•t1r1'.•c'Zego" na tr<i•S'!e
Łódż-Glowoo. Start go•dz. 9, ul.
p;.obrk.c1ws.ka 83.
LEKKOATLETYKA. Lódtzka olimp'•ada lek.kJo.••tlety·czna, orga'11!i-

D'J:iś

mi

Różnice czasow

stadionach

pucha<r z:e1mi lór:lar.<::-iej \V 01bsarlrzie

p::~-p:;:;•l

Tyllw bez
przegrali wczoraj etap, straale.„
przo<lhwnictwo,
cili
olcazalo się, że przeciwnicy
nie są tak strasznLe silni,
jak to zapowiada.no. Jesteś
my równorzędnymi partnerami ZSRR i NRD i na razie roz-d.oielam y ich w ogól11.ej l•l.asyfik.acji. Czy tydzień
przewiktolwl1l'iek.
temu
działby ta.ki 11klad sil?
To na.u;.et dobrze, że straciliśmy błękitne dresy. Przestały one kluć w oczy naszy-ch rywali. Teraz zacznie

Szwedów· ~

! . Tymq:asem gJ:ówna grupa co
. (Dok-0ńczen.ie :ze _str. 1)
pierwszego lotnego f1ruszu. Na raz bardziej zbliżała się do udrugim lo-tnym finiszu w Gnieź- cieltinierów i na 30 km przed
ucieczkę.
zlikwidowała
także metą
nie (80 km) zwyciężył
Adarri..s-on, je<lnak tym r-azem Zapowiadał się nowy atak. Gdy
Moiceanu. do tego doszło, niestety, przeprzed Laidlawem
gapiony został przez naszych,
aktywnie do tej pory jadących,
reprezentantów.
Nowa czołówka, w skladzi;;(ZSRR),
Pietrow
Melichow,
(NRD),
Hochne
Weissletler,
Der:.wn (Anglia) i Luliau (Norwegia) szybko zdobywała nrzekilomc•r-acll
killrn
Po
wagę.
wynosila ona już 800 mdrów.
sytuacji
takiej
Dop.iero w
Polacy poderwali się do kontrP.taku. Haro~vali ciężko, ci<\gWeissleder
Melicho<w
c:a'ą
ną:: za swoimi plecami
Kiedy odlcglówną kolumnę.
głość od ucieitinierów wynosiła
musieli
już niesP.ełna 40() 'm,
sic; jednak poddać. Byli osa"Niell!CY
'\Valce.
motnieni w tej
tego
i Rosjanie skoligaceni
dnia w solidaroym dążeniu do
................... zdetroniwwania ··lia'era, ani ·my~
,.śleJi :wspom.agać. ·:·1 naszych za·wddników. Każda ·'z tych d.rupo
w czołówce
miała
żyn
..--dwóch przedst_awicieli pracują~
MAJA BR.
OTA
6
an1
My
cych na zwycięstwo.
.
•
SOB
TENIS STOŁOWY. 'Durniej .o, je<lnego.
.
.
,.
pucha•r <lli'l'"•mi iód:;Jcej w ot>=.;,:i<z.::e
że
. Kied:\'. . st~lo się Jasne,
ogóćl">e>po:s.\:' ej. Sada MDK, go<t:!Zirue doscrgmemy czolowege> odna s.~-0.
LEKKOATLETYKA. Lód?J<a o- działu, nastąpi! nowy bląo taJ.::Zrezygnowali wszyscy
limp;.ada l<(-<k.c•a-tlet)icmna o_:g2.ni- tyczny.
rwW1Z_na „P= AZ~ 1 „Gk„ ~-0= i te!U!>O spadlo do „spacerów· 'k
. d
. .
bo1niczy na sba·cl„cn1.e AZS, „o k'1 „ • R.ozm.ca
mię zy. szos, ą a
iaz,• a l'8.
i.>'iLKA NOZNA. Ill liiga w To- kolumną powiększała się z kiKol.eja.nz., lometra na kilometr i na uliPili.ca ttnasrzc·w·-e:
już
cach Poznania wynosiła
g-0dZ. 17.
Ba1welr.1'a - Dytl.amo półtorej minuty.
BOKS.
tBerlm) w p;.otr'kow:ie. go·diz. 19.
Uc2edoni;in.a
SPARTAKIADA.
Na stadion wpadła 6-osobowa
W SE n.a sta1d~c111•:e czołówka kolarzy. Miępzy prosp.arte.lk;1a1d1a
,AZS, gio.clcz . 8.50.
zawodnikiem
grupę
wadzącym
NIEDz.IELA, 7 MAJA BR. :tli radzieckim Melichowem i Niemw
cem Weisslederem doszło
PlLKA NOZNA. Te2im LKS-Wo- ferworze walki do scysji. Blo17,
g·:>d!Z.
Re'ms,
de
ma - St,a.d•e
Melichowa.
przez
kowany
na gha<d'.c.n:e przy AL UnH 2.
III 1i.ga. Baiw-s-hna„~„,wi.<r.miam Weissl.eder. pr.zytrzy:mal. _.zawodradzieckiego za siodełko,
(Ł) godlz. 11, w. Og;r-0dowa. P>o- nika
rz;a tym gra.i_ą: .w Radom<>!:.<.u,.~ir~
PTC. g,c,diz. Il; w K11tme
ni Czal'llJi - W!d1ZJew, godz. ll; w
Zgienu Bc•ru•t.a - Sbail (Raido.mg,c.aiz;. Il i w P.ąbia.nica.ch
~ko).
stail:t. g.o·d<?;. Ll.15.
:Włókni•ar.z TENIS STOLOWY. Tltm'ej <>

na

A Beker jedzie...
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