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ltoll XVI , Łódź, środa 20 styc~nia 1960 rok11 Nr 16 (40;JI) 

Władysła'v Gon1ułka na uroczystej ses.\t RN m. ł..,odzi: 

Soejaliznt wygrywa 
na 

i 
wszystki.ch zewnętrznych 
wewnętrznych frontach Z u roc 7ystei sesii RN 

'!'owaf"/.YS'V!!! warto rzucić okiem na najważ- ludobójczy agresor - hiU<'row
L'roczystość dz;skjsw _ p;ę„ n'.cj,~ze dla n<>s i calej ludzko~<.."' isk;c i\1cm"Y. W blyskaw:cznf·j 

'fm;;,,·:.~:'i'r-ia wyzwo!c:iirt v~d,.i sp:·nwy dnia dzis•ej!<W;;l<>. i potężn<?j of.cn.~ywic styc.zn.;o
spod ?kU.jncji hitlerows.ki~j Przed l.'i Jaty, pod śm;ertel- wej .. z."~zątkow<~nej n::id "',:-
k:\.'ruj<: n,,<•ze mvś!i 7,aró·,1,·no do nymi cio1•.a"lli &~~swicdl:w(•J,) &lą l OO:)Jmu.ią~J .ront 0d brz ·-

du p<>b';:'ego polrz1;bna b\'l>l 
11; t.lero\\'Con1 do r<-'aLzCJcj.1 ii;..~h ·;:..a 
)Y)wic·::i'::.i o tysią6ctn:0j R~c.,z.r 
N;emie·~;.;.;ęj, która m.ala par.o
\v.nć nt'd §wiat~rn. 

Nasza gorąca wdzięczność 
za ich walkę i wyzwolenie 
za ich codzienny trud 

żałn~erzom 
robotnikom 

owych h'<"lorycznych chw:J, :;:·e m-:eC'7.:i Armii Iia<lz:cr-:,iej i gów l\altyku po .'"a!"!)aty. wy-
cl.v r,7!J7.;ta. 8„·G PoL:...ka Lu:loNai \vah.~"":ąc-ego u jej bfl,ku \\"oj.>,-':t zv;olonc zo.3~:.ly ~1clk1e oh-~ry 

z.~ do 1c~o n e de-szlo i hi
;;to:·ia po:Ol.'zyla s'<: ir.nym kn
Jem. je.-.; to przodc "''"';zy.stk!:n · J·.ak re-~ z o!tazJ'i tej ro::zn.icy i Polskiego do"or·ywat okrutn" I z'cmi pol.sik;e;. J.J st~·czn a wy„ 

0 • ' zv•o!~ńcze \\roj.sika radz;~ki~ 

------------~----------------- wkrocz.yly do K;e!c, 1 i .~tycznia 
\V~e:<<>tX"f.llna za.'-'.łu~a Z·Hią„„~l 
R;xl7.'eC::•iegQ. Bo Armia R:i
dzicc:~ta ro?..g:"om!la ~.,'<>J-!ika h.
tleco·vi::kic, ona rz.uc-;la N~em<'y 
bitlerow.c1.\:ie na kvla.na, ona ve~ 
lila nt1ród poJ.<.;,i od 7_-.giady i 
:•'.l:nł" nai;ody o<1 noewoli i P'):l
dto\!16tv;a. li.ierując siq \V '\\"•>i
n;e 1<·z-czyt:nym celem. sz~z;ylny".';'J 

h~.-.lem - ,;z.a woln<>.ść wa.sz..'\ 

Pc·n<'d 10 ty,;. o;ób zelxan:r<.h 
w Pc.ła:iu Sr>C-rtow.yn1 uczfu"tn:
<'ZY Jo 19 st~·C"Zn'a 1900 roku w 
nadzwyozajnej se"ji Hady Na
r<>do·Nej m. Lodzt, zwolan<>j z 
e>knji p'<;tna<-!ej ro::znky wy
zwoLen:a miasta. 

na - ;\fajkowska, otw:erając 

akademię: 

S<'lł'd·eeztło(' powit;inil" 7-JlO\owa li ffi<fafani-e :\\1.a1.h!;la.w-0wi Go
mułce, dt'l'l·ga('ji radLiccki"j i towa1"J.YYL<\CYm osr.i>0m. 

Wla.tl~·slaw Gomutka tlokonujc otw:u·ci~ Szk<>ly 

Z uroczysloścl w Lód·1ki~j E 1..,kt.r01"l<"Jlłownl 
mler:r~' L-e.n<ina. 

im. Wl<>d'l:i-

;.r:'.'!i.<rltt S'Lk<>lnictwa wyżs'l!ł'S'O He-1~ryk Golań~'<i przyjmuje 
l:wfa.!;y i żyC"Z-enia. -z: r~k pr<i C()Wnicy lótl;zkie j Bil!li-0teki 
UniWffl'!yieckiej, w chwile: po przeci<}ciu w.st~i;·i w nowym 

irmachu. 

:wstała wy~.wolonrt leżaca w 
gruza~h i ooz;udrM \\ ars7aW'i, 
w tym samym dniu Czes'.och'J
"''a i Had~:xn. ]S s·yc 7n.ja ~·y
zwo!ony z.;.~:al Kl'a'.;ów, ]!J -
ł.-ódź, :!~~ - Hyd.g-0 .... z:z, :!·b .- -
Opo'.c ~6 - UJs;;tyn, '!.7 -
Ośw:;;'c:m, 28 K'1to·"' C"'- \\'k•·ót„ 
ce potem przyscla kol<'j na Pa
znal'i. Koiob:·wg i lTdM'>s.k. i\'a
i:t<::;:>ny, kw:e:.n'r,.wy hura.~·'n ~1-
fun..rn"\YY wvzv„·<)>1!1 re.,.,'Z„ę zi'1T1l 
p->!,-[,:ch. jy.·zcl.;.roczyl Odrę i 
X ysę i dotal'l dn ł~ab." :! ~I :;„ 
ja l !t Li n'"<tt kat>ituJ-0;-v:i.1 H'"r
lin, a 8 mllja h.tler<>ws.< e .:\:<•m 
cy p<X!l)'·'",lY akt bez.war-unk•>„ 
wej ka.p'llt«lCji. 

H.c;k: J!q:; to da1a hi.;:toryc:>.ll.i 
o ni<?z.m:e:·ncj doo' od.·ai'::i dla 
n01ro<lu po'..<>kicqo. W tym rok'..!, 
po wiekach germa1'1sk'.e!l!o pod„ 
b:>ju powróc:ly do P0l<1ki. zl.·1-
czyly się ze swą macierzą n2sze 
ziemie p:<i.s:ow.,,;{ e nad Odrą. 

i na:i:;zą". 

W,,;p0m'nnmy 0 tym wseys'
kim n'e tylko dla1cgo, że n<'.-
27.a dz',,kj.-m.1 uroczysto.~ć po
-~wię-::ona je.~t piętm:stej rocz.n;
<·y wy:~wo'.t':1ia Lodzi. Mliwirr·y 
o tym rfr.vn :eż dlatego, że m;
mo k'ę.ski wojennej Niem~ 

n'!.'ero-.>;,•'fiCh W 7.ilChOOll <'j 
cz•.~ści Ni('m'-ec :ia<lal żyją i v-:l
żywają agre.ywne, odwetowe 
,;iły. 

Imp-er'aJ:zm niemiecki byl 
g1ó·.vny1n sprawcą piE'rY.rs·~cj 

wc-jny światowej.- Za dnl~<I 
woj.nę światowa. cała odpow'e-

. dz ;:lno.<ć &f)ada na hitlerowsl:'.<' 
W."7.ystlde te \\·ydarzen·.a nn- Nće:ncv 

"'y.<ą i Haltykiem. 

le-i.<1 ju7: clzi.«.aj do h·.<!oT·,:. Czy-/.. 0obecrna polityka Niemie-
D7.i.<;'ejC1Ze mloe~ pokolen.<' I ~''iej Republiki Federaln.nj nie 
o·~.\:;i·~o Fpr~ 15--W lat, vu::?.v„~t- idz_,·! ty1n ~an1yn1 ~zla!~;~m'! 
ko to. co w· tym =s·e pr;"R;;y- Dla nlkogo nie może ulegać 
w2l naród polski, zna tyJk,, z wątpli\\'oścl, ż,e st.ratoegiczne za
książek opowi<Jdait swoi::h bor<"?-e cele za.chodni=!em'e
ojeów. Poł.<olen:e s\at':<?:e zna go ckich milltary.sitów obliczone są 
bezpośrednio z wl<'S:ny<:h prze-/ na pono\ync :r..epchnięci~ świa,t~ 
lyć. Pamiętamy 7,arowno k'>~Z- w ?khlan .wo;'t'1lna. D~•te kJ~.s.,;;1 
m·i.rne Jata hitlerow!;i'<::ej okuoa wo;~nne l'li;'?.ego och nie nauc7.y
<"jl, ja.k i ra<l~n<' dni k•·wawo ly. ;;:;atr;icaiąc . zdrowy row.o,d·~k. 

. k- " Pc•'<;)'c 1gr.:iia-c :r.lrocln1czo l~m wla.<.noe-
„'<:u;> onego wyzw_o 01 ;1 -. · \' go narodu. zachodn:o:-iiem'ec-cv 
nie mlo_d:•zc moze oo?-" t~·I ·o !n:.Jitar~·,:C'l i odwetowcy w1·sun<i
wyobraz1c n:~mony o·cr~, pa~ Jl sir: na C7.l'lo .>il u:o;iJujric-,·cl1 
trn\C na r<>7...SH~·nc po całeJ i:w6"7<'J kontynuować i rozpalać zimna 
z'emi groby swoich ojcow 1 woj.nc. -
At::i r."7.ych br ac', któ1·cy z;(·ncli Ktr. oowi.e-m najsilniej pr:M'Ciw 
w wolk:id1 z h~tlet·ow,„kim n~- 1;.ta:'i się z;i.wa.rclu t!·nkw.1!u p<>
!0.<lźcą ; na o."'Tlcnfa~ze żoln„<'- ko;o"- '~o. z N1~mcar;i1, mimo:. ze 
1-,,,y ra·d-zi~c.kich, którzy w J'cz- ?<i. ·. k~~c7ema. woiny ~<>bt·ega 
o:e pomad pól mi.Lona oddali JU7: 15 Ja,· ~y~: io r7.ąd N.ie"?1'!-

.0 •• • „ 1 „, . .„ . ck:cr R'-'pubnln Fetl-e-ralneJ, .1ego 
sv. „ zyc.1e_ na ~·.'S'-"·eJ. ZLT!l 7~1 k.anderz Adenauer. m!litarvści i 
w:yzwolenie P'>l.<>u. Moze o.no \vl- odwetowcy zachodn;onl<>mc'2ccy. 
ko oglądać m.ejFca hit.ler&\1."."k ':h K1» zwalcza wszy<'.lkimi silami 
efl'zekucji dokonywanych ma„'<)- zni-e-.s'-enic reżimu okupacy~nego 
wo na• lud11c,<ci cywilnej. m~c w wchodn!m B<>rlinie - adr~at 
t~"lko zwiedzRć prrek."z'.alMne t<?n sam. K1o najbardziej napi<>
obeen:e na m~1zea hi.~'erows'.t.e ra na uzb:-oj-anoe Burn:ie.qvehry 
Q.bozy kon<.~!Jt'acyjne, w k' 5„ w brn~ jadt"?wa i zdecyd<;>wan'.e 
rych fa,~;;towscy ludobójcy odt"'l.ux;;t proiek~ utwonien1~ ?stre 
t;.pal'li w p'ec-ach krem:itm~·j- fy bezatomowei w Europ.e. 

nych i 7.amęc-zyli na i\mierć kil (Dal.sizy c:ąg na str. 2) 

Olbrzymią l'alę Palaetl S!)<'r
towego wypclnily huq1.~;:no,·.oe 

b~awa. gdy na p<'dium przyg-0!0 
wanym dla p~ezyóium ukaz,-ili 
~ię honorov„·i gości.c uro'"'zysto..:
ci i zaj<:łi m ej~::--.1. Znajduja, 
ó'-ię wśród n;c.-h: 

!Władysław Gomulkl- - I sP

kret <i rz KC PZPR. Ignacy Lo-
1ra-Sowińsk; - członek Biura 
Polityczne!:!<:> KC PZPR, pr~c

wodn'czący CRZZ. :\tic-halina 
Tatarkówna - c\Jajk<>\\.ska 
r l'<''ue~arz KL PZPR, Edward 
Kaźmi<"r<"7,ak - pr:z<>w'ldniC?-<\C'Y 
P:re7., RN m. Lodzi, Pi-Ootr Abra
słnww - amba.o.acor ZSRR w 
Pol,•'C'e, .Julian Horodecki - ~

kreta1-z Rady Pllń.stwa, E\lgc-
nilim Sta1~ińRki mints•er 
prze•nyslu lekkie.g'>, g<"n. płk. 

\Y. J. :Kol4takc:ri - pr'~wcdc11-

<'Zący d~leg<1cji Armii Radz.i<'C
kiej, )>łk. A. O. I<rajnow 
prz.edslawiciel Armii Radz•ec
kiej, J. I. Jeszkowa - pn.e<lsla 
wic:dka mia.~ta Iwainowo-Wcv.1-
nie-ii.eńBka, gen. C7.esław Wa-
r;\'.,,'"7.a.k dowódca S!ąskier::o 
OkTęi;ti Woj.-.kowego, Mari:ln 
Mi."kit•wk7. - I sckrel~rz KW 
PZPR, J6ze.f S1>yd1a!ski - pn.e 
wodn!cząc-y ZG Zw. Wlókn!a
rzv Frii~cim.e-k Grochal.•kl -
pr~z~w0cl.niC7.;:icy Prez. W'RN. dr 
r...eon Nit-ecki - przewo<lr.oc7.ą•'y 
Lódzk'ego Komitetu FJN. 
st. Staniaszek - priewodnic~ą
cy MK ZSL. d.r Atanazy R<>ry
ni<"C - prof. PL, mz.. Jerzy 
Jabłkiewi<"Z radny RN m. 
1..<>dvi, Jó7.efa Ga.lińska. - ro
bot.n:ca WZPB im. 1 'Maja, Sta
nisław Gajek - m-zewodnie?.ą

cy KL ZMS, St<.>Ja.n ~owak -
dyr. ZPB im. Ma::chlew.-.k'(<~O i 
Julian Kubfak - przewoclni~ą 

cy ZL TPP-R. 

Zabiera gł<'6 I sekrclm·z KL 
PZPR - l\fiehalina Tata.rków-

W 1915 roku rozporzQli,;my nie 
nowy rozdział, lecz nową epoiu: 
historii nas7ego kraju i mla~ta. 
w oparciu o na~1e v;ła..c;n.c sit,\-, o 
sil~ J11dn pracu.iacei;o, p»djęlhmy 
trudne dziel<> odbudnwy. "'Yl)'• 
<.'ZYliSmv sobie wielkie 1.a.rJanie, 
litÓrc nlozo1niP. Jet·z przerież nH.'· 
ust~pliwie realizujemy :i: coraz 
wir,ksryrn pe>wudzcni{•m. 

z okaz.li dzisiejszej ro("T,lllcy, 
jest nasz~·m obo\\'iiłzkicm, który 
spełniamy 7.e wzru~zenien1. Jeszcze 
raz pod1i~l~owaC W!=i'ZY.„tk!m toł· 
ni<-r1.om i dowl•dco1n, którz:v przy„ 
czynili się bnposrednio do wy 
7.woleni:\ J.ud·,i, Czynim~· U> 
dowód naszej trwalej I wdzl 
nrJ pamleci. 
Będzil'mY ró,ynież za.wsze pa 

tać o ofiai-nośrl Jud;:i pracy na 
S7.CJ:O miasta, którzy z l>erz:pr;<y
l<lndnym rYr,<to po~wlęrrniem za· 
1>ez11irc7ali na w;polny 11zytek '1· 
puszczone fabr.·l1i i instyturjr. u
ruchamiali plennią prodttkcJr.. 
Oni wla.foie pod.iP.li Jako p!rrw4i 
dzieło i;osp!Hlarcz~go I kulturalne• 
i:o o&rod1enia J,od·,i. 

Przez te 15 lat własnymi rck~111l 
pr7v serdecznej pomocy Związku 
Radzfrckie~o, o której znws'Ze pa
mi~tanl'.\', tworzyliśmy no_wa 1·,ódź 
tak. J~k ja nadal t.1 •orzy•· l>rdr,ir· 
""Y· Ka7.d~' rok 7nac„,ą nowe do· 
n1. ~. uli rea, 7ak1~rly JJr~cy, łn1J1v„ 
tncJ" s<>clalnc i lmlturatn•. Che<'• 
111.v i bedz1 in.· ń4~~ I: do t !:"• hv 
życie w naw.ym mlcśelc sta.walo 
•i~ ce>raz IPps.>:e i rallośnlcJs'lr. 

N~.<tcępnic I f'<'krC>tan KL 
PZPR powitała Whdyslawa C-.o
mułk~. Jrrn~('I"„<> L<>g~-Sowiń 
skiego, ambasadora. ZSRR Pi 
tra. Abrasimowa, pMX'do;.tawic1c-' 
li zwycoj(;,q1d<'j Armii R.adtiee-i 
k'cj i ook~~tarza Rady P2ń

stwa PnL - Julia.na. HM'Odcc
ki<"go ocaz wszymkich zapro.<;ZO
nych na uro(!7.vst<l<Ść 15-Je<";ll 
wyzwolenia Lodzi 
nam gooci. 

Na stole prezydialnym TOi!mą 

sfo.~y kwiat.óv-. Skladaj;i .i<! 
d<:>le,qacic najm!odn.ych oby·wa
tcli Lodzi, szkół, zakładów pra
cy. 

Z kolci głi).~ z.a:b'c•a przcw<Yl
n i<."Zący Pr<>z'"dium RN m. V.
dz! Edward Każmicrcr.ak (tekst 
jego przemówienia podajemy na 
.<:tmn :c 3). 

Po prz.omówieniu przewodn'
czą<"'l~o RX m. l.,odti, na pro.!
bę I rekrdal"za KL PZPR glos 

(Dt>lszy ciąg na <!'Itr. 2) 

ka mllor.ów ludzi. My, starsi -----------------------------...,.:-------------------

°"""'?.Yl"!:ko to pamięt<imy, bo r,„„ 
„,ze oczy p:itrzyly na besti<il
Mwa i zbrodnie h'tler~·zmu. 

na,,z na.q)d zo.~t.al z.dz'esiątko•va 
'ny i wy!n"\Vfl·w:ony, na.::--ze m:c;.

Wł. Gomułka w Łodzi 
·•la i wsle obróc-ono w popi•>!} 
L z~r.sz·C'za, n<l<a kraj o~rab;t>

no i zrujnowano. Po dziś dz;eń, 
mimo j,n\ensy'\v.nej pię1naslo1ct- z 
n'ej odlbudowy, WarsT.a.wa i in

na uroczystościach zwiqza nych 

ne m!asta nie zdolaly jes2,cze w 
;i.ol.ni podnieść się z gruzó·.v, 

Pol.soka zawd?.:ęcza swe wy
zwo~enie i nie;><Xil-egło-ić 7.wiąz· 

kowi Ha<lz'ec<ri:i<'>lnu_; . A:-mii Ra
dz:e:-kiej. T~ bewDC>r.11<1, h 'is~0-
ryczna prawd.1 z.mina je-~ ka.i.
demu. .Ale pra wca ta na t yni 
~:ę nie kończy. Zwia,zkowi F..1-' 
d1.'e-•demu, który wnió.~l >'.ie
cydują"y wkl"d w 7.wy<:l1;~·!„,·o 
na·::I N!e·nc?m: hitle~ow.;:;~:mi, 

Ori!'ód po\~.,}:'. 7.awdz:ęC?'.-a Z"UH::

n e wic:ce· H!tle;·yz.m pra.21q 
n'c tylko 1'(ym:::z,1ć n<1?.'.V<: Pnl
i<ki 7. ffi'l!>Y EUl'Olj)y. Zami~'"':Dl 
on 'N <"'·~ó~e un :c-e~' .'.":ć naród 
pol.">'<i. jako taki. ?\!em(om h·'
tl.i:c·o·.„„.„.1,~.rn nie ·wy;./ e:irc:-::al p<>:.1-
bój po!,;lc:c:ro nn~()•du ~ zagar(~:c 
c· .:! pol;:-1\::.ej 2;c·n1!. N.a na;s.Z.flj 
z·:emi mic-H :n:fl'.sz~'ać N:em:~„. 

Po;acy mie-J' z n·:-cj zniknąć. I 
g·dyb)' H .;!c: wy:iral w<>jnę, na
ród p-o?.<i<'. 6p<:~'.;alby ruewątp: : 

wle straszliwy lQ&i, Sm.i.er' ~o-

15 rocznicą wyzwolenia naszego 
Urocrzyśeie obohod-zila ~'WA!'raj Lódi 15 roc~ 

nicę wyzwo)('>nia. z hitlerow.skiej niewoli. Je..·.~
cze w J)l'"lA!ddzień uromys(<J6ci · jubileuszowych 
na. '"-'SZYstkich domach wywies:rono flagi pań
.<>ł·wowe, a. wyl!ńawy skłe'J)ów i frontony kam;c
n i~ przyskoj.ono okoliczncw;ciowymi dekoracja
mi. 

Od WC'ZeSllYi"h g()(17.in rannyeh t>r7..ed .r,-machcm 
KtN~ite(u Lódzkici:o PZPR 7.<'hra.ły f>ię tłum~' 
l0<~:1an. J>t7.ybyły-ch n:i "i<.'.~Ć o pr-/.y.il'Żd.'f.ie 
~>:·;ood:~·ta.widcli najw~·ższir;eh wiedz party jn_v<'h 
' J)oan.<>(\Htwyclt' z czlnaka.mi Biura PQJ.ifrn:ne
!r<> KC PZPR, I sekr.,.!ąnM11 KC pa•-tii \\'lady
.<IM\<'lll Gi>mulk:\ i Ignacym wgą-So"·ińskim 
na. t."7.c!-e. 

Punktualnie n godz. Hl pr·r.yh;\'ł 1Wla<ly~law 
Go1nuika, Iirnac,v Los;r:t-Sowitl4:ki 01"a7. to\var'"t~·
S?~Ce im ()S>Ohy. \V~Tód l>l"l,<;:l•yly<'h na. lll'Ol"'I)

,<j,O<ci t:>-l<'ria. w~-r.l\'t~łt"nh~ Lo·dt.l byli: ambMa
-J.01· Zwbp)cu Rad7i<'ck!e-go Piotr Abra1>inww, 
gen. "'· J. K-Oh><>·k<"?.i - l><>ltater Związku P.'\
dziccki.-go i d<)WÓ<ka. a.-mH, która. w dniu 
19 :st~·c~11ia. l !J.1.5 roku -0sw<>h<><l'ł!lla. Lódź, p!cr.>1 -
my prez;vd<'nt l.<>cl7 i K. "'ita.~zews4d, ministr-0-
w;e: H. G{)l:ltt'<'<i i \V. Tul<rdTicc1d. E. St:rn iń
ski <>l"az !>f'l•!Ji3.cy w okl'f'sie ub!~glc~1, łj-J.e;·i:i 
J;IO\i..tne lllł.lkoeje parlyJ11e i p;uiS.\\O\\e w u-

mym mieście: l\f. Mocza.r, M. Minor, 
B. Geraga, i inni. 

Wy.siadającego z a.uta. w towarzystwie I. Lo-o 
gi-Sowińsklego. tWladyslawa Gomułkę w imie
niu 11połcc7,eństwa. !ódzkic-~o JH"ZY:witali: I 11M>

kret11r-" KL PZPlt 1\J. T;ltarkówna-':\b.ikowl'lka, 
I S<'krt>la1•.r. KW PZPR :\I. ilHśki<"wicz oraz 
p1-rew(l~Jniczac~· Pr~·dium Ra.cJy • ·a~o1o~·('j 
m. lA><lzi E. Ka7.mi<'rc7.al<. Zgromadwni prU'd 
gmach~ Komił.t'tu Litdzl;.i~~o PZPR pr1.~s~a
w;ci<'lc ,<>r,i>l<.><'7.eństwa lt>dzkiego !H"Z:VJ<:ll dost<.>j
ll('~O 1:0.~da tradycyjnym „Sto lat'• oraz wiąun
ka.mi k1•. i;itów, 

SzC'Z<'Zólnlc \\-Zrnm-1.j.:1«1. i pi<:kną ur0<'7.~'l'to6-
eią tt>-Ao dnia było pr7Rk:t7.:rnie sp-okMrńs-t.wu 
loo7.kkmu picrm<ncj w L.()(hi S7koly 'ry1>ią.r
l<'<'i:l na P.u.lnt~ch. Ud'l.ial w tej urot••;ąst<>Ścł 
wdąt I sckr<"tarz KC PZPR Wla<lyslaw Gomuł
ka. oraz lfl'na·cy Lc':l'a-S.,.whiski (.<.:-i~awozdan:e z 
t<>j ttrC<"Zy;<-,t<JOCl ;xdnj'2-my na :-;tron;c 4). 

W g<J-dzina.ch wicl'?'orn)·ch I sckr<"t."lrz KC 
PZPR W!ady.~law Gomulka. b~·ł o!wcny na. uro
c·1.\'Stt"j S<"SJi Rady Xar<><l<J.wej m. J,o.1hi, PrJ.'iwir.
eon('j I.;-Jt>eiu w~·zwol<"nia na:'1'7of>go miai;ta, 
(p~7..em6w:enie Wlz<ly.-.bv:a Go:n11l1;i poda!emy 
o\J.:;.:<). Po l'?Mei :~rly.st~·r-z:nc.i W!sdyslaw 
~iomułl\a ,<.;iotkał .~i<: z akll\\em partyjny 
1 i'<ll!>V·o-da1·czym, LOOzi. 



Przemówienie Władysława Gomułki z uroczystej sesji RN 
(Dokoń~ ze str. 1) 

,.. . .s.ami ludzie. I komu można 
wmówić, kogo oszukać, że sta
nowis~o takk? wypływa z pok<r 
. i<-wych intencji? Kie. Nie na po
··,)j obliczona je<.t ta pol'.tyka, 
l-"cz na utrwalenie i rozpal.anie 
~.mnej wojny która, jeśli byś
r.iy nie ~olożyll jej J.:resu, mL•s:a 
h!:Jy prz.ek.:czta!cić się w termo
jądrov.-,· pożar. 

Nic ulega watpliwości, :ź..e Nioe
m:02cka Rcpublil.:a Federalna n:e 
d·:?':ydui-e w tych wszy..-tkich spra 
wach. 1i:aktat po'.<ojowy z Niem
cami i roZ\„.yiązani-e s:->rawy za
chodniego Berlina moż-e dojść do 
l''.rntku nawet wbrew woli jej 
k:erownildw. Rz.ee;>; w ty . że 
ta kh polityka znajduje do ych
czas mniej lub bardziej zdecyclo
wan-e poparcie państ.w zach.od
nkh. 

Poz:.ostaw:=i e.ami sobie mill
ta:-yśct i oclw€"towcy zachodn'o
n:.em:-eccy ni~ &\ grnźni dla po
koju w świecie. Grożba z ich 
.strony wynik'.l z faklu, ż.e znaj
dują oni wplywov.,·ych JX>pleczni-
1:5w na Za0hodz;e. &7.czególn'0 
"'kolach woj&kowych NATO. 

Polityka i·z..1c1u 00(1.s.'.<i<>go za
czyna v.,rydawać OV.10C:<', stJ.no·..,vi:\ 
c<:> p-ewną n;.2,,podzian:<ę dla je
g<> atl<intyck eh .s.oju."-7.nik6w. Na 
f>!"Zyklndz:-e zaknjonych na sze
roką skal~ hitl•:?rO\\':-.kich it·k.'·~~
~:,)w, jaki·~ od diuż...;.z."'.~O CZ:l.C>U 
maja mi<-j.c.c:.e w Ni•·'ml."7..ech za
ch<>clnich. świat cały widzi, ż.e 
choć Hitl<.'r ocJ.0 .z.edl, kończ<ic &a
moJ.ójczo •"-IVÓj zbrodniczy żywot 
- l-ecz hitlerowcy pozo.,lali. 

Post.an-:-,wienia kon1<.'rencji 
poczdan1~'"'·ki-cj ~,z2f6\.V rz..qd(1\v 
Związku Radziec:ki<'go. Stnnów 
Zj.ednoc-zonych i W'<'lkk·j 13ryl:-i
n~i.. gł-OG!ły urocr..y.~i-e, ż-e .,n1i1i-
1aryzm i nazizm (tj. hi.!kry.r.111) 
bqd::\ W)i'\Vanc z k-0rz.?nian1i" . 
Zc..>ta?o to do!mna·n·e tylko w 

·;,.,m'·xk1-ej Rcpubli~ Demo
tyczn,;:-j. W drugim pa11-
le niemieckim Niemic-

i-ej Republice Fed-era 1-
n<-j - Jmru0 nioe militarvzmu i hi 
1kryzmu nie tylko n\) zo.•.laly 
·w~TWane, lecz wros.ly w Innda
mrmty tego pa11.s.Lwa i wczyn::ijq 
&1ę lITZlffivić cora:r. bujn'oj. H:
tk'!"yzm w:vst;ipil już tam Jxvz 
maski, w sposób dla. w.-:..zyst.kich 
\~i<loczny. Ulice miast i o..;.ieclli 
w zachodnich Niemcz.ech pokry
wane są :zmakiem swa,-.tyki, hi.Łk 
row1.skim hach.'1€'11kreu7..em, na do
mach i gmachach publicznych. 
na kościołach i synagoga<'h zja
wiają si.ę znowu tak dobrze nam 
znane ludobójcze wezwania -
,„Tud('?l au.srotten", a to. <.'<') za
choc1nloniemi«cy miJi.laryści 
:nuzywają „niemieckim duchem 
narodowym" odżyWa znów w h::i 
śle „Heil H'Ltler". 

Dla Judzi, kt<irzy bardziej Wlni-
1 ·JLwie śledu\ poli.tykę Boinn j 
\politykę Zachodu w sto.0.unku do 
Bon.n, w.c:.zy,«t.ko to nie j<'-'>t nie
s;Joclzio:nl:ą. J"''-'t to tylko logicz
nv rezultat tej politykL Jaki,e 
duch hitleryzmu może nie odży
wać w Niemczech zachodnich 
.idli w rzadzie bońskim zasiada~ 
ją byli hitlerowey wysokiej ran
gi, a na różnych kierowniczych 
F.tanowi.skach państwowych i w 
całym aparacie poń&twowym, aż 
i-ii; roi od hitlerowców i e.s.esma
nb·~r. 

W .sytuacj.i, kiedy w NRF d.zia
la.i:; jawnie różne ineohitlerow
f'.l<ic organizacje, a partia komu
n:styczna je-..<:t zdelegalizowana. 
k.edy za udzial w ruchu pokoju 
<'adza się ludzi na ławę <1<-1kar
żonych. eks~<;y i prowokacje hi
tkrows.k:e nie moga być n;.e.<;;po
dzia,nka. J<>śli okr<>ślone kola. nn 
Zachodz;e P06tawily na Bunde,~
wehrę, jako na podstawow::i agr.e 
l'ywną stlę paktu atlantycki.ego 
w Europ;e, nie może to nie za
chęcać hiUerowców do pod,no
Mlt"11i::i głowy. I nie może nic 
podtrzymywać ich na duchu wy 
migiwanic się rzadów nieklfiryd1 
mocarstw zachodnich od jnoi<n€go 
'Jznania nieodwracalnego faklu. 
jakim j.est granica na Odrze i 
Nysie. nie może nie dodawać sil 
hitkrowcom poblnżliwy st-cxs.m10k 
różnych kól na Zachodzie do roe
wizjonizmu zachod.ni.oniemie
<'ki-cgo. Zd.e-c'"dowana więk1«zo.4ć 
no:rodu niemieckiego na pewno 
pragnie pokoju. Ale hitl-eryzm 
jui raz pokazał, co może zrobić 
z narodem niemieckim. · 

Angielski tygodnik .,New Sta
tu.man" pisząc o klimacie, w 
którym w Ni-emewch zachodnich 
kwi.tnąć mogą doktryny Hitlera, 
stw1erdza: 

„ Tu Zachód tak·i.e 1><>nosi 
część winy. Wychowali~my 
znow niemieckie drapieżne 
zwierzęta w nadziei, że mogą 
ZQSta.ć one wyksztalcone, jak 
psy pilnujące porządku. Oly 
możemy si<; sk;trżyć, jeśli pra
wa natury okazały się zbyt sil
ne'?" 
Propaganda Bonn a takż-ę ni.e

którzy politycy na Z::ichodz;e u
•:.:lują wmówie op;nil publiczmej, 
że zawarcie traktatu pokojowe
go z Ni-emcami i rozwi21zanic 
sprawy zachodni.ego Berlillla mO
. e nastąpić tylko w wa.nmkach 
,jednocrenia obu państw niemie
k!ch. 

rw aktualnej sytuacji i w ogó
le, dopókl w Ni-emcz,ech zachod
nich istn:eją sily zagrażająoe po
kojowi, zj.:-dnocz:.znie Ncemi·2c 
j'21St niemożliw•e. Natomiast zam
knięcie karty drugoej woj::w 
światowej prY.!z zawarc!e tra'.da 
tu pokojov.,·.ego z Nierr.cnmi i ure 
gulowan'c /'.prawy B·?dina je.~! 
pr:lącą koni-ecznościn dla odprqż.2 
nia sytuacji m:ędzyn<=J.r<>:d·C!w·zj. 
I.s.tn!cjący olx:cni-c poclz'al N'·2-
miec n:e j€:..!•t \V rz.e.czy 1N:;:;~o:~i 
istotą sporu między Ws.chod.;::m 
a Zachodem. Coraz częiic:.cj po
twi·erdza to równ:-e~ prasa zci
chodn;a. Tak np. dz:cnnik an
gle!E.~<i „Daily Exi;·:"C'.&>" w numc 
rz,~ z dnia 8 \\T7·2śnia 1»59 ro~~u. 
rozpatrując aktualną sytuację w 
Europie pod ką'·'m l'.tc-sunki'1w 
amr~ryk:'l6s.ko-niemie:'.!kich. p!sa1 
na ten t-emat, co następuje: 

„Ani \Vielka Brytania, ani 
Francja nie 1>ragną zjcJnocze
nia Nie1nit:c. Nie prag·nic g·o 
też Ameryka. Prawd7iwym żró 
dlE'm nicp<Jlwju w Europie jest 
uzbrnj:inie J\'iemców przez 
Aml'rykanuw. Ameryka. raz je
szcze hH>r~v z Ni1•111iel' jedno
stkę militarną. świat wie z d~ 
świad!'zcl1 sil'.i:·ających daleko 
w przcsz!o:.i>, ie Niemry zor
ganiz-0i·„yane jal:o jednostka mi 
Jilarna. - to Niemry idąc<' n:1 
wojm:„. Prawdziwy 1mnkt 
spo1·ny między Eisenhm' erem 
a Chru!>"ZC7.<>\';em, to \v istocie 
rzeczy weale nie Berlin, wcale 
nil" zjcdn<>ezenic. To sylua!'ja, 
jaJca się wytworzyła w wyniku 
postano\\'ienia. Ameryki uzbra
jania. Niemiec„.". 

Otóż okres. w którym dzi&iaj 
żyjemy, \1ryróżnia się od wp-z:.zd 
nich o!ff.es::iw hi5torycznyc-h tym. 
ż,~ 01::>.~cn~e. dzię~<:i istniieniu Ś\v!a 
tow.c,go .:,ystemu so~jal '.s.lyc7-nego 
ludz.kość roz;:'o~ząclza nai-zc;clzi.em 
niw-Eczącym wojny. po!wjow-e si
ly ludz.i.::oiś<:i inogą s.1.{Ut.;?czn!·::" 
prz.--:-ci \.V~:.tnwić .~.:<~ .silom w0jny. 
1nOgą \V no1W·ych \Varunkach hi
."-t<>rycznych wy-cl i n1 i no\\·ać zbro 
}cnin i. \\'C•jnv z ;~ycia i roz\.voju 
naroch}'N Ś\V'.atn. Sy.ste1no\;vj spo
k?--cz.n<:-n1u so<:jaltzrnu obc·2 1S:\ ire 
t.\\.=:.zy.:.tkk~ \V!.:1.~c~ wo:jci, któr...:- vv 
poprz:.~d n:ch sy.~t·:mach "";:iol-xz
ny<:h do:n'(]waclzaly do woj<m 
miqdzy nJrodami. Zj.cdno~;:on<> 
\V j.ednolitą "\.v„=;.pólnotę, \.V }eden 
zw::irty obóz pni"1.~Lva .so~jal!$tycz 
n·':' Nl-anow!q oot~ż.nn, zuporc.: n.a 
d:-odz.e wojny, widką silę po
koju. 

Jac:t •.vif'C w świ-ccie dzis'oej
rzvm 'V~·2lka, zorgan!ZO\\'ana w 
panujilcy sys.!em ,<.po]('-c?.ny .o.'la 
ki·;rujnca ro?.\V(>j ś·.,·i~ta na tory 
po'mjowc. W prz:.e.::.zio.ki .sUy ta
ki~j nie bylo . 

To jest pi<'rwszy, n:.ijwa:i.ni<'j
szy czynn:k f'.1.warziljqcy możli
wość doprowadzenia do pow
.0.wdmego i calkowitego rozbro
jenia. 

C7-ynniki·t>m dru.s:im. który 
.<.l")rz,·j:.i t.~2!iza{'Ji t-ej icki. j,c.,.;.( 
~r<>za nnslPpsl\v, jakk.1 JX}Ci~gnc:
laby zn ""ob<i wojna t€nnf'jqcl;o
w::i. Oclluycia n3uki pozwoliły 
C7-lowiekowi stwo:-zyć tak po
lwoi-nie n!.;zczy.::;eJ.<:ie narzc;dz.ia 
śmie.rei, 7..e W<>?..e!k'e clo!ychcz:i~''·>
we pojc;0ia wojny prz<'s~ly ja 
oJtwarzać. W stm·ych slowa-ch ni·~ 
mk-~c;.zc:z(\ ,c;;q nov„--c treści. l{'1żdn 

Tak!e ujc;cic traria w .s.ed.no z clo!ych-'.:z.a,c;.owych wojen byl:.i 
s.pr;:iwy. Uzbrajanie Ni-emi-cc i w mniej lub barcl.r.!-ej 'ni.".zezy-c'.('l
og(•l>C wyścig zbroj.ef1 fi.fanow:ą S•~(:l, ].ecz żadna n:oC> uśmi("rc:1ł:i 
.n:ij\v::iżn'cj,<.zy problo!'m. który n:irotli"1w. 01>.._~nie wojna nukle::ir 
mu • .;i bye rozwinzany. j.2śli chce na poci<Wnf'!aby · zn. "''°b.\ zagln
. o.ic; uniknoe kal::ikl;zmu now'.'·j de~ całych narodów i s.prowncl;>;;Ja 
\\<>jny. is1»rawy ·~!>Orne. jak:e is(- by n:oeob11czalne · kon.s.ekwen2je 
ni<.'j<\ mięt.lzy Ws.c:hod·2m a Z:::cho n::i colq JuclzlmśC:. 
cJ.c·m m.og-ą bye rozwi4zan"' zgocl- T-e dwa pod.,tawowe czynniki 
ni.e z i:nt~r.e.,ami pokoju na dro- - pow.';t.'mie· światowego .sy,-;te
d7;.) rokowaii. Potrncba do tego mu socjalistycznego i wyzwole
tylko dobrej woll obydwu i;tron. nie energii mat·~rialów roz,zcz..e
Nic wolno s7-ukae i wy.s.zuki,wa(· nialnych, r<Y/.wc)j n::iuki i tedmi
uzasadnier1 dla kontynuowania kl XX wioku - czynią ideę 
wy.-icigu zbroj.rt'i, lecz trz.eba s:z.u JJO""'..sz:.c-chn.ego i colkowitego roz
kać m"Zv.•;Lkich spo..wbów, aby bro1enm realnq, możliwą do u
zapcwmlć ludzlwści pokojowy roz ~yw:,"'lnienia. Narody pragnq 
w<)j. ;;yć w _pokoju i mieć pewność, 

wizyta tow. Chruszczowa w Sta
nach Zjedncezonych. W r€zulta
c!oe t-ej wizyty sytuacja między
nr.rodowa doznaia pewn-ej popra 
wy, napoęci-e zimnej wojny oslab 
lo, wytworzyt sic: klima~ sprzy
jaj;:icy pozytywnym wyn:,;om roz 
mów i konfer>l''I1Cjl między 
Ws-chocJ.em i Zachod·~m. W t.ej 
sytuacjl z'lpowi.cdziane na mie
.c.i~1c maj br-. „.potkanie s.zdów 
r7.<Jd<">w cztl"r«h moc8.r.o,(w ocz,c
k!.wan.e jc>st pow.~zc-chniP., jako 
dal.<:zy. już bardziej konkretny 
krok na drodze do zap-cwnicma 
n'lroclom trwakgo po'.mju. 

T••mu 0elowi sluży kon.0 ick
w.cn t.nic równ'c:ż i nasza polity
ka za.graniczna. 

•W waloe o pokój, o odprężenioe 
miP,tlzynarodowe, o pokojowe 
ws.póli,c;t.nieni-e pafu;Lw o róż
nych systemach .spol-eeznych, o 
zwyc;P.·''two .s.oc-juliz.mu w poko
jo•Nym ;,v.0.r,ólz.aw<>dnictwie z ka
p;ta!izm.em. PoLc.!m Ludowa je.;:.t 
aktywną sil<i obozu soc-jalisiycz
nego. 

Gdy do::.«iuj z perspektywy lat 
15 S.IX>~lądamy n::i nasz kraj, na 
dorolJ.c-k o.s.'ngnięty prac21 n::iro
clu. na mi<>j.cee, jakie zajmuje 
Pol.o.!.;a Ludowa wśród innych na 
rodów świ::ita, gdy spoglącl~my 
na dbrobek naszy-ch przyjaciól i 
b:·acl z państw obozu s.o·cjali
stycznego, a szczególnie na o
gron1.nc o...:..!ągnięcia czolo·...viego 
pnt1 ... c.LVv·a nn<.:.z-e-go obozu - Zwi4z 
ku Radz;cekI€go - na jr0go zna
cz:.:nie i ro:ę, jaką odgrywa w 
świ.PC:.c, mo·i:oemy z p.el,nym przc
l;onono•'.:'m powiedzieć, że nas.ze 
>".prawy idą dobrz:.e. Socjalizm 
w/grywa na ws.zys.1.kich wewnę
trz:1ych i :zewnętrznych fron
tach. 

Pr7.A':'d 15 hty narody skąpane 
w-e krwi drugi<•j wojny świato
wej wolały wiAlkim gl00em -
.. nigdy więcej woj.ny". Dzi.~iaj 
mowmy J>CJwiedzieć, że urz-eczy
wi.st.n:enk? lego pow·szcchn.:~go żą 
dania n::irodów je.<>t bli:t..s.ze niż 
lC:.cdykolw;<'k i znajduje ~ię na 
clobr-ej drodze. 

Pozwólcie towarzy.s.-re, że z 
okazji dzisiejs.z..ej uroczys.tości 
pruE-każę wam w imioniu Komi
tetu Centralnego partii gorąoe 
pozdr<J<Wi<mla i złożę serdeczne 
podzię-kowani·e ca.lej klas.ie ro
bot.niCTJej Lodzi i wszystkim lu
dziom pracy za. ich ofiarny trud 
i wielkl ·,vklad w piętnastoletni 
dorobek Polski Ludowej. 

(Dokończ:.enie ze st;. 1) 
zabi-era owacyjnie witany po 
raz wtóry I sekretarz KC PZPR 
Wtadyslaw G<><mułka. 

Przemówienie Władysława 
Gomulki podajemy oddzielnie . 

Z kolei w imleniu przeclsta
wic:eli Armii Radziecl<:iej, uczest 
ników uroczystej sesji wita bo-

z· obrad 
Sejmowei Komisii 
Wymiaru 
Sprawiedliwości 

WARSZAWA (PAP). - 19bm. 
Sejmowa Kom'sja Wymiaru 
Sorawie<lliwo.ści pod pr:.cewoo
nlclwem p<llS. Winc-ente.go Kra
s-ko rozpairywala projekt "li.": <I
wy o zmianie n;ektórych przP
pisów ustawy z 29 maja 1957 r. 
o w::irunkowym zwolnieniuos.ób, 
odbywają0ych karę pozbawi<:
nia wolno.i;ci. 

Projekt ustawy, który ma na 
c<>lu z jednej &trony stwon<>
nic przed skazanym perspek•y
wy wcze.~niejszego zwolnienia. 
a z drug:<>j - z,'lgwarantowanie 
wykonania orzec7,onej w postę
powarniu sądowym kary w gra
nicach zapewniających reaJn,"lC§ć 
jej oddziaływania - omów;l 
pos. Józef Florczak. 

z kroniki oartvinei 
ODCZYT PROF. BRUSA 

Komitet Łódzki PZPR zawiada
mia aktyw part:vjny 1>raz zamte
re.:;on·a.nych, że dziś, 20 bm. o go
dzin le 16, w sali Kł, PZPR, Al. 
J(ościusizk.l 107 <><!będzie się od
czyt prof. Wł. Brusa pt. „Problem 
zmian w systemie zarządzania go 
spodarką (dotychczasowe rezul
taty i perspelctywy)", 

21 BM. KOLEJNY WYKŁAD 
Łódzki Ośrodek Propagandy Par 

tyjnej przypomin.a wykładowcom 
l<ół stud10wania histori.i ruchu ro 
botniczego, że kolejny wykład od 
będzie si~ w dniu 21. I. br. 1> go
dzinie 13, w sali wyklad<>wej (na 
parterzP) w gmachu KŁ PZPR, 
Al. Kościuszki 107 /109. 

hnter Zwi::rzku Radzieckiego 
gen. plk. W. J. Kotpakc-rl. 
~ serdecznych słowach pozdra

·wia. mieszlG1l1.cihv miasta, wyraża
jąc wclziącznoś<! za zaproszenie. I 
serdeczne przyjęcie na polsk1d 
ziemi. Obrazu.~~c osiągnięcia. o~ta~
niego rol<U budownictwa socJall
stycznego - gen. Kołpakczi za ... 
pewntl zebr:inych - że nar?dY 
Zwi:p:ku Radzieckiego oraz zoł
niNze radzieccy pracują dla po
koju. 
Nawiązuj::ic do przemówienia N. 

s. Chrn"i~czo-wa, "~ygloszonego na 
ostatni<>j ses.il Radv :-<ajw~·żs7~.i 
'7.SR.R, która uchwaliła redultCJ'l 
sit zbrojnych ZSitR o 1,2 miliona. 
żolnierzy, gen. Kolpakczi zapew
ni:i uczestnikc)\V sesji. że ani on, 
ani obecny tu na sali dowódca 
Slaskiego ól<ręgu \Vojslmwego, 
geri. Wa.rys7alt. nie obawiają si.~ 
bezrobocia. Bedzie Im bardzo mi
ło, jeśli ich generalskie mundury 
znajdą sie jako el<sponaty w mu
zeum łódzkim. żotnirrze Armil 
Radzieckiej nie mają innych intc
resó\v, jale interC'SY narodu. A 
Interesy narodu, to pokój. 

Cieszymv sie - powiedział gen. 
Kolpalc"czi · - że Polska Idzie dro
gą budowy sorj'1.li7mU pod pr!-e· 
woclnictwem partii i jr.i przywod
cv Władysława Gomullci. W'dzi<'
liśmy waszr miasto 15 lat temu l 
dwa lata temu. Dziś z ogfomną 
radością możemy powirdzicl·, że 
nast:ipit og-romnv rozwój g"spo
darki, kulturv i Innych dziedzin 
życia waszego miasta. 

Slawnr.l z rewolncylnvch walk 
ł,Od7.I. gen. J{olpakczi życzv pn
w<>dzenia w dalsze.i bu!lowie so
cjalizmu. zauPwniając o nicrozer„ 
walnej przy.inf.n! I j<'dno!icl c<>l<'>w, 
łaczacvrh naród po'skl z na.roda
mi Z\.'via7.l:u Radziccl~iego. s·woje 
orzemóWienie )!en. Kołnalcczi z,„ 
kończył okrzvkiem: Niech 7si_e 
klasa robotnicza miasta ł,odz1! 
Niech żyje bohaterski na.ród pol
siltl ! 

N:i.~tępnie zabr::it _gfo.<; dowód
ca Sl .o.kiego Okrę~ wo;skowc 
go gen. Czesław \\'aryszak: 

Ranna już bestia hitlorow~ka, 
nim opuściła Łódź, przygotowala 
jej zagład~. „ "'LszC"1.:'·cielskie zam)a
ry udaremniła hitlerowcom smia
ła ofensyw:i żołnierzy radzieckich, 
którzy ochronili miasto - ko!ehl<<: 
rewc>lucyjna. Pols·ki. Dlatego !'iech 
w dniu dzisJejszym rozbnm1ew.1-
ja sł-0wa uczucia I naszej glc;h••
kiej wdzięczności l scrdcrzności 
dla braci-żołnierzy radzieckich. 

Jeszcze słychać. było huk _dział 
I nie wygasły zgliszcza, a juz d:v
mlły kominy łódzkich fabr_:vlc, 
już stanęli przy warsztatach zoł
nierzc pracy. 7,aden. probl.em nie doróW1111Uje ze ina ich glowy nigdy nie spad

dzisiaj swym znac7J0Iliem tej nn lu<lob6jc-z,e pociski nuklearn.~. 
spra.wie. Co w~t:e :należy czynić, Pokojowa polityka Zwiazku Ra.: 
jak zapew.nić światu p<)kojowy d7-iecki€'go i w.szystkich · państw 
roziwój? oocjalistycznych, idea pokojowe
Odpowiedź na to pytanie pa- go 'WISpólis!.nienia p::iństw o róż

dla niedawno z trybuny Organi- ny:h sy.s.t€'mach społ('{!znych znaj 
zaoji Narodów Zjednoczonych, z cluJą powszechne poparcie opinii 
us1;-..p:raewodnic-ząoogo Rady Mi- publicznej świata. 

Seria ważnych rokowań 

Kto z suchych cyfr staty„tycz• 
nych potrafi odczytać trud I o
fiarność klasy robotniczej, trn 
wie, jak wielki był jej wysiłek, 
za który w !mieniu ludowego 
wojska składamy wam dz!ś ser
deczne p<>dzlękowanla. Ofiarno.'ć 
robotników Je~t n:>.t:chnle.n!em w 
trudnej słu:l:ble wojslrnwej. Stąd 
rnd~ się więż wzajemnej przyjaź
ni. ni.<;itn·~w Związku R::idzieokiego, PO!kojowa ~'ityka noństw e~-r ookretarza Komitetu Central- 1""' ,,... ~ 

n.ego KPZR tow. Chru.<;.7JC7..owa. cjal~.słycznych znalazła nowy, 
Pokojowy rozwój ludzkości 7.a- <lobdny wy1·a:r.. Mimo, że pań
gwarantować mo:i:e tylko pow- 1>twa pakliu atla.ntyokiego nic 

w sprawie wieloletnich 
umów handlowych 

Pracujcie w spoko.lu i rad-OŚr!, 
niech się wam dzieje coraz k
piej. Dom nasz <>jczysty .i<'.'t 
trwały 1 bezpieczny. Na strazy 
wolności l socJal!st'ycznych zdoby
czy st1>l partia, władza ludowa i 
silna armia. 

szech.!Ile i całkowite rozbrojenie. pr7.ejawiajq dotychcr.as 7.amin- WARSZAWA (PAP). - 19 bm. 
Prziedst::iwiaj!\C stanowi.s.ko 17.ą r<"w ro1.lbrojeniowyc:h, Zwią.:>.c-k rozpoc~ly .si.ę w Pradze rozmo-

d Iz . k' t Ch Ib.dziecki do]mnllJ'e d~,]MćJ' r~ wy d.ekgacji handlowych Polski 11 rat .iee iego <J<W. ru.sa.czow 1 ~ ~ ~- i Cz.ech°'<;Jowacjl w sprawie wy-
powiedział w<1wcU1.s: du •cji swoich sił 7,brojnych o miany towar6w między obu kra-

„lstota naszych propozycji 1.200 tyR. żolil'tierzy. Ten doni<>- jaml w Jatach 1961--65. Zainau
polega na. tym, aby w ciągu 1~Jy fakit ,przyjmowany jest z glę gurowaly one &erię wlelki.ej wa
cztere<ilt lat wszystkie państwa ~kim uznaniem w całym &Wie- gl iI'"Okowań, które mają przy
dokonały całkowitego rozbroje- cie. Przed.o,fowiciele mocanstw nieść podpisanie wieloletnich u
nia i nie miały ju:i: i;rodków zachodnich nie szczęd?~\ slów 0 mów handlowych Polski z kraja-
prowadzcnia wojny. pokoju. Sl<J<Wa pozo.stają jednnk mi socjalistycznymi. 

Oznacza to, że przestaną ist- ,!)ll!Sl1'ym d:i;więkiem, jeśli za ni- Je.s7.,cze w tym miesiącu nastą-
nieć a.rntie lądowe, ma1·ynarka pi w Berlinie spotkanie naszych 
wojenna i lotnictwo wojskowe, mi nie rnilSlt.ę:pują czyny. Zwi<-'- przedstawicieli z d€leg::icją NRD, 
ulegną rozwiązaniu sztaby ge- :>'.ek Radziecki podejmujqc tak a na przelomie sty-cznia i lutego 
neralne i ministerstwa wojny, znacz:.ną iredukcjQ swoich woj.ck pr:zy w1Spó!nym stole zasią,dą 
zostaną zamknięte szkoły woj- wla;<;mym iprzY'kladem stara i<'e handlowcy polscy i radz;e-ccy. 
skowe, dziesiątki milionów lu- otworzyć drO\_gę do powszechne- Należy się spodziewać, że do koń 
dzi powróci do pokojowej, go i całkowitego rozbrojenia. ca bie-żą~go kwartału rolrowa-
twórczej pracy. Te siły ""ńi<•tw ·z.ichodnich, nia rozpoczną .się także z i1n11yrni 

Bazy wojskowe na obcych ,~ kraj::iml - czlonkaml Rady Wza 
terytoria.eh zostaną zlikwid<>wa które prag.n;i kon.lynuować zim jemnej Pomocy Go.~podarc.zej. 
ni". ną wojnę, utrzymać stan n::ipię- Ogromne zna.ozenie tych roz-

Wszystkie oomby atomowe cia międzyinar<Xlowego :nie bc;dą mów dla całej go.<>podarki naro
i wodorowe, którymi dysponu- mieć obecnie łatwego 7.adania. cl<J<Wej polega na tym, że ustalą 
ją pań~twa, będą. znisz~ne, Fakt redukcji radzieckich &lr one w za,<>aclniczych zarys.ach co 
d.!tlsza ich ?rodukcJa. za_mecha- zbrojnyoh 'W2l1'll0Clni pokojo·;<n• najmniej 60 proc. obrotów towa
na. f'.nergia mat~nałow ro-z- -parcie narodów ina calym świe- rowyeh Polski z zagranicą w 
szczepia~nt'h ~~dzie przez~a- de. Związek Rudziecki zmn1ej przys-złej 5-latce. Będziemy mieli 
cz~~a '~ Y_ ączme. do J>OkOJ<>: RJZ)'t bowiem swoje siły zbroj:ie I tym samym nieodzowną dla do-
WHh celow gospodarezych 1 . • brej pracy prz.emyslu gwarancje 
nauko:wych. do po_ziomu okre.~lonego w pro- planowych, nlezależnych od wa~ 
_Rak1l"t~ ~vojsko~ve _wszyst- poz!0 J·1eh rozbroJ<:lnio;vyah prze hań koniunkturalnych - do.."'taw 

k1~h :.as1ęgow dz1ałan.1a bi:dą <lło1on_y-ch iprwz pan~twa za- pod,<;t.awowych surowców, ma
zl_1kw1dowane, a .tec.lm1ka; ~a- <'hoon1e na konferenCJL rozbro- s.zyn i urząclz:.eń oraz innych to
k1et?wa J><Mos!ame Jed_yme Ja- jeniowej w 1956 r. Należy vi- war6w. Zy.s.lrnmy tak7,e uslabili
k~ ~r~ek trans1><>rt.u 1 <1-pa!10- tem oczekiwać, że państwa za- zowany, tn1r;:>v rynek zbytu dla 
''Y.wama przeslrzen! kosm1~7:- ohodn'e pójdą w ślady Zwi<i-z,ku na.<>zych wyrobów. 5-letnie umo
ne.1 dla dobra .. eale.J_ 111clzkos~1. Radz'eokic.go, dadzą dowód, że wy handlowe będą więc jednym 

Do dysp~y~J1 pa_nsh_v .!'owm ic-h słowom o po~rnju towarzy- 7. poclsfawo'Wych czynników za-
ny Poroslac Jed.vme sc1sle o- k . bezpieczających n::i.o;z rozwój eko-
granic-zone, uzgodnione dla każ '"74 czy.ny po OJOwe. nomiczny. 
dei:~ ~.raju konl_yngenty p-0-lieji Jes.t zroz:.umiałc, że zwolenini- •W najb::irdziej ogólnych zary-
(m1l!CJ1) uz!'roJone w lekką cy wy~ci!l'U zbrojeń starają c;ię /'.ach można obecnie mówic o nuj 
bron _palną 1 przeznac~ne wy pomniej,'>Z)'ć pokojowe znacz:.en•e ważniej.«7.ych oechach przy.o,;>;Jej 
łąe7.me do utrzymywama. P<>- rndzie-ckiP.j d'i'Cyzji. Powiadaj<\. wymiany towarowej Pol.«'ci z 
l'Zlt<lku we,~·n~!rzneiro ~raz 4!" ż0 r_.clukcja sit zbroj,nych Zwią7.- krajaml socjalistycznymi. Zgod
chrony osob1ste;ro bezp1eezen- ktt Rndzieekioego „to t~lko o..•.zc;>;-: nie z toend<'ncją rozwojową n::i
stwa ohywate!i". dno.-<6''. Zapewn'(', ż-e i o.<;.zcz<?cl- 1'Y."j gospodarki, a co za tym 
•W tych zelantach 7..awarty z<r no.~ć. Ale taki.eh o.<czcz.edno:'ci iclzie i h:-indlu zagraniczne<>o 

,<clo.l program o najdonioślej- ]}r<l'J'n<\ wszystkie, n:-irody .. Dlac7.A':' wzrośn;,c w eksporcie rola r;;a~ 
szym dla w.~;>;ystkich na.rodów góżby więc nic dokonae t::ikkh 
świata zna<"Zeniu. o.s.zczęd.ności i :na Zachodzie? Mó 

Komunikat „totka" 

szyn, urządreń i środków tran
.sportu. Automatycznie - rozwój 
p'7Jenlyslu sprawi, że i my bę
dziemy stanowić ry111ek zbytu 
dla sprzętu inwestycyjnego, pro
dukowanego w krajach socjali
stycznych. Podobnie powięk...,i;y 
sie nasze zapotrzebowanie na 
wiele surowców. -

I se-1.-retarz KL PZPR, Micha
lina Tatarkówna-Majkow1s1ka, pro 
si następnie s.ekretarza Prezy
dium RN m. Lodzi, Adama To
rzewskiego, o odczytanioę u-chwa
ły Rady Narodowej m. Lodzi, 
mocą które.i przyznano nagrody 
naukowe m!.asta, a na.stępnic o 

29 I. 30 styczni .. a odczytanie li.«ty udekorowanych 
odznacwniami państwo-v.,·ymi o-
raz lir;.ty osób <>dzna~·2lMJych 

Pł·erwszy walny pierwszymi honorowymi odz;n.a
kami mia.sta Lodzi. 

• d JŚM Kiedy pada nazwisko Wlady-ZJ az sława G-Omulki, j<'S7JCZC raz z:y-
WARSZAW A (PAP). w dniach wa się huragan oklas..1<ów i "'"la 

29-30 bm. odbędzie si<: w Wamz.a- intonuje tradycyjną już pi·:::śn 
wie I walny Il.jazd 'l'.o-Wanzystwa „Sto lat" na Jego cześć. 
$wiadomego Macierzynst.wa. 

w czasie zjarz:du w ktorym we- :f. :(. * 
żmie udział wielu l<>kar:zy, pe-da- • . .. • 
go,gów, psychologów l działaczy Po zakonczen.1u OOSJl, odbyla 
s-poleC1Z11YCh o.mówiony <110Stanlel się starannie oprącowana i ink
dotychczasO'Wy dorobek towar:i:Y- resująca część artystyczną, w 
siwa oraz wytyczone główne kie- której wzi"'li udzlal artyści <1.-.0 n rucnl<I jego dal~ze.go dZlałania. Do • . ." · '- ~ 
konany zo.~tan;e także wybór rio- lodzkl.Ch l :7Je>Spoly amator. k•oe, 
wych władz TSM (zt i mh) 

Cała tama assuańska 
wybudowana zostanie przez ZSRR 

KAIR (PAP). - Jak podaje 
B;i.->kow.<ehod.nia Agenoja Pra
sowa MEN, między ZjednOC?..o-
ną Republiką Arabską a ~w:iąz

k:em Radzieekim osiągnięto po 
!f>ZUmienie w sprawie budowy 
tamy assuań.><kiej. W myśl tego 
poroztunienia, Zwiqz:.ek Radziec
ki wybuduje calą tamę, a nie 
-: jnk przewidywano poprzed
nio - iylko piel.'w<:zą jej czę;~ć. 
Dzięki temu, budowa tamy 
a.<>~uań.c;ikiej ttiwać bedzie 7 lat 
zamia&L p=zewidywa.nych· począt 
kowo 10 lat. 

Prawdopodobnie już w końcu 
1964 lub na początku 1965 r. 

poparcie dla walki na-rodu algier
skiego o niezawisłość. Król Mo
ha-mmed V l prezy-dMJt Nass~r 
slwierclza.ią dalej ciągłość Vl"SOól
nej walki o wyzwolenie Palestyny 
arab.sklej l solldary:z.ują i;;c; :z.s 
wszystkimi krajamt a!ryka1"1c.k,mt 
w ich dążeniu do nlezawlslo.ści. 

Komun i kat potępia plany Fran
cji dokonc11la eksplozji ~tomowej 
na S~harze wbrew rzaleccnom 
ONZ. -Uczony austriacki 
członkiem PAN 
WIEDEŃ (PAP). Dnia 

WARSZAWA (PAP). - P. P. prowincja egip&ka Zjedinoc-zonej 
Totalizato-r Sparto-wy zawiadamia, Republiki Arabskiej będv.e 
że w specjalnym konlrnr.sie spor- mogla korzy.'ltae z energii elek
~~Yi'~/~to;~~~z~nci:,~ia 17 styaz trycznej, produkowanej przez 

1 ro7.wiazanie z 5 trafiennami elektrownię ai;suańo;ką. 
(p„emiowe) wygrana I.OOO.OOO rz.ł, KAIR (PAP). - Weclłu·g do-nle-

(zwyf<le) wygrana po 7.7,i9 zł. wte.rek rano ogloszony 7JC>Stał w 
G.703 rozwi'1Zan'a z 4 trafienia- Dama•zku wspólny komunikat ...-

mi. wygrnna po 3i7 zł, wyniku wizyty króla Ma.raka w 

Jeśll potężne ,0.iły energii ato- wią równ:-cz. „7.e jest to krok 
mowej &!użyć mają dobru czlo- propagandowy, że Związek Ra
wieka, program t€n musi być dzi<'Ckl pragnie w ten spo.0.6b zdo 
zrealizowany. W dobie obccn.ej być dla siebie oo;nię świ1•tową". 
pow.;:.z,:x:hne i cuJkowit·c rozbro- Nk-chż.:~ więc Znchód robl taką 
j-en;·~. któr~ mo:<e być prze.pro- samą propa,gand<?. niech zm.niej
wacJ7,ane .sitor>n:owo. dojrz::ilo do sza swoje siły zbrojne. · 
dziejowej koni€c?.noki. Problem De-cyzja redukcjl radzieckich 
tkwi w tym. ja!~ doprowadzić do "'ił zbroj.nych jest drugim donio
le!!o ro-zbrojeni?.. czy jest to w slym dla sprawy wzmocnienia 
ogóle możliwe? Zbroj.enia i woj- pokoju wydarz:.eni-em międzyna
nv towany.~zyly bowiem ludz- rodowym w os.tatnirn okres.ie. 
kości przez w<>?.ystkie jej dz.i_.ejc. PicrW&)'m by1- u.biejlorocZlll.a 

'--~~~~~~~~~~--~~~- - - . 
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217 rozw!ą.z."lń z 5 trafieniami lsiień Agencji France Presse, we 

124.423 rozw'azonia z 3 trafienia- Ziednocz .. onej· Republice Arab-
mi, wygraoa ;po 21 U. skiej. Komunikat :wyraża ptjne 

19 ~m. odbyla si.Q w amba.s;~
dzie PRL w Wiedniu uroc-~y
slość nadania austriack'-c,r.u 
ucmcnemu prof. dr HeiJ1rieho
wi Schmiedowi tytułu rzeczy\•:i
.'ltego czJonka PoL<;-kiej Ak:i<l-em ii 
Nauk. Profesor Uniwernyldu 
Wiedeńskiego d.r Schmled je,.t 
kierownikiem jnstytutu „os.l0-· 
uropaeioohe G<!.schichte w·d 
S ued.ostfoc.sc.hwi&". / 
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Po pj ętnastu latach 
SpOirzenie w przyszl ś - Skrót ~rzemówienia przewodniczacego Prezydium RN m. Łodzi, Edwarda Kaźmierczaka wygłoszonego 

na wczorajszej sesji z okazji XV rocznicy wy zw clenia naszego miasta 

Rozpoczęliśmy na gruzach Wysoka Rado! Dostojni goście! 

.,. _____ _ 

I 
Nasze wielkie zadania 

W niełatwyeb wanmka,:b 
r<VZP<łcz'=liśmy budo-wę 
nowego życia w na!!zym 

mieści<'. Straszliwe pr.lejśeia 
okupacy.me, zakończone me
czeri.s!i.imi żyvrymi pc!Chodnia
mi na Radog-0\S"LC'ZU, doprowa
dziły do p.o\\;a:imego wyludnie
nia Lod7J. rrr.eszlo 300 tys. 
łoo'lia.n poniosło śmierć w .._ 
limach koncentracyjnych i w 
innvch mie.~rach kaźni, a. 
dzi~.si~tlri tysięcy wysie-dlo
no, wYWie-z.iono na roboty 
Pl"ZymUSoWe lub skaizano nJ1, 
żywot tul:wzy. W sumie liC"T.-
00. mi~ńców, która. w ro
ku 1939 WYDOISila. blisko 700 
t~ięcy - si>adla do niespełna 
~oo· tysięcy. 

OpUB'l.:cz.ają.c Lódź okupant 
st2,;·at się te-.i: mi.szczyć jej J>oD
tencjał goop·od.arC'.1.:y. Fa.bryki 
0 golooon-e 7X>StaJ..v 7. masz~·n 
i za.pasów surowca. M<>c pro
dukcyjna pn.ernysłu zrnn.iej• 
szyla się w stoow1ku de> okre
su p~wo,iennego o o.koło 

łO proo. 
W <l'llielnicaeh Bahtty i Sta

re Miasto hitlero-wcy zrówna.1' 

z 11lemi" wie.Je domów mics-z
kalnych () łącznej u.oo;ci 711 
tys. izb. Smutny obl'a:z pr"L«l
sta.wiata więk.!>-zość budynków 
cx:atalych. Pmba,wkme od wie
lu Jat t'(!-montu, ni-c kon~'l"WO

wane chyliły się ku rurn;e. 
Okoł.o 30 proc. groo:ito 111·ręt„t 

za'valeniem. 
Szkclnic~wo, służba. "Zdrowia, 

gospodarka komunalna, znaj
dowały się w katastrofalnym 
stanic. 

Nie wolno przy tym zap(>
mlnać. że fatalne skutki oku
pacji hitlero-wskicj · nawar~l
~ia.ty się ni1. wie-lmwe 7..a11ie
dba.nia g<15p-0<Lt.rki kapit.al~s

tyczn<ij. 
Przed mJod:i, i niMoświad

e?A>nl\ władzą ludowi\ stały 

wl<:c w roku 194:> problem:1-
2llL'\.walo się nie do r<nwią.za.

nia, 'llwlaszeza, 7.e cały kraj 
wyn,i.szczony wojną, 7,e zbu
MlQll:\ C3~kowici-e stoli-cą, to
ną.I w morzu P<Mf.z...b i pomce 
miastu mogla być udzielona 
w tvm stopniu, jak pozwala
ły na to isLnieją,ee ogólne wa
runki, 

l 
ł 

Obywatele! 
D ziś mija 15 lat Gd tego historycznego już styl!Z

nio·wego dnia, w kiórym czołówki Armii Ra· 
dzicckie,f entuzjastyC2mie witane przez ludność 
wkroczyb• do naszego miasta. 

Niezapomniane to były chwile, pełne napięcia 
i wzruszeń radosnych. Ludzie płakali ze szczęścia, 
obcy padali sobie w ramiona, a żołnierzy wyzwoli-
cieli całowano wyrazaJąc niewymierne uczurie 
wdzięczności za ich bohaterstwo i trud. 

Wspominaja.c ten radosny dzień 19 stycznia 1945 
roku, serdecznie witamy wśród nas tych ws-zystkich, 
którzy byli nam bliS-Oy w dniach walki i w pierw- I 
szych dniach pra.cy. ł 

Si:czeA"óh1iP. serdecznie witamy delegację naszyo'h ~ 
pny,iaciół radrieekich. Wizyta b jest widomym svM· ;' 
balem nie·wzrusz-onej Przyjaźni i współpr~y w walcr. 
o wspólne ideały P·Jkój i so.cja.Iizm. 

• 

entuz.ia7.m, 7a umiłowar,ie 

mia.sta i za seroecmy st'D$u
nek do wfolu SP'l"aW - chciał-

bym wszystkim w imieniu 
Pr<-Zydium Rady Narod<>wcj 
zt<Y.i:yć ll"O·r~ podziękowanie. 

O sią,gni<:cia mini()nei:o t:; -

lecia wnosimy w no;•~ 
okres ja.ko wartosri, 

które będą, stano w iły l){)cl!it:.t

wę do realiucji ~i-0.il1c~-.·h 
pr-L.ed na.mi zadań. A i;ą, une 
ni.cłah,·e. 

Ażeby więc je '''ykonać -
należy rozpoczą,ć o-cl dal.<;2ei:-o 
porządJrnwania naszej gospo
darki. od usuwania z ?yria 
tych ciemnych stron. ktc>rFh 
d<Jol:'lębn:\ analizę prL~prowa

d7.-0no na III PleI'um Komite
tu Centralnego Po'.6kit>j Zj<>d-
noc'.lA>ncj Pa.rtii Eobo()tniL-zej. 
Jffit to niezbędny warm1ek 
pomyślnego wypelnic1tia na· 
kreślonych planów. 

W tych planach - klul'z<>
wym problemem ~d'li'' na
da I dal„--zy ro-zwój i.>u.Um'l·nir.
twa mieszkaniowe.'!O. \\'ysl(l
pują.ee w t) m zalf.resie poltze
by, zamierzamy za.<pokoić 
przez realizarję 100 ln. 17.b 
mieszkalnych przy jNlnorzcs
nytn zwiękS'lcniu nakładów na 
remonty i cz~ściową, m-0dcrni
zację starych bndynk1)w. 

warunkach Lo.dzi nie po!.rz,o.. 
ba bli.i:<"j u7.a,5adniać. 

1\Yzrastająca z roku na rol~ 
ilość po.iazdów mcchaniczn~·cłl 
i bczpiN•zt>1istwo ruchu, wy
maga ra<lyk<llnych zmian w 
uk!ad7.ie art..>rii drogowych l 
d~,!srej pop~awy nawier7A"irni 
uHc. 

W związku z tym w planie 
5-Jetnom chc<'my dok;mać 
pr;,ehicia ni<>któr) eh ulic, wy
bu<lować kilka. niezbc;<tn~ eh 
\\iaduktóvv i .~erc..r "·e7Jów 
komunikacyjnych oraz poło
żyć na 100 km ulfo ulep.s •..oną 
na.wierz<'hni~. 

Dla zaspokojt"nia. po' r.~l> 
szkolnictwa przewiduje <"ię ll<> 
1965 r. budowę 29 przeds?.ko!i 
i 90 s'Z.kól ląeznie 7e 57,ko!aml 
mil'. nialnymi, jak ró~nicż 

ro·zbudowę obiektów S-Lkvlnic
t\~:a "·yiszego. 

Potrzeby slużby 7drowia 
zn,\jdą swoje zaspokojenie 
prz<"Z ro-z.<Zt"t-zenie sicl'i S'Lpi
tali, prz<>chodni i żłobków. 

a Gorące serca i róbociarski upór Marian Piechal 

Herb Łodzi 
Rozbudow'.:1. urząd7eń i:o~p<>

dar-ki - powinna doprnwaJ-zić 
. do (ego, ie w 196~ rokn p1·1e
inlo 80 proc. ogc>lu ludności 
korzystać bf;<l't.ie z wody sieci 
mi~.iskicj, prz<'S-zlo 70 pror. z 
usług k?.na.Jizar~·jnych, a oko
Jo 60 proe. łu<lnoś"'i 7. !;i\7,u, 
Wymowy t~·eh wielk<l<Sci w 

W Lood'li. w mieście lieznie 
pra.r-ujących kobi<-t - i;prawa. 
ro·Lwoju róż.nt>go rodzaJU u-
1>1lug ma d()niosle znac7.Pnie. 
'V zamierzeniach naszych 7a
kla.U:uny zn:i.rzną, poprawę 

islnit>jĄol'e'.rO sta.nu przez 7.Wi<'\ 
iS'Z("n.ic sieci usług netniebln1'"" 
ezych. sklepów, zakladów ,ga
stron()micznych domów to
warowych. 

W te pamiętne dni s'yi:'Z
n!a 19<\J roku zac~·yna.

liśmy wmyst.k0 od '()<t-

C7..ą.tku. Gorące 91.'TCa i robo
ciarski upór zwa,IC'lollly pr.r.e
S"Lkody. 

r..oootniilc i inźyn.ier ~J-
mują. w posiadanie labl·yki 
łódzkie. Urucha.mia.ją. je, n~ 
patnąc na płacę, nie s:~rka.jąe 

na za,prowianto-\va.nie, nie my
śląc o własnyeh siłaeh i ?Jdi.·1>
wiu, ta.k m.oeno nads'T.arpni~ 
tym nie~ud-z;kim ter1'Qrem o
ktt!l?Jl'ji • • 
Już w pi<irnrsr.yelt t..vgo<1-

niach Pf) wyzw()leniu 7'~..dymi
ly kominy ł007Jkicdl fabryk, 
ruS7.ył prT,e.my&ł. 

l\logJo() to stać się d7.iękt · 
wsp.a niale.i posi<uwie Jó<l?:k;..j 
kla~y rol>0tn.ic--1,ej, pionierskiej 
pra„:v wielu dziaJa.czy, Pr<Y 
'd<-rownieuj roli t>lłrlii w bu
\owa.niu zrębów nowej, socja
st.yczn-t"j Lodzi. 
Mogło to „ta.ć się chięki po-

• ocy Zwią.7,ku R.adzicckiego, 
która wyra.z:iła się w -pocrzat
kowym okr<"Sie t1·a.nsportami 
węgla. baw„łny i 7.ywności. 

Ta J)t"ZY'ja.cielska PontOC pt"5','f

ezyniła się do prz~·ycięże-. 
nia. pierv1<"&Z3'Ch ł·rndnośei. 

Si~ga.js,c pamięcią, ...,. pr.lle

mlość dziś widzimy ja.k da
leko je<rleśmy od tamtych 
pierws-zych, pookupaeyjn~h 

dni i mi~zywojen·nyeh lat 
iu:d.7.y i bc2,1-obocia. 

Powoli, ale stale J)OIS1ępowa
Ja. odbudowa i ~budowa na
mt"go miasta, zmieniał() s1-: 
ono n-ieom.a1 z dnia na. dzień, 
niera11 nied,ost~alnie dla 
nas sa.myeh. 

W efekeie I>Ot>rafili6my nie 
tylko usunąć skutki wojny i 
okupa,eji, a.le również doko
nać wielkieg9 kroku w d-zie
Je dalsv,ego ~woju miasta i 
'P,1"7A'Prowad1.;ć ~re&" zmian 
nie ~·lko Jlościowyeh, ale i 
ja.kośeiowych, IJrhl"ks:rit.ał.<lają
cyeh głęboko jego cha.ra.!cter 
i strukturę. • 

W dalsreym eiiwu prizemc>
wienla t>n.ewoonin.;iry PN.'7'
RN ocenił rozwój i doro!J.e.k 
miasta: «°"'IM>da.re/,cy o.świa\O
wy, naukowy, · knlturalny, 
zdrowotny, ntie91!ka.niowy i 
komuna.lny. :k-git~·nmja<"Y 
,:;ię l!':Zefeglem ogorom.nyrh in
west~·c,11, wzrost-em ka<Jr ła,
<-bow'CÓW, absolw'f'ptc}w wyż· 
mych u~J.ni itp., itd. 

i\'V C!ZYM tkwią, :i'sódła tego 
dorobku i naszych csiągI'ic:ć? 
Odpowiedź mo>.e b~·ć tylko 

jedna. - Ieh dźwignia - Io 
nim1wycit:<i.ona twórcza ideolo
gia. nauki marksi'llmu-Ieninh
:mu, to żyWoha, n~EtZ:nisztzal
na siła u,c;troju socjali:styezn<
g~. to kicrownie?.a. rola partii 
7,espoJ<mej z kla5" robotni~ 
i calym narooom. 

:a.a:ildy niem.al powain!e~-zy 
wy;;iłek władz teren<>'-''YCh 
id2.cy w ki<irunku poprawicnb. 
warimków ;Q'ciowyell miesz· 

kańców, w porządkowaniu 

miz.5ta s:><>tykal &i~ z C?.yn
nym p~ien1 sp<>le-·~,ń

stwa. Miasto snuć orzędzy 
dni swych 
nie darmo 

nie przerwie 
lócikę 

Podejmowane w C?.Ynie ~
łecznym pra,oc - p1-z~·niosly 

znaezne OSZC'l.ędności śr-O<lków, 

ktc>re moirly być uż~·!e na in
ne ce!e. \Var!-01lć prac wykn
nanych społecznie w 1959 ro
ku oc<'fllić należy na wysokość 
48 milionów złotych. 

z wiosłem ma w herb/e. 

Rzetelny wysiłek pods awą 
powodzenia 

J~t znwmienna ta patrio
tyC7,na, ol>~·wa.iel&ka J)Olltawa 
s~lec-1..c1\.9twa.. Żródlem jej 
je,ęt bez watpienia umiłowanie 
SW('gO mias'.ta, ofiarll-O<'ić i d11-
żenie do t«go, aby miasto by
Jo pi~kn ie,im',e, cz,,v:sWz.e, milsre 
i kultu1·alniejS7,,c. 

Cały t<-n wielki dorobek 
piętnastoletni jest dzi.elcm 
wi<'fotysięcznc>j neszy robot
ników, iu~eHi:-<"łleji, kobiN i 
mlodll:ie-i;y, którzy prae~ ,ęwo

ją, przyczynili się do rozwoju 
Lodzt. 

I 7..a ten eodz.ienny trud, za 

lu w snów osnowie 
plynqć nietrudno, 
gazie krosno każde 
61/e jak żródlo. 

W strumieniu tkanin. 
łódka się eh wieje 
w niej jak w kolebce 
ludzkie nacizieje. 

Z dajemy sobie spraw~. że 
o p(>\\O<l-Leniu planu 7.de
C)'duje p.r7edc ws-zy-.t-

kint inicj<dJ·wa i eodzienr.y 
n.c-idny ~ ysil.ek nas Wt>"lyst

ki<>h. 
Z doowiadc-1.enia \•:y\\·od7~c 

swoje wnl~i - jcsten1 jak 

najhardzit"j PrT.Ck()r.a.ny, ie <>
fia.rn°"'ć. praCQ\"iw..ść i pa!rln
tyzm l<irh;k'ej klas~· ro~otni
CT-t'j i •i:it<-:ioren<>ji, tak jak w 
mini<>n)·m ckr<-„ie zadeeyduj:\ 
o pokonan:n trudno:;rJ i l><'

zwol<\ na pełne wykonanie 7.a
dań. 

Obyr1atele! 
N ie tylko z picty:nnu dla 

histnrii 'vspo.minnmy 
te 15 minionych hit i 

dol!:onu.iemy oceny dor< blm. 
S<\ i inne W7-f);lędy, które 
każ<\ nam pamiętać ze spr-

cjalną siła o te.J ror11nir:1". 
15 lat mir.<;lo o<I okr<'p110-

sci II wo.iny światowej. kto· 
re.i skutki dotkm;ły •nasz na· 
ród. a w tym i mie:o.zkań-

(Dalszy cJą~ na str. 4) 

Zasłużeni w łódzkim pi~tnastolec·u 
Wceoraj w Prezydium RN odbyła 

się uroczystość wręcrenia nagród na
ul~owych m. Lodzi na 1960 oraz deko
racji wysokimi odz.nacwniami pat1-
stwowymi i :nadania Odznaki Honoro
wej m. Lodzi. 

Nagrody otrzymali: prot. dr med. 
Ji':;z;ef W. Grott, prof. dr Atanazy Bo
ryni-ec, prof. dr L&.z.ek Pawłowski 
i prof. dr .Tan S1..c21t!pa1'iski-

W związku z XV rocznicą wy?JWO

lenia Lodzi za za.~ługi w p!"a<!Y .sipo

lecznej i zawodowej odznaczenia p.ań
st.wQ!\1\-e otrzymali: 

ORDERY „SZTA..~DAR PR.AcY" 
II KLASY 

J0ZEFA GALtŃ'SKA - 111<)taczka Wi· 
d21ewskich ZPB im. 1 Maja, prof. dr 
EDWARD ROSSET - rektor WSE. 

KRZYŻE KOMANDORSKIE 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
Mul'in Pyziak - renci&ta, Walenty 

Wen.de - dyr. n.a.czelny Oent.ralnego I Btu'fa Technicznego. 

KRZYŻE OFICERSKIE 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
Cyprian Jaworski - radny RN m. 

Lodzi., red. Henryk Rudnirki - red. 
,.Glo.su Robatmicz.ego", Leon Relii;zkq 
- renci$•La, Ja.nina Kalinowska-Szy
mań.ska. - dy·i-. Pólnocno-Lódzkich Za
kładów PI-z.em. Jedwab. i przewodn. 
Zai·ządu Lód2lkiego LK, red. Edward 
Szuster - z-ca dyr. Lódz.kiego Ośrod
ka Telewizji. 

KRZYŻE KA W ALERSKJE 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
Zenon Archman - dyr. Zasadnicz.ej 

Szkoly Ele1<t.ry.c;znej, Władysław Be
dyriski - m!liejant Kom-endy Dzieln~
cow.ej MO Lódź-Daluty, Edward Ciuk
sza - dyrygent orki-e&try Lódzki-ej 
Rozgłośni PR, Bronisla.w Diehl - ~
dzia Sądu Woj<iiwódz;k;ego dla m- Lo
dz.i. Micczysł!lw Frydlcwski - .sekr. 
KO PZoPR Lódż..:Ba.luty~ JólAlf Je.ta.k -

dowi>cica 5-€'kcji Lódzkiej Komendy 
Straży P0'.1:arnej, Jad1.-iga Marcinkie
wicz - ben.er KS •Włókniarz, Genowe
fa Nierabitowska - wiceµrezes Woje
wódzkiego Zarządu TWP, Stanislaw 
Pa.nek - zas.tępca kier. Wydz. G-0.spo
(l ·„·ki Mieszkani.owc.j Prez. RN m. 1..o
dz;i, Aleksander Postotow - dyr. Wy
dawnictwa L&dzkiego, Felicja. Smo
kowska - nauczycielka szkol.y. Anto
ni Zakrzewski - prwwod. Komisji 
Zatrudnieni.a i Spraw Socjalnych RN 
m. Lodzi. 

ZLOTE KRZYŻE ZASLUGI 

Stanisława Bukowska - cewiarka. 
Zakł. Prz.em. Dziewiar6kiego im. Woj
s'.rn Polski.ego, Zdzisław Beda - se
kretarz KD PZPR LócL!-Górna, Fran
ciszek Chwiałkowski - m-e<:hanik 
Elekt.:ocioplowni Lódi II. Leokadia 
Drnżdż - sz.wac:-t;ka Lódzkich Zakl. 
Prz.em. Odzież. im. Fornal.s.kiei. Win
<"t'.nty Grzywniak - piekarz Lc~dzkkh 
Za';:ładów Prz.emys.lu P:ekarnicz-ego, 
Stefan Gluszkowski tkacz Zakł. 
Pn,em.. iW'-.'l. im. 9 Maja, Mieez.yslaw 
.Tędrze.jewski - palacz; Zakł. Ga210wni
ctwa Okr. Łódzkiego, Zygmunt Kubi
~iak - pt-z.<'\\". rady zakł. Z'.lkl. Mech. 
im. Strzekzyka, Helena Krysiak - pie
t0irniarka Szpitala im. Sonenberga, 
Jrena I.-epalC'Zyk - kier Dz;alu Mi<'j
l'i<;·:>j Biblioteki Publiczn·2j, Zygmunt 
Lc"niC"z.ak - radny DRN Lóclź-Baluty, 
Ant()ni Lamprycht - ma.s-zynista PKP 
Lódź-Kali<"•ka. J,eokadia Labuzowa -
ce!'owaczka Zald. Przem. Weln. im. 
Bardowsk'ego, Janina Lukasiewicz -
1€'!rnrz pedia1ra Szpi.\.ala jm. Korczaka, 
l,l!"nacy Ma.rc""ak - clyf'. Zakł. Prz.em. 
Weo!. im. Tadeu.s.za Kościu.<:zl<·i, .Janina 
P!('si<>:·k - cerowaczka Zakł. Prz,em. 
f'<:>ńczo."fl:. im. Ju~czaka. Adam Rutkow
ski - murarz MP!łB nr 2, Jrena Sipo
wicz - radna RN m. J.JOdzi, Maria 
Szkudlat·ck - kier. świet.li~y Zal~. 
P;·zem. Baw-el. im. Hamama, Marian 
Tarczyński - formierz Lódzkiej Fa
bryki Ma.s.zyn, Stefan T\\'ardowsk.i -
l'.;-.tonosz Obwodo.wego Urzędu Po.czto
We&O._Wlad,ysla.w lTmańsk.i - pra.cow-

:nik Elektrowni Lódz.~cj, Jan Walasek 
- kominiar7. Sp. Pracy „Komi·niarz", 
Julian Wróbel - rolnik. 

SREBRNE KRZYŻE ZASLUGI 

i\Vadaw Bednarek - ślu&arz MPK, 
Józef Borowski - murarz LPBU, Le
szek Jarzębski - pracownik Zakt. 
Przem. J.edwab. im. W1·cbl·?v:s.kiego, 
Zdzisl.aw K<>nic!(i - pra~ownik Woj. 
Arehiwum Państw. w Łodzi, Tadeusz 
Sibiński - d<"Senat.or Zjed.n. Prz.em. 
W el n. 

Poza tym Prezydium Rady Na.rodo
wej nadalo za szczególne za.s.lugi w 
dz'ele rozwoju miasta 

ODZ'."AKĘ HONOROWĄ M. LODZI 
na.<Jtę.pującym o50bom: 

\'Vla.dyslawowi Gomułce - I ookre
ta rzowi KC PZPR, 

Iwnacemu Lodze-So"iriskiemu 
.czl;nkowi Biura Polityczn,'"go KC 
PZPR i pr1..ewodn.iczacemu CRZZ, 

EugPniusz,owi StawiI'iskiemu - C7.lon
kowi KC PZPR i mini.s!.rowi przemy.siu. 

• 1ekkicgo, 
l\liehalinie Tatarkównie-Majkowskie.j 

- cz;lonkowi KC PZPR, I sekretar-LJOwi 
KL PZPR, ' 

Ka.zimierrowi Wit.as-z;ewskiemu 
p;,,.1-w.s.zernu prezydentowi m. Łodzi. 

G;onernlowi pulkownikowi W. J. Koł
pakc-;:i - Bohaterowi Związku Radzie
ckiego, dowódcy Armii Radz.ieckiej 
wyzwalająoej Lódź, 

Gen-e-ralowi majorowi Furtienko -
pi.erw„z.emu komendantowi WOJ<enne
mu m. Lodzi, 
Pułkownikowi A. O. Krajnow - Bo

haterowi Zwlą.7Jku Radzieckioego, do
wódcy pułku V\'Y'Zwalającego Lóclź. 

N. J. Sziłow - prz.ewocL-iiCT~1cem:u 
Komi1etu Wykonawczego Miejs!,i<>j 
Rady D-t•legatów Pracujących m. Iwa
nowo-WoźmiESieńska współpracującego 
z Lodzią, 

Prof. dr 'Nat.all1 Gąsiorov.-skiej -
ws;><ilzałożycielce Uniwersy1etu f,ódz
ki-ego i profesorowi Uniwer..sytetu War-
S.Za\vskiego, , 
~ -!"!:?f ·- d.r. Ta.d~wi Kołarbiliskiemu 

- pr<>Ze.~,owi PAN i preze.<0wi Lódz
kiego Tow<..rzYSLV\'a N<1ukowcgo. 

Prof. ml(r inż. Mieczy~lawowi Klim
ko\\ i - rektorowi PL. 

Prof. mgr inż . .Tanowi ·wernerowi -
proro!{torowi PL, 

Prof. dr \\'inccn(emu Tomaszewiczo
wi - prok.<orow'. AM w l.JOdzi, zat.lu
żonemu chirurgowi i wychowa vcy, 

Jónfowi Pilarskiemu - aktorowi 
Pańo;\w<.>Vl"ego Teatru N<•'.V<·go. 

Kaz.imier-Lowi Dr,iml;owi - dyre};:to
ro-.•:i . Państw W'E!I?<> 1« atru Nowe.go. 

''naJysla,,owi R~·mkii~.,i .7,„wi - prc
:ue.sow: Lódzk•ego Orldz•alu ZLP, 

Piotrowi Ta~()wskieinu - rad.nemu 
RN m. Lod~i. ' 

Red. ;\I i(•<'zysfawowi .lA~<>SZC\'VSkic
mu - rec'aktorowi „Dzkr.-r1rka Lódz
kier.-o" 
R~.' Boleslawowi Rusiakicwiczowi -

red.aktorowi Lcidzk\ej Rmglośni PR. 
Edward()Wi Andrze.1al-<•wi - bylemu 

p'."Z·l'Wodn, MRN w I...-xlzi. dzcałac7.0Wi 
robotnicz•emu i o.e;;:ret 1r;„wi KomHetu 
OdbudO\\"Y Kraju i Slotcy, 

Prof. dr med. Janwidzc i;;zustrowej 
- d,·1-.ek\o,-owi 'wo;-ewódzkiej Prą

cho'.lni Pr~eciwgn.1żl1c?..ej . z2.:'lużonemu 
o•,qfln1z;"tlorowi pomocy lekar.s.k:ej dla 
gruźlik<) w, 

Jadwidze Chojnackiej - zasłużonej 
<lrty,,toc ,•.c;-en łódzkich, V1.icloletniemu 
dyr<:kto~owi T~tru PoW1s.zechn<:>go, 

Inż. Tadcusz<>wi Herburt.owj - pro
j.<•k ·mtowi Szkoly Ty..siąclecia przy W. 
Poi-ez:-e;-.,. ·i.e.i i ul. Armii Cziet"WO!nej, 

Wandzie S~-.;dziak - Ly!ej radnej RN 
m. Lodzi. f>17A>U•i'\\'T1Lcy pracy ZPB im. 
J. l\farchk.ws!d('go, 

Marii l\!ithi:lak - przodownicy pracy, 
ZPB im. St.. Okruei, 

Kazimier1A>wi l'apisim·i - emeryto
'l.\"i, byk.mu \\,.;elo~ctn~'"~U k1erO'WO.iko-

• wi .?.zkol_,. w Lod;:i, kierownikowi Od
dz.ialu .Obow!Jojzku Szkoln<"go Zarządu: 
M1-.-i,c.k1-eao w Lodzi, 

R.ed. Stanisławowi Chruszczewskiem11 
- redaklo:-owi •• Dzienn!-ka Łódzkiego", 
Henr~·kowi Sooha-Domagalsktemu -

pi':"'":··:~mu prz~wodnicz<t=u Woje-i 
wodz:.-:1•:.>J Ra<ly Narodo•w<:j w Lodzi. 
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,,Nie mogla. Łódź go~niej. u~zcić Łódzka Elektrociep o. nia 
15 rocznicy wyzwolenia otr:y~ała imię • 

Władysław Gomułka w łódzkiej szkole T ysiqclecia Włodz1m1erza Len na 
Kil.ka minut po .~o<lz'.nie 11 krctarza KC PZPR wielkif.go 

dlugi sznur samochodóv1 przyjae!C'la. ZSP.R - Wi::.dysła· 
wjeżdża na teren Lóaz- wa Gomułki· 

Wczoraj, w 15 rocmicę WJTZW.Olenia. naszego mia
sta., zosta.ła. oddana. do użytku pierwsza w Łodzi 
i pierwsza tego typu w Polsce, szkoła imienia Ty
s:ią.clecia przy ul. Pojezierskiej na Bałuta.eh. 

Uroczystość otwarcia szkoły zaszczycili swą obec
nością liczni przedstawiciele partii i rządu z Wła
dysławem Gomułką i Ignacym Logą-S!lwińsk\m ua 
czele. Wzięli w niej również ud:i:iał goście radl!:ieccy: 
ambasador ZSRR - P. Abrasimow, gen. KolpakC74 i in
ni. Licznie były także reprezentowane władze par
tyjne i miejskie nMZego miasta. z M. Ta.tarkówną
Majltowską i E. Kaźmierczakiem. 

G ości witali go.spodarze dziel 
nicy Bałuty, mtodzież szkol 

na i haro2r.ska, pr:ued.s.tawicie
l·e zakładów pracy i spol«reń 
stwa Bałut. Witały ich długo 
nie milknąoe brawa, okrzyki 
„Ni~ch żyją" i tradycyjna już 
u na.s pieSń „Sto lat". Młodzież 
wręczała gościom wiązanki 
kw:atów. 

100 tys. zł na :zakup in.strumen 
tów dla zesoolów amatorskich, 
jakie pow.staną w nowej szko
le. 

W imieniu młodzieży s2lkol
nej, która już za kilka dni roz 
poczm·\e naukę w tej piękm<?j 
szkole, prremówila Krysia Pia 
scczna, która podziękowała za 
ten wspaniały dar i przyrze
kł.a, że uc2l!liow:e tej szkoły 

nie zawiodą pokładanych w 
nich nadziei. Krótkie pr:uemó
wienie wygl<ll$il tałct.e in.~pek
tor oświaty DRN Bałuty 
Przeździecki. 

Gorącymi wiwatami powitali 
z.ebrani wystąpienie WLADY
SLAWA GOMULKI, który 
stwierdził, :ie nie mogla Lódź 
godniej uczcić swej XV roczni
cy wyzwolenia, jak właśnie bu 
dową tej szkoły. I sekretarz KC 
PZPR w imieniu partii i rzą
du złożył nauczycielstwu i mło 
dzieży nowej szkoly życzenia 
jak na.jlepszych osiągnięć w 
pracy, życząc także, by pierw
s1.a w Lo!łzi szkoła. Tysiąclecia 
stała. sif; kuźnią ludzi o wyso
kiej wiedzy i gl~bok.im prze
konaniu, że socjalizm jest naj 
piękniejszą ideą ludzkości. 
Kończąc swoje wystj\pienic 
Władysław Gomułka. dok-0-nal 
uroczystego otwarcia. szkoły. 

Następnie goście udali się 

na :ziwiedzanie szkoły {zapro
jektował ją znany •łódzki ar<:hi 
tekt - inż. Tadeusz Hcrburt) 
przy której klas.ach i pracow
niach harcerze zaciągnęli war 
ty honorowe. Wł. Gomulka ży
wo interesował się jakością 
wykom>.nia s.zkoly, zwracał u
wag<; na drobne usterki. Wiele 
czas.u .spędził w war.s.ztatach 
szkolnych, pracowniach i kla
sach. Przeprowadził reż wiele 
rozmów z przyszłymi użytkow 
nilrnmi szkoły - dziatwą .szkol 
ną, która wręczała mu kwiaty 
i śpiewała „Sto lat". 

Na zako:'lcz.enie goście ~i
sali .się do księgi pamiątko
wej. •Wt G<>mulka otrzymał na 
pamiątkę album oraz .„c~m.stkę 
od jednej z bałuckich haroc
rek. 
Długo je..<:.ZJCze młodzież wi

watowała na cześć gości. 
Okrzyki ustaly dopiero wów
czas, gdy auta zniknęły w p...ors 
~ktywie ulicy. {as) 

W świetlicy .szkolnej powitał 
go.;ci i z.ebranych przewodni
czący DRN Bałuty Z. Sikorski. 
Powiedział on m. in.: „Dz.i.eń 
19 stycznia. 1960 roku jest 
dniem zamykającym dorobek 
15-lecia społeczeństwa łódzkie
go. Jednym z obiektów tego 
dorobku jest pierwsza szkoła 
Tysiąclecia, wybudowana z 
funduszów CRZZ i ze składek 
snołeczcństwa na terenie Ba
łut. Wyrażam podzii;kowauie 
wsz~·stkim tym, któny przy
l'Zynili się do wznit>sit·nla tej 
szk-0ly - 1><>mnika Tysiąclecia. 

Oby dobrze slu·żyla nauce 
Biblioteka Uniwersytecka w nowym gmachu 

Na.~tc;pni•:> zabrał gło.<1 Ignacy 
L<lga·Sowiński. A oto fr::.gm-ent 
jozgo pra?mówienia: „Dokonu
',~c otwarcia pierwszl'j w f,o
dzi szkoły TysiąeleciĄ, pod kw 
rą niedawno kładliśmy ka.1nicń 
węgielny, serdel'znie dzit;kuję 
w imieniu partii, zwiąi:ków 7.& 
w-01fowych, l•'rontu Jedności 
Narodu je-j buduwni<.-zym 
oraz tym ·wszystkim, kt.cir.zy 
swoją ofiarności" i st-rtlt'cznym 
stosunkiem prLyczynili się do 
jej P<>Wsta.1ia. Zye.1.t} mlodz.ie
f.y łóif-l;kicj, która w 111urnch 
tej szkoły ufobyw.u\ bi:dzie 
wiedzę i kształtować swoje 
młode charaktery - by wy
trwale i pilnie uczyb sit;, wy
rastając na dobrze prLygoi.<>wa 
nych do życia ludzi wolnych 
do za.dań, jakle 1><>st.a.wlla hi
storh przed naszym krajem 
na mądrych i świa!lych oby
wateli Polski socjalistycznej"'. 

•Wieikic brawa powitały o
św;ac!cYmie Logi-Sowiń.skicgo 

o tym, że CRZZ prz.c.z.nacza 

Oosremy hall nowej B'.bl'o
teki Uniwe~.sytecikiej przy 
zb:egu ulic Na•rutow:cza i M<'
lejki wypełniony byl tłumami 
mloeLiei.y alwclemi~dej i 
przed.-.tawicieli spolecre11stwa 
l-00.zi. W polożonym o kilka 
stopni wy:lej we."tybulu, mię
dzy dwoma marmurowymi ii
Ja.rami roz,pięt.o bialo-ozerwo
ną WNtęgę. Tu zebrali się 
pr7.cdslawiciele władz lóo.z
kich wyż.szych uczelni, kh 
Ma,gni.fcencje Rektorzy: Uni
wersytetu Loozklego - p.rof. 
<lr Adam Szpun:i.r, Poli~echni
ki J_ódzkiej - pr<>f. mgr inż. 
M.lec<Z.ysla.w Klimek, Akademii 
Medycwej - prof. dr Marian 
Stefa.nowski, WSE prof. 
dr Edwa.rd RoSlSet, WSM -
prot. dt· Kiejstut Ba<'ewiez, 
~l.a.nikowie senatów; <lziekar.i, 
profe.,o:-ow;e - m. i;n. lau
reaci na.gród naUlkowych m. 
LOO.<:i • - prof. dr Stefa.nia 
Skwa.t'C'l',yńska i prof. dr Jan 
Szmepańslti. 

Kilka minut po godz. H 
:pra)'lbyl ró\wiież I S'ekrctan: 

,,Messa~es 
w ... Klubie 

d'amitie'' 
MPiK 

Dnia 22 sly~ia. br· w Klu
bie MPiK bedą nagrywane na 
taśmi: magn~tofonową po7Airo
wienia. i życzenia dla rodz.in, 
znajomych i przyjaciół z3.mie
szkałych we Fra,neji, Belgii i 
Szwajcarii· 

Życzenia te przekazane bl:· 
dą adresatom prze-L Polskie 

R.aidio w programie dla zagra
ni.cy pt. „Messa.ges d'ami'tić" 
w ootygedniowym koncercie ży 
czeń. 

Zainteresowani proszenł i'l!\ 
o zgłasza.nie się do gospodyni 
czytelni Klnbu, ul. Piotrkow
ska nr 85, I. p·, d-0 dnia 21 
bm. 

Dalsze tysiące złotyc_h 
na „rozruch" TPl 

Za.kl· PrT.em. Ba.weln. W. Członkowie Prezydi•Om :6a
rządu 'l'owarzystn:a Przyjach'>l 
Lodzi. prof. łl . .Kaczmarek, po 
se! Kiedz!elski . i ob. Koniaki 
wizytowali w dniach 15 i lU 
bm. po.,-.wzególne wkłady, w 
7.wiązku z czym na cele •ro
war"Zystwa ofiarowa.no: 

Dyrekcja Zakładów im· Lu
ka.sińskiego- i.ooo zl. 

Dyrekcja Zjednoczenia Weln• 
Północ - l .OOO zt. 

Dyrekcja Póln. Łódzkich Za .. 
kład· Przcm. Weln· - J .OOO zl. 

Dyr. ZPB im. Zubrzyclde.:-o, 
ul. 1\owotiki ll5~ - 1.000 ,;r. 

Za.kl. Prz•atn.· Ba.wcln. im· 
Mickiewi<.oZ.a - 1.000 zl. 

Miła niespodziank a 

Obr· Warseawy - 1.000 zl 
Zjetln· Prrem. Dzl.ewia.rsko

Pońcwsm. - i.ooo zl. 
Za.kłady Pr?.em. 0Mie7:9\Vei:o 

im. Fornalskiej - 500 zl, 

ZPW im. Barlickiego 
2.000 zl. 

ZPB im• T. KościuS'llki 
1.000 zł. 

Z.ód.,;ka Wytwórnia Papi>ero
sów - 500 zł. 

Zjedn, PrZem. Ba,wełn• O~ 
w Lodzi - 1.000 zl. 
Lódz~ie Z.a.kl· Kinotechnicz

ne - ;:;oo ?,l. 
Zarząd 'l'owarzystwa Przyja 

ciól ł.<1-dzi sklada za naszym 
posre<hietwem wszystkim o
fiarodawoom sero.eczne podzię-
kowanie. A· 

KW PZPR Marian Miśkiewio!Z, 
wiccprzewodn1czący Prezy
dium RN m. Lodzi mgr Ga
l>riel Gurtow'Ski oraz poseł 
Eugeniusz Ajnenldel. 

Punktu::iLn·e o go:lz. 14.30 
przybyli, wpro.."lt z uroezystc.~
oi otw.a.rc!ia szkoly Tysiącled.1 
przy ul. Pojezierskiej, miini
str-0wie: sz:ko11ni.ctwa wy:?;sze,go 
- Henryk G~lański, o.4wiat.Y 
- Wa.<!<law Tul<Hlziecki, w lo-
warzvstwie I sekretarza. KL 
PZPR Michaliny TatuJ"kówny • 
Majkowskiej, przewoonicz:i,ce
go Prczy1łium RN m. Lodzi 
FAlwarda. Kaimiercu•ka i osób 
towarzyszącyoh. 

Uroczystc,;ć rozpoc:zą1 J. M. 
rel:tor UL prof. dr Adam 
Sz.punar, który po po·..,·itari;u 
zebranych powiedzial m. in.: 

„W1cl"7.ymy, że ten w."<p.ani:i
?y gmach, kt.óry jE>st •vynik'.em 
5-letniego wysiłku i ofiarno.~· 
ci spolec.zet'l.:;twa, sit.anie się 
zalążkiem i punktom• oentral
nym całego oś!'odka wyższych 
uczelni, w którym Uniwersy
telo·wi przypadnie w udziule 
należna mu rola. Bibliot-eka ta 
wimna przyczynić s.ię w znacz 
nym stopniu do wielkie.<;(o 
dziela. - do budowy sot:j::i
Jizmu w :naszym !<.raju. Gdy 
spetni to zadanie, mm.na bę
dzie pawiedzieć, że wySilek 
klasy robotni02'.iej, w1o7..ony w 
jej wziniesienie nie pom:edl 
na marne". 
Następny z mówoów - mi· 

ni.ster sziko1niotwa wyżsrego 

Henryk Golańs-ki, rozpo·C!Ląl 

swoje przemówienie od powi
tania delegacji radr,ieckiej w 
składzie: bohater Zwil!zku Ra 
dTJoectkiegio gen. W. J. Kol
pakczi, d•01wódca armii, która 
równo 15 lat temu OSJwob-0-d?i
la L<>dź, bohater Zwią2lku Ra 
dzieekiego płk. A. O. Kraj
now, dowódca. pułku, który 
pierwszy wkroczył d~ L0<hi, 
orarz za.SJtępca. dyrektora k<l'Ill
bi·na.tu im. Frotowa w Iwano· 
wie, in'.i. J. I. Jes"l!k·o.wa, kt6ra. 
wra'l. z ~era.J.a.tlli 1WP K. 
Witaszewskim i S. Malko w 
tym momencie przybyła. do 
gmachu. 

Mi:nis~er Golański życ:zyl nA
s(<;pnie budown'.czym nowej 
b:blioteki, rektorom l zalo
dze bi·blioteki. aby placówka 
ia dobrze slużyla potrzelx:m 
naukowym, kulturalnym 
o.;win.towym miast:i oraz całe
go o!<ręgu łódzkiego. 

Dyrek.to(}; bib1iot.eki prof. Ile 
lena. '"'ięckmvska, która z 
kolei zabrała głos, zlzyj;yla. 'ZO
oowią7.anie w imieniu swoim 
i pra·Nl'W'ników biblioteki, że 
dol&.i:.Y \%-ZC>lkich starań, aby 
ten wspanialy gmach, jak naj
inybc-iej wypełnił się książka
mi i czytelnikami i jak naj
lepiej sluiyl dzielu ki-.rewie
niA kultury i ~wiaty. 

Po p~zemówieni:ich, minister 
szkolnictwa wyti>z.ec.o IIen!'y;;: 
Go1ał1S'ki dokom.al symbolkz-
1I1ego p~-zecięci::l wo;1tę~i, :i na
IS'tęp;nie dootojni g01;cie oraz 
zgromadzeni uczesLnicy uro
czystoi\ci rozpoczęli zwiedr~1-
inie gmachu oprowad7_.mi 
przez kierownictwo biblioteki, 
\Prof. Więckow.siką i mgr. Dy
li.ka, kierowlll.i!ka budowy in7.. 
DanilewiC'Z.1 i projekta~1ta 
i.nż a.rch. Orlika. W tra:\<cie 
zwi0edzania rrunist.rowie Go~ai'1 
.siki i Tulooziec.ki i1nterosow2ll 
się 15Zczególnie wyJ>Oó'ażenien1 
.gmachu, byli VfY1raŹnie zad~ 
woleni i widać było, że całość 
przy.padla. im do gust.u. I se
ikretarz· KL PZPR Michalirui 
T:i•tarkówna - M:ijkow.<ka. Z'l

pyt.a111a o zdanie, odpowiedzi.a-· 
la: „Je.~li się je.st rodowitym 
łodzianinem, to jakże możm-. 

się nie zaC1hwyc.ać i nie cie
si.yć tym wspaniałym gma
chem". A rek;tor AM prof. dr 
Marian Sloefanowski stwie~

dził, że choć wiele bibliotek· 
ina świecie widział, tak pięk
nej nie spotkał. 

W ohszemej dwupiętrowej 
czytelni maitema-tyczno-przy
irodniczej go.~cie umyli swe 
podp:sy pod pamiątk<>wym 

aktem otwarcia, wyf>isanym 
ina pięknym czerpanym pap:~
irze, po czym przyjmowani by
li prooz dyrekcję biblioteki i 
budowniozych kawą i cia,„tika-
mi. J. P. 

Uroczystości 15-lecia 
W· Pabianicach 

Wc:r.oraj, w 15 r~icę wy. 
zw-olenfa Pabianic, pona>d dwu
tysięczny p&chód udał się i:i;\ 
miejsc~-y cmentarz, gdzie na 
grobach źolnierzy p&lskich i ra 
dzieckich, poległych w wal-

ka.eh o wYzwolenie miasta, 7lo 
żono wk~ńce· Przemówienie 
nad żołnierski.ml mogiłami wy
głosił pncw~wlniC'Zący ZM 
TPP-R - W Kaźmierczak. 

W.sizysttkich miłośników ll
teratury i kabai:-ec~ków literac.. 
k:ch czeka mila niespodzia1'\
ka. Dnia 21. bm. odbęd7..ie się 
.. Czwartkowa Bie.;;iada Literac 
ka" z udziałem l::lta.n.i.slawa 
J erz.ego Leca w Łódzkim Do
mu Kultury. ;Przedsprzedaż 

)tart wstępu w cenie 3 zl. od
bywa się codziennie od godz. 
14 do l~ w LDK, ul. 'l'raugu~
ta 18, II piętro, Dz.ial Upo
w.sizechn'ania Wiedzy. 

Kulig i wycieczka 
O godz, 17, w sali Miejskie

go Domu Kultury. odbyła b'ię 
uroczysta sesja MRN. W Pre
zydium sesji zasiedli p.lerwsi 
organizat<H'ZY życia. polityoznt'
go i g<J.spodarc7l2go miasta· 

Referat okolicznościowy wY
głoosił JH'Zcwodniczący MRN 
Feliks Hemer. .Następnie ł'. 
Hcmcr udelwrowa.t .Krzyżem 
Kawal~rskim 01-deru Odrodze
nia. Polski Jan'nę Szymcza,k -
za.służo.ną dzialaczkę ruchu ro
botniczego· 

do Zakopanego 
Dla amatorów zabawy na rnte 

gu prze?Jna~one są dwie im:ore
zy PTT-K. Pi~rws7..a a; nich to 
kul:g se.neoz,kowy na trasie Ła
giewniki - Lućmiera - Grotni 
ki - Zg~erz, który ma Odbyć się 
w rlioózielę 24 bm Druga - to 
wyeiec:!lka a;utokarem do Zako
p:nego na dwa dni 6 i 7 lute·go 
br .. z tym że wyjaiZd nas~uJe 
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5 wieczorem.. a przyjazd do Ło
dzi 8 rano. 
Chętni na jedną z tych imprea. 

(lub na obydwie) mogą już te
raz za.pisywać się w PTT-K 
przy ul. Piotrkowskiej 70. tel. 
230-64. Jeśli chod<il o kulig to I 
p·o.jrl<tuje się wypożyc.!!.yć kil
ka sa:1ck, którymi pojedz;e o.ko 
la 30 ci>ób. Zabawa !!'.lo~e ,l;>y_I\ y;y 
jll)lell t.a. ClQ 

Zebrani na sesji, uchwalili 
rez-0-lucję iwtępia.iz,cą cstahiie 
ck.~resy noohHlerowrów w 
;N.RF. „ .{n! i w J, 

kicj Elekt~ocieplowni LU - H. z kolei 7..ah'('ra głos I 1;('krr
W świetlicy zakładowej ocze- tarz IU, pZPI:. - Michalina 
kują na prw:ist.aw:cieli pa:-rii Tatarkówna-.M.ajko\\·ska. W 
i rząciu delegaci załogi i bud'>- 11m:miu KC PZPR i KL 
wnic7Al'Wie tego potężnego o- PZPR, Prczydit:m RN m. I.rJo
biektu przemyslowego. Dyre!t dzi ()-raz mic.;zkańców nasZCI:() 
tor nac-L.Clny EU - II, inz. mia-'la. M. Tatn~kó ~·n -Ma.i
l:'ranc;.sz,ek Rytwiński, wita kom,! a pnckJ.T.iJe p.o<l ·lc;ko· 
przybylych na .,;alq: czlon!.:a wanie :tałcdze i kil:r<iw11 dwu 
Biura Pol'ty~ne)!;o KU P:lPJ<, EC _ 11 za. ic:h tr.id i ofiar· 
przewodniczącego CRZZ, lg.na. 
cego L-Ogę-Sowińskiego, amb.:
sadora ZSRR w Pol~cc, Pio.i:.1 
Abra.simowa, generała \V. J. 
K-Olpakczi, ministra górnictwa 
i energetyki - Jana M;tn:
gę, I sekretan..a KŁ PZPR -
Michalinę Ta tarkównę-Majkow 
ską, przewOodniczące.-;-0 Prczy. 
dium RN m· Lodzi - Edwar
da Kaźmiercuka. 

Rozpoczyii:J.a si<; uroczy.:;to~ć 
oficjaln:igo przclrn'Zania Elek
tre>cic[}lownl oraz nadania jej 
imienia. 'Wł007imi·:!rLa Ii..icrn 
Lenina. Dyrektor .c;i-sktNc;;o
plowni, inż. }'. l{ytwi!W!:i, 
składa przewodniczącemu 

CRZZ Ignaoomu Lodzc-Sowiil
~demu meldunek o o.siągni(;
c:u przez E!ektroc:eplow.111.l 
wydajności 100 meg.awato.v. 
\V tej chwili parę t«hnoln
glczną otrzymuje 17 7.akladów 
pracy, zaś gorącą wodQ ponad 
2.500 izb na ~ubard-ziu i NQ
wym Ro.kiciu. W przys7.lym 
n;.l;u - brzmi meldunek -
};kktrocieplownia do.starczy pa 
ry technologicznej do 4 O f 1-
bryk, a w llHil roku - <.Io 
lOG. 

Zabiera gloo minister górn:c 
twa i ene.r>getyki, Jan J\litrę
ga. W krótkim przcmówjemu 
minister J .. Mitręga wskawl 
m. in· na poważn,e osiągnię.::•a 
gospodarcze naszego kraju. 

Kolegium Ministerstwa 
Górnictwa. i Energetyki - po 
wiemiał w dalszym ciągu swe
l'O przemow1enia minister J. 
Mitręga - w dniu 16 styC"LJlla 
1960 r· na wniosek konferen
cji &amc>rządu robot.1jczego 
EC - II p-OiSt:mowilo nadać 
Elekkociepl-Owni w Lcdzi im11,1 
Wl<>cl•Lim>ei-z.a Lenina. 
Następnie prz811lawia amba

sad-or ZSRR, Piotr Abr:isimow. 
W serdecznych sl-O'wach dzię
kuje on 7.a zaproszenie na u
roczystości 15-lecia wyzwote
nia Lodzi. 

ną praci,:. 
- Dorobek rn·!n!<mego lf)

lccla _ stwicro..:.la m· lil· ~. 
T11t.0 rk6 ·..,na·Majkom~lo - to 
przekazanie m'<>szkancom Ł"
d7..i, oprócz J>Ol<;ż.1cgo ob:e·:
tu E!cl.;tro:."'<..pł ,;..·n. - 5„ ty.>. 
izb w:elu szKól, żłobków, prz d 
szk'.oH. >.owe oscdla m' · zk1_ 
n.owe m in· na żubaroz1u, 
Dolach, B·;lutach, cie„ ·ą nas, a. 
tych ocic"<lli przybywać będL.c 
jesz~ \'(!Q q. Dz.< 7.akła'i 
wasz za 7'1 dą k c:own c• va 
pa:tii i rząd11 otrzymuJe il'l'.'<: 
najwybitniejsz0 j po.:. t..tci h;„•,.
rycznej X}~ w eku, a zarc;.zem 
n<tjbardziej sl'.'romnego cz.low.e· 
ka \ 'ludz mierz.a l..cninll. 'J'o 
zobow.ązuje do jak najlepszej 
pracy. 

W imi·:!niu 2alogi EC - Il 
p{"Zcma" iał m::\SZYnista turbino 
wy •.r.itieusz ~i!rnl.i.jcwski, ~-tó 
ry 'z.apcwnil zebranych, iż ro-
1.;otni<'Y <lt lu:i.~ ·W>Zelltich !"1"
r:u1 aby w najbW•szym czas;e 
jak' najwięcej fabr~k i miP.
szkal1eów Łodzi ko1'ZYst.alo z 
usl11g ll'i!l'anła· 

Ka wkoi1<>zenie częfoi ofi
cjalnej uroczystości, w imieniu 
R:Wv Paiistwa, minister i;or. 
nict~va i energetyki Jan Mitn:• 
ga i przew-0dnlc-z cy rreiy~ 
dium RN m. Ł-Od2i, E. Ka· 
źm!er~z:ik. u<lckorowali Kr:>:Y• 
żarni Kawnlersldmi Orderu 
Od1·-0<!rl,cnia. Pol..-'J.i: inż. Eu•:-e 
niusza. Grac-.iyl;a, dyrcklora. 
Zaltladu Sieci Ciepln·d, jed
nego z pierws~·ch, 7.!181117.'J• 
nych l>uclowniC'zych l.ódzkiej 
El<•ktrocit"pl-cw:ni, dyrckicra 
EC - II inż. Franciszka Ry
t\\iiłskiego oraz głównego in
'6yniera. ,.Zc:'Ql>tu l'lel·ll:~wni 
L<•:lź" mgr. inż. Jana Napiór• 
k~wt<>kit>go. 

Złote Krzyże Za.slugi otrw· 
mali: inż. Jerzy ł.wl('('k1, i<iż. 
Dronlslaw Pcrlkiewicz. inż.. 'fa. 
deusz Hofman, J ózci U'<>Z<lek, 
Homan .l'llomwski i Antoni 
Owcz:.:relc. 

rona.dto 33 os~by otrzymały 
srebrne Krzyże Zasługl i 11 
brą7.oWe• (J. Kr.) 

- Dziś - mówi m· in. :am
basado::- Ab~aeimow - Eld-:
torociepłownia wasza otTZyma 
imię wielkiego wodl'.a proleta
rjacklej rewolucji, Włodziilllt'
rz.a l~nina. Lenin wiele u
wagi poświ~l sprawom elek
tryfikacji. 8łynne stało się 
hasło Lenina, iż korn.uruzm to D•i•s" O 
władza radziecka plus elektry- Jl,. 16, 5 
fi<kacja c.alego kraju. Symbo· 
l!czny jest fakt, że wasza, 

Lódzka Elekt.rocieplownia otr.zy 
nu: Jego imi~. 

Na zakońc-i:enie swego prze
mow1enia ambasador Abrasi
mow w=oisi w języku polskim 
okrzyk na cześć przyjaźni mię 
dzy bl"a.tnimi na1'0dami, na. 
cześć KC pZPR, na cześć I ie• 

Spoirzenie w 

Katedra cicplnyc!1 maszym prze 
pływowych Politechniki ł,ódz· 
Jd~J ZA" a.da.mia, ZC W 1lniU dz! 
siejszym (ZO bm.) o godz. 16,15, 
dcc. dr inż. Ryszard S;:ymanik 
wyglo-si w:vklad pt. „Szcz ólny 
wypadel~ 'v~·znaczania t("nl.pcra
tury spalania z uwzględnic iem 
dysocjacji". WyJ:lad odbi;dzie 
ię w aud)"torlum 14 gmachu 
głównego Politcchnil:I, ul. Gdań 
ska 153. 

p·rzyszłość 
ekscesy faszystów zachod• 
nionicmieckich. 

ców Łodzi ba.rdzo boleśnie. W sojuszu ze Związkil:m 
15 lat pokojowego życia Radzieckim, zacieśnieniu 

pozwoliło nam wydźwignąć przyjaźni z pań:rtw&mi obo· 
nasze mia.sto ze znimczeń i zu so-cjalistyoznego, widzitnY 
zaniedbai1 i wkroozyć na ręl•()jmię pokoju i gwaran
dro&"<l szybkiego ruzwoju. ej~. że na.sza. polrnfowa pra-

Zdajemy sobie wszyscy ca. nie będzie zagrożona. 
sprawę, że tylko pokój stwo W tej pracy przed 
rzy nam p~slanki dla sta- społeczeństwem miasta ł.o
łej poprawy warunków źy- dzi stoją wielkie i poważne 
cia. w naszym mieście ja.k i zadania. 
w ca.łym kraju. Chcemy naszą twórczą.. 

w ostatnich dnia.eh naa- poko,iową pracą. wnieść jak 
chod-zą niepc.kojące wieści o na.jwiękgzy wkład w dzieło 
podnoszeniu głowy przez e- rozwoju naszc"o kraju i na
lemcnty rewizjonis.tyC'llłle i rodu w wielkie dził'lo bu· 
rasistowskie w Niemieckiej dowy nowego, SZCZQśliwego 
Republice Federalnej. Rzad życia. 
boński nic pn;eohvstawia Chcemy jodnocv..cśnie, aby 
się szowinistycznym eksce· nasza. kocha.n::.. Łódź stawa
som, prowadząe polityhę la się z roku na. rok i z 
wrogą odprężeniu między- miesiąca. na. miesiąc roraz 
na.rodowemu. Dokąd zavro· to piękuicisza i a.by je.i 
wad'llić m<>żc talta. polityka mieszkańcom żyło się coraz 
- określił najlepiej towa- to lepiej. 
uyn Chru.szcrow na IV <se- NIECH ŻYJE ·I ROZKWI
sji Rady Najwyższej ZSRR. TA NASZE UKOCHA. ·p, 

Wraz z całym narodem ROBOTNICZE l\UASTO 
polskim - gorąoo popiera- ŁÓDŻ! 
my pokojową politykę NIECH ŻYJE POLSKA 
Związku Radzie<Jkiego, któ- LUDOWA! 
rej znamiennym wyrazem NIECH żY.JE PRZY.TAZtil' 
jest uchwała. o rednkcjl 1!3 ZE ZWIĄZKIEM RADZIF.C
rad~eokich sił zbro.inyeh. KJl\I I CAŁY.I OBOZEi\I 

Jcdnocze8nie pctt:pfamy POSTĘPU I WOLNOSCI! 
P.«łllty~ę tzą,d.u _bońskiego i , NIECH ŻYJE l'.oKOJt 



ooo 

Reżyseria: VeljkQ Bulajic 
Wykonawcy: Oliviera I\iarltovic 

Lia Rho-Barbieri 
Ingc Hin 
i inni. 

„ Podaje się do wi1adomości, ze rolZdzia.ł 

I IYACJr' 
nas~pi po uprzednim zarejestrowaniu się 
w biurze Kongregacji W. M. i virpłaceniu 
przedpłaty. 

Rejesh-acj.a odbyv.rać się będ7'ie od dn. 
21 stycznia do 20 lutego br. w· godzinach 
urzędowania. 

Maeę otrzymają tylko zarejestrowani. 

ZWIĄZEK RELIGIJNY W-wa. 

~ 882-G : oo._..,..., _______________ ~--~~---oo 

OGtOSZENIA DROBHE 

319-G 

Z POKOJE z kuchnią -
wszelkie wygody przy Na 
rutowicza I piętro - za
n1:crn!ę l1a. mniejsze. Tel. 
2:tU-24 7~1 G 
URZEDNaCZKA ba.n.ko-
'V'a pO~u:~uje pokoju lttb 
001n_;c.szcz·;)ni.a sublokator 
5kiego E-14.30, tel. :}97-93 

805 G 
ODStEAPIE,--lu-i>-,-„y-d21e-r: 
;i;~nv:ę lokal rzemieślniczy 
(s·,v!a~1lo. .siła) e\vent. na
d2jący s!ę na gara.że. mo 
tocykle . Tel. 339-61 73G G 

·KURSY samocliodowe rza
wcxlowe kat. I, II, nr i 
amatorskie TKWP. za.pl
s:v Tuwima 15, god!Z. 8-20 
tel. 258430. Ro:z.po-częcie 
kursów amatorsl<ich przy 
śpiesz-onych w każdą S·O· 
botę 2(;<l K 
KURSY samochod~wo-mo 
tocykJ.o\ve' vv terminie 
przyspieszonym po ce
nach ulgowych prowaid:zt 
LI<:S ul. ZaJ<ątn.a 82 tel. 
341-86. Zapisy i in!orma
cj e godz. 10-19 272 k 

[ LEKARSKIE . I 
Dr CHĘCII'lSKI specj all· 

VłlElKI WYBOR OBUWIA 
·················•······································· 
tekstylno-filcowego 

męskiego, damskiego 
i dziecięcego w sklepach: 

„.„ ••••• 
: : 
! : 
: 'J! 
••• „„ „ „. 

307-K 

ul. Andrneja Struga 18-20 
„ Piotrkowska 257 
„ Wojska Polskiego BI. 14 

(róg Marynarskiej) 

sta skórne w~nerycz.ne 
17-19, Plotrkowsi<a 10;. .A 
front 6?2._.9 ,m 

Dr M/\.RKIEWICZ specja-1 po RAD N IE l;sta chorób skMnych I 
wenerycznych, Piotrkow
ska lO!l-G 160 G 

Dr l~UDXtEWICZ spe,C.)a- s· wia~ome."~0 M tjc1· ąrzyn' stwa lista chorób we11erycz- I y ł! O li 
nych. skórnych 8-10, I! 
14-16 ulica 22 Lipca 4 1) Lódź, ul. Piotrkowska 69 
___ _,,,,,,..=-=--==3:.o

4=G -z.ynna codziennie w godz. od 12 do 17 
Dr ttEICllER special1sta 
chorób wenerycznych 2) Lódź, ul. Roosevelta 18 
skórnvch 8-9, 16-19 czyn.na pcniedzi.ałki, wtorki, piątki w go-
Piotrkowslrn 14 42ł G dz.in.a.eh od 15 do 17 
Dr JADWlGA Anforowicz 
specjali,ta we:ierycznc RADZĄ JAK USTP..ZEC SIĘ 

I 
skórne 15.30-19, Próchni- Ż 

I fi ka s 609 G NIEPOŻĄDANEJ CIĄ Y 

PflAuA 11.oRoNsH.A Henryl<a le- Na mieJ·scu do nabycia środki amtykonce-
karz ginekolog· położnik ,_ 

"----------"' przyjmuje 17-18, Zielo· p::yjne oraz książki i broszury z 7..a"'-resu 
PO!•IOC domowa na wy- na 16 229~a G hi"ien.v seksualnej. Każda poradni.a „K" 
jazd :potrzeb•~·a. Wlado- -<l1a kobiet udziela porad, sprzedaje książ-
mość ul. Sto,c!c.a '7 m. 'i [ 
(przy kinie „Wo·Lność) Zf\UBY ki i Ś1'0dki a11tykoncepcyj.ne. 
_________ 73_o_G U WYTNJ'i.J ZACHOWAJ 

m· PRACOWNICY. POSZUKIWANI 111 
AKWIZYTORÓW z koncesją handlową d-0 
spi-zedaży wyrobów przyjm:e Spółdzielnia 
Pracy· „GaLa,ton", Kraków, ul. Sebastiana 23. 
282-K 

KSIĘGOWEGO-rewidenta posiadającego wyż
sze lub średnie wykształcenie i praktykę na 
tym stanowisku oraz maszynistkę zatrudni 
Cent.ralny Zarząd Handlu Obuwiem w Lodrzi. 
Zgłoszenia osobiste przyjmuje wydział kadr, 
ul. Sienkiewicza 3-5. 281-K 

PALACZA na kotły wysokoprężne typu plo
mienicowego i lokomobilowego zatrudni na
tych.niast Lódzka Wytwórnia Farb i Lakie
rów. Wymagane jest zaświadczenie wyd~e 
przez dozór techniczny wyd7..-kotlowy, upra
wniające do obsługi kotłów. Zgłoszenia przyj
muje sekcja kadr Ł.W.F. i L. Lódź, ul. 22 
Lipca 1 OO. tel. 323-90. 289-K 

INŻYNIERA z uprawnieniami budowlanymi 
na stanowisko kierownika technicznego za
trudni Spółdzielnia Pracy Konserwacyjno
P.emontowa Robót Budowlanych im. l\'I. No
wotki ,.. Lodzi, ul. Milionowa 23. telefon 
433-44 luh 4,38-71. 285-K 

IHEROWNIKA tcchnimnego ze znajomością 
branży m<:>talowej przyjmie SpóMricluia Pra
cy „Maszyny do szycia" Lódź, ul. Piotrkow
ska 8~ nt-K 

TKAC?.:Y wysoko kwalifi·kowa1nych na kro
sna żakardowe zatrudni od zaraz Państwo
wa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w I,o
dzi. Zgłoszenia przyjmuje· rektorat uczelni, 
Na·rutowicza 77, I piętro w godzinach od JO 
do 14. 313-K 

N I ERUGHOMOSGI 

m 
PIANINO ciz.a,rne, kr:zy;.o 
~e. płyta metialowa. stan 
tdea~ny spl'TZ.edam. Zlelna 
7 m. 11 7.'ii G 

COf.POSrA do lekarza po 
~~~.e5bna. Pjramowi~::i d &..----·----- ~78-K SPRZĄTACZKĘ i pl.'\lcown.iltów fizycrnych 

PR.ZYBLĄKAŁ s!ę pies·------------------·----' 7.atrudni od wraz Instytut Medycyny Pr~y 

il te:·ier ctlugow)Cl';;y c1Z21•ny w Lodzi. Zgłoszenia osobist-e Lódź, Naruto-

MASZYNĘ z moto11kiem 
do J'.>OńCtZoch kola.nówek -
sprzedaim. Bydgoszcz Cie-

1 NAUKA -· Odebrać ZachO<!nia 53 - \.vicza !ł6 weiście C. II piętro. 298-K 

i~.~~.~. w "i:~~~:: ~i~~i~E~"i4rt~~~ I ~~~~a~h. ~~!:~~!~ ! ~~y~ r~1~~tt~:~:~~~I ;r~;ai?:2ó~~~:~~:a~;~~~ PLACE za,rarz: sprzeda,m. 
Wiadomość Pio.trkoW'S·ka 
49 ft~. 4 · 797 G 

pia 2 742 G 

TELEW~ZOR ulep.szor.ty ra kursy ctziewia.istwa ·str.!y za·lrnp pa•pieru świa le kadr Lódź, ul. Lagiewnicka 34-36 od l!Odz. 
maszynowego, szycla r~- t!oc•zutego nr D-1126 wy- kolorach i wzorach !J do 

15
_ 

228
_K 

N,l\.JICORZYSTNIEJ moż
na kupić i sprzedać pia.ce, 
domki. gospodarstwa, wiJ
le w Biune Poś0red
nictwa Spóldzielni „Czy
stość", Piotrkowska 39, 
tel. 205-7ii. Solidna obsłu
ga, dY\Sfkrecj a 31H k 

[ SPRZ~ 

n1ar'ki "Orio11" sprzedam. 
D<zwonić teil. 388-90 kawiczelt'. "#yrobu , cwla- dnn·e p~"Ze:z Vlojei'.vód:z,ki ' 

tów sztu""nych, \\yrobu Urzad Kontroli Praisy w PRODUKUJĄ 
700 G krawatów. radtote.chnic:z- Łod:i:i 28. XI. 1956 r. ~0·11< 

ny, gospoda,rstwa domo- --------· Z!>kłady Tworzyw S•'uczny CL. 

I ł 
wego, wyrób_ kolder,_ ka- PIESEK ko.sma.ty crzarny g ..,a 0 

LOKAL
t'*" z S"" prz.„•Jmu z~iną!:. Od,pr-O·'Nad!zić za 
t peluszy. ...~pl ·1 

• J' • • .- \Vyna,gTodzenie·m. Fran-
Je sel<retanr.t zpR. Łom: . c'.s7Jkańs.ka 89, bl. llD kl 

.._ ________ ...;; Lal<owa 4, pokoj 31, tel. rv· m . 1 OM k 
- n9-oa 250 k .,,.. 

SAMODZIELNY pokój w 
ś:·ódmieściu z wygo<lam1 
zamiEoię na pCl'kói z ku
chnią, najehętniej w blo 
ka.eh. wsze.1kie ko=ty 

KURSY przygotowujące 

do egzaminów c-zeladni· I BOZ.NE ' I c:zych dla elektryków, 
krawców. stolarzy, ślusa-rzy, hydraulil<::~w. eh?- „ _________ _. 

w Wieliczce, ul. Stroma 16-18. 

Cena za 1 kg: 

zaopatrzeniowa - 38.35 zł 

detaliczna - 55.37 7,f minus 10 proc. rabatu. 

283-K 11 
BOTKI estetyO"Lne dam- rziwrócę. Ofenty ptsenme 
skle _ męskie p.oleca pra „738" Biruro Ogłos:zel'l ----

k '11< go 44 Pio.trkow...<t<.a 96 733 G cowinla Więc OJW" 1e
5
n G 

-------·-- POKOJ, kuchini,a, crz.ęścio 
OVERLOCK tmyinHkowy we wy,gody izamie•nię na 
okazyjnie sprzedam. - dwa pokoje, ku-cllnia z 
WjęC'kowskiego 12 m. 17 wygodami - na.jchętnieJ 
________ _:7::20=-::.G w blo.ka.ch. ul. Reiwolucji 

190;; r. 6-28 749 G 
SZAFĘ łatdr1ą (orzech) 
dwudnz:wiową sprzedam. POKOJ k h · bloki za 
Tel. 321-65 745 __ G u-c ma, 

mienię na diwa pokoje, 

TOKARSKIE ro-bo.ty drob !.------------------·----"! ne i seryjn-e wykon.uję 
Tel. 446-04 714 G UNIEWAŻNIENIE. 

NAPRAWIA~du l:i:. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk 
szko,dzoną garderobę arty 
styc"LJna cerownia. Łódz, Plastyczaych w Lodzi 
wieckow»kieg·o 23 74.1 G unieważm.ia zagubione zaświadczenie reje-

ca;ąt. Kwa!iJikacje ; una ~icznej nr D 1179 wydane przez Wojewó-

S. t P. 

Zofia Lewandowska 
z domu Kozarslia 

emerytowa.na nauczycielka, lat 60 
. .zmarła w dniu 18 stycznia 1960 roku 
po króf.kich lecz ciężkich cierpieniach 
opatrzona świętymi sa.kramentamj. Wy
prowadzenie zwłck na miejsce spoczyn
ku na. S llll.ryr.,„. Cmentarzu katolickim 
odbędzie się jłk,.~ 20 stycznia br. o gn
dzinie 14 z pn·"n1~v cmentarnej, o cieym 
zawiadamiają '1ozostali w nieutulonym 
żalu 

CÓRKI, ZIĘC, WNUCZKI i RODZINA 

924-G l' IJZIAŁ w "''y;t:;;;;ór-ui pl) kuchnia rówtior7.ędne. -:-
1.ek \,J:clLtowych spr:z.edam I Zwrócę ko=ty. Oferty p1 
Ofc-rtv pisemne u732" Biu semne „,731° Bi.uro Oglo
ro og!°"""en Pi<>trkoW1Ska s:zeń PJotrko.wska 96 
% ~G ~G 

lewkar2.y 1 szewcow, rad10 
techników oraz spożyw
ców organizuje Zakład 
Doskonał'e11ia Rzemiosła. 
Za!,łisy przyjmuj~ selcre
tariat ZDR. Łódz, Łąko
wa 4. po'.<óJ 31 248 K 
KURSY kroju i szycia 
o•rgani:z.uje Zakład Do
skcnalellia Rzemiosła w 
Łodzi. Z•pisy przyjmują 
ońrodki: Piotrkowska 24 i 
69, Andrzeja Struga 4. 
Przybyszewskiego 12. D.K. 
- Bałuty, Zgierska 71 o
rftz w Zgierzu Zw. Inwa
li<lów, ul. 17 Stycznia 22 

249 K 

NAWlA,żĘ konta·kt z p~-1 stracj-i IIl!r D 751 i D 1179 oiraz zezwolenie 
siadacrzem więksozej i•los- ' na stały za.kup maitryc i k.a.lki hektogra-
ci kur celem wylęgu kur I 
ozE.'t!lia posiadam. Stprav:a d7.lki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i 
do uzgodnienia - tet,min Widowisk w Lodzi dnia 18. IX. 1954 l' i 8. 
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WAZNE TELEFONY 

Pogot. Ratunkowe 
l'ogot. Milicyjne 
Strat Pożarna 
Kom. Miej&ka MO 
Kom. Ruchu Dr<>-

gowego MO 
Pryw. Pogot. Dziee, 
Pryw. Pogot. Lek. 

MOI 

09 
07 
os 

292·22 

316-82 
300-00 
333.33 
555-55 
359-lS 

PRZEDSPRZEDAZ bile- 'IT"li\R '2/1? llc.'TAR~I 

e--rłjZJ 9i(IZ-;o -e· 1) ivg.:nvr; ~wkrn'\ .~B~ł~~k~~p.~1>~~ ~ .ILJ.11,.:, ~ 
· · li 0 re,.[f ~ Uit e lania". „Wisła", „Włók-

. __!!.. ' - nia.rz.", „Wolność" - w Zarząd Spółdzielni Pracy „Gumla" w Lcdzi, 
Ośro'dku Usług Filmo- l · · · t 

GKO (Tuwim.a 34) „Do wych, ul. Wigury n.r 2, ul. Bolesława 5 cg asza nm1eJszym prze a.rg I=.. llD bramlci" prod. NRF - goctz. 12-16 na wykC111.ainie: L urządzenia instalacji ele-
dozw. od lat 7 g. 16, 1.8 ł ktrycznej 'sily i świaitła w zakładzie nr 1, ul. 

o~ZoRCOWE (Dw. Kali- : Bolesława 5, 2. urządzenia instalacji siły i 
ski) „Tajemnicza gro- ~+~APTE. IT,I światła w pU111kcie usługowym nr 1 przy ul. 

KINA PREMIEROWE ta" prod. a.ng., dozw .. r\1 ~ Sosnowej 24. Szczegóły wykonania urządze11 
o.d lat 10, g. 10. 11 •15 ł _ • i ślepe kosztorysy do wglądu w sekretaria-

TE T 1JV' BAŁTYK (Narutowicza 20) 12.~0, 13.45, 15, 16.15, 17.30 • -. ·d · B l A ff• „Ostatnie akordy" pro<l. 18.4~, 20 Piotrkowska 19_3, Armii ł cie spółdzielni L<O z, o esława 7 w godz. od 
USA panorama doz.w. GDYNIA-STUDYJNE (Tu Czenvooej 53, ZgJe;rska 63, I 13 do 16 codziennie. Oforty należy sikładać 
od lat lS g. 10, 12.30, ~5. wima 2) „Gwiaa:dy" - Pl. Wolności 2, Pl. PO'k?· ~ d d · 23 I 1960 !k d 9 · 

TEATR NOWY (Wlęc- 17.30, 20 prod. NRD-bulgar„kiej ju 3, Rzgows·ka 51, Gdan- t 0 nia · · ro u go z. W za:p1eczę-
kowskiego 15) g. 19.15 POLONIA (Piotrkowska dozw od lat 16 g. 9.30, ska 23 • towaITTych kopertach W sekretariacie spół-
„llI<>s.t" 67) „Ojciec narzeczo- 11.15, 14, 18, 20.15. Pro- AS Al. Kościuszki 48 dzielirui. Do przetargu mogą prz.ystąipić przed

TEA~R Im, JARACZA (w nej" prod. USA, d02w. gram dla !'aJmlod~o:ych pełni stale dyżury nocne ł siębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prvura-
sal! .ŁDK, Traugutta 18) od lat 14, g. 10, 12.30, 15, „M~l.Y wysiłek, duza ko ł " ·· 
ł\lę{!?.Y11ny 17.30 20 rzysc", „Bez pracy nie 1 tne. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 

ARLEKIN (Wólczańska 5) WISŁA ( Tuwim'!l nr. J) ma .Jtola_czy", „Koza i Dyz· ury szp"1tal"1 ł 23. I. br. godz. 10. Zarząd spółdzielmi za-
g. 17.30 „PąSIO<Wa W· „Zobaczymy się w nie- le'"'. ' „Nle m~~,i;ia wszy. strzega sobie prawo dowoln<:>go wyboru ofe-
lmia" dzielę" prod. pols,kiej. stk•m dogodz1c , „Pre-

l'lNOKIO (Koperntka 16) doizw. od lat 18. g. 10, zent urodzinowy" g. 16. POŁOŻNICTWO · 1 renta Juib odstą,pieinia od oferty bez podania 

fic~~o""Dzladek Zmruż p.30. 15, 17.30. 2~ . l\'li?oDA GWARDIA (Zie- Polesie - szpital !!fl., powodów, 3i0-K 
WŁOKNIARZ <P,~ochf1:1ka Jona 2) „Los człowieka" Madurowicza (ul. Krze-

TEA.TR 7.15 (Traugutta 1) 16) ~·I:unatycy prod. prod. radz. dozw. od lat mietnlec.ka 5); śródmie-' 
g_. lD.15 „Rozwiedźmy polskie] dO<Zw. o-d lat 16 16 u 9 30 11 45 14 16 15 ście 1 Widzew - Szpital A 
$tę" g. 10. 12.30, 15, 17.30, 20 18_30: 20 .45 · ' ' · im. H. wolt (ul. Łagiew- d 

TEATR POWSZECHNY WOLNOSC (Przybyszew- PIONIER (Fra,ncls:zkańska nicka 34·3G); Górna oraz 1 
Cui. Obr. Stalingradu 21) skiego 16) „Łowcy tygry 31) „Postrach lcobiet" _ pacjea,tkl należące do po- • 
g. 19-;:o „Zol11Jierz i bo- sów" prod. radz., dozw; prod. frat1C. doz.w. od radni „K" przy ul. Sę-
hater . od lat IO, ~· 10, 12; .14. l,~ lat 18 g. 1,;; _45 , 18, 20.15 dziowskieJ - Sz~!Ull Im. I 

OPERETKA (Piotrkowska „Na wschod od Edenu POPULARNE (O"rodowa Curie - SklO<!owsl<ieJ (ul. t 
243) g. 19.15 „Bal w ope prod. USA, dorzw. od l8) M&<;<kotka:l prod. Curie - Skłodowskiej 15); 
rrze" lat 16, pa no.rama, g. 18, an" 'ctozw od lat 10 g. Bałuty (p02ostala c-zęść)' 

TEATR MŁODEGO WI- 20·15 16 °is 20 ' ' Szpital im. H. Jo•rdaina 1 
DZA (McrnluS"Z;ki. 4a) g. POKOJ (Kruz;lmierza 6) (ul. Przyroclnlcza 7). 
19.30 „,Jadizia wdowa" KINA 1 KATEGORII „Miłość t>O południu" - Chirurgia: Szpital Im ' 

OPERA - nieczynna MUZA. (Pabianicka 176) 1) d. USA. dozw. od lat Ro'rlygiera ul. Ster1'iin.ga 13 
„żelazny kwiat" pro(l. Ja ·Jl!. 15. 17.~?· 20 In.terna: Szpital. im. dr 11 

węgierskiej do!Zw od lat t !VTAJ A (K1lmsklego 178) Sterlinga, nl. SterJ.1,n,ga, 1-3 I 
lS g. 15.45, ia, 20:15 ,~Grz~cp"_ _Prod. , jugo- "Lary':'~ologla: Szp. lm. l 

ODRA (Prz a 1 stowianskleJ doz.v. od N. Ba.rl1ck1ego, ul. Kop- , 
. ę za10 ana 68) lat 18 g. 15.30. 17.45, 20 cii1skiego 22 ' 

„N1e.m,~wlę na mane- REKORD (Rz~owska 2) Okulistyka: S2'pltal lm. ~ 
wrach d ~~~di• ganf7' „Wi«yta prem·iera Chrl' N. Ba•r!\-ckie,go, ul. Kop-, 
dozw. 0 , • · • szczawa w USA" prod. cit'i.sk'ego 22. ' 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „Elester" w I 
Lodzi, ul. Przędzahńana 71 ogłaszają prze
targ nieograniczony na konserwację całoro
czną instalacji tryskaczowej. Ilość główek 
tryskaczowych 1.400 szt. Termin składania 
ofert do dnia 30 stycznia 1960 roku. Otwar
cie ofert na.stą,pi w diniu 1 lutego 1960 rqku. 
Informacji udiz1ela dział główlrlego m<?Chani
ka w godz. od 7 do 14, tel. 402-60. wewn. 36. 
W przetargu 'mogą brać udział przedsiębior
stwa pańsi:lvowe, spókl.:7.liclcze i prywatne. Za
~trzega się prawo swobodnego wyboru ofe
renta b€z podania przyczyny po·w-męcia ta
kiej decyzji. 308-K , 

(19 seans zaml.ti.) raodz. dozw. od lat 7 g. Chirurgia dziecięca - I 
• 11 PRZEDWIOSNIE (żerom- 16. 18. 20 Szpital PSK nr 4. ul.1 Lódzkie Restaurac,je Dworcowe „Orbis" w 

iUZEUM SZTUKI . (Więc s!ciego 74) „Bul~va1;, za- so.ru~z (Nowe Złotno) Sporna 36-50. 
kowstriego 36) g. 9-15 chodząccg<> słonca. „Tanczace molo" prod . Laryngologia dziecieca: 1 Lodzi, ul. Obr. Stalingradu 2 oglasza,ią prze-

MUZEUM AR.CREOLO- prod. USA dozw. od lal ang. dozw. od lat 14, g, Szpital im. N. BarJi.C'kie- ta.rg 6granic7'..ony I na sprzedaż samochodu 
~ICZNE I ETNOGRA· 18 „ 15.30, 17.45, 20 s 17· 19 go, ul. KopcińsJ<iego 22 ,, „,SKODA" 1300 - furgonetka. Cena wywo-
:I_CZNE (Plac, Wolno- ' „. owska 84) W~T (Bałucki RYlJek) I 
sc1 Hl g, lG--16. ROM.~ (~gM·nogą" _ „I•obieta w oknie" _ ADRESY AMBULATo- 11 ławcza 22.500 zł. Przetarg odbędzie się dnia 

:{. :>;. ;i. P~!i~ /o~skiej 1
doZ"N. od fsrod. i~~A, dozw. od lat RI<?W pomocy wieczoro- 1 2 lutego 1960 r. o gcdzimie 10 rano w biurze 

zoo - czynne g. 9-lS lat 12 g. 10,' 12, 14, 16, g. · 5' 18• 20 ·15 we,1, ~la poszczególnycll Lódzkich Restauraicji Dworcowych „Orbis" 
:{. :.;. * 18, 20 KINA III KATEGORII ~~,e~~.:.'.:22 : czynne w godz. i w Lodzi, ul. Obr. Slalingradu nr 2. Pojazd 

PALMIARNIA - CZ)l'(Jt1a STYTJOW~ (Kili1'i.skiego SC ó ·. Sródmieścle _ Plotrkow: można oglądać W dni powszed'llie od godziny 
g. 10-18 1>23) „coreczka" prod. LĄCZNO IJ zefow 43) ska 102, tel. 271-80 8 do 15 w 'Przedsiębiorstwie jak wyżej. Do 

ang. dozw. oo lat 16 g . „Uśmiech nocy" p:rad. ~ t 
15.1.s, 18, 20.15 sxwed~•1<!ei d01Zw. od lat Cl1ojny - Leez<nlcza 6, ł prze argu mogą stawać spóldzielnie, orgami-

18 g, 19 tel. 427-70 zacje spo1eczne, osoby fizyczne i przedsię-
KINA II KATEGORII STUDIO (Bystr7.ycka 7-9) Ruda Piotrkowska t biorstwa nieuspołeczn.ione, które przedsta-

ADRIA (Piotrkowska LiO) „Louis Armstrong" - 269. tel. 406-55 ł . d l t d . 
„Poje.dynek" prod. ra- prod. USA do„w. od lai Bałuty _ Ła,glew-rulc-ka ~ w1ą o ;:umen Y wymagane zar7.ą zenlem rm-
dzcec.kicj, dozw. 00 lat 12 g. 17.15, 19.30 36, tel. 

0

538-79 ł nistra komunikacji 7. dnia 8 maja 1957 roku. 
18 g. lG, 18, 20 :{. ~ ·:< • Staromiejska _ Zuli Pa- • Mo~1itor Polski 56. \Va<lium w v.rysokości 10 

CBWA" (Piotrkowska 102) DKM (Nawrot 27) „Anl Uwaga? Repertuar spo- canowS'kiej 3, tel. 541-96. ł proc. od sumy wyv.ro-lawczej należy wplacić 
Wystawa teki grafic:znej widu, ani słychu" F.<ąctzono na podstawie do kasy przedsiębiorstwa najpóźniej na dziei'i 
m. Łodzi, czynna g. prod. franc. dozw. od komunikatu Okręgowe· Polesie - Al. Kościus:z- ~ 

[WYSTAW~J 

W dniu 19 stycznia 1960 roku zmiul 
nagle, przeżywszy la.t 42 
szy mąź, najdroższy syn. 
szwagier i wujek 

najukochań
brat, zięć, 

S. t P. 

STEFAN JAN . 
JASINSKI 

kupiec. 

Msza żałobna zostanie odpm.wiona 
?l st~ia br. o godzinie 10 rano w 
kościele św. Krzyża. Po.grzeb odbędzie 
~ię tegoż dnia z kaplicy Starego Cm.en
tarza przy ul. Ogrodowej o godz. 15, o 
-:zym zawiadamiają, . 

ŻONA. MATKA. RODZEŃSTWO, 

TESCIOWIE i RODZIN A. 
931-G 

W clniu 18 stycmia 1!)60 r. zmarł na
gle, przeżywszy l:at 62 

S. t P. 

Edmund Maurer 
Pogrzeb odbędzie się 1y .dniu 21 sty

cmia. hr. o godz. 16 z kaplicy Starego 
Cmentarza rzym.-kat., przy ul. Ogro
.dcwej, o czym zawiadamia.ią luewnyrh 
i znajomych pogrążeni w głębokim 

.smutku 

ŻONA, SZWAGIERKI, SZWAGRO

WIE i RODZINA. 

I 

Makucha 
długolcJ;niego pracownika Zakładów 

Chemicznych „Organica" Spółdzielnia 

Pracy w Lodzi 

wYl'azy głębokiego współczucia rodzinie 

Zmarłego składają 
KAUA NAUZORCZA, et;ARZĄD 

. i PRACOWNICY SPOLDZIELNI 
„ORGA.:N1CA". 

321-K 

I 

I 
11-Jł la~ ~2 i· li>, 18, 20 110 zarządu KiA i.i 29, tel. 35'(~'1. t przed p~etaTgiem. ~9-K 

--~~~~~~~~ 
.DZIE~NIK ŁÓDZKI Dl' 16 (4091) 



DO CZTERECH RAZY SZTUKA 

B. GRUSZCZYŃSKI: Zakupiłem a.pa.rat radiowy • .'rl!.
try'' i w okr~ie gwa.ra.neji <tddawałem ~"O jui; trzykrot
·nde d4> n.a!łl'a.wy. Tera.z mu.se~ go oddać po raiz C"llWM'ty, 
Czy mann prav•o żądać wymiany apa0r<11~u? 

RED.: Istnieje zanządzernie Min. Ha.ndlu, weclług któ
rego, po ozterech napraiwac;h moema aiparait wymiemó 
n.a inny, 

OD CZIWARTF.,00 MIESIĄCA 

WDZIANKA: Pros-z~ o poi<nlmomowa.nłe mnde, oo ja· 
kfoiro <llt:resu ciąży kobiecie .ruic w-1>lno pracoiwać w nocy'l' 

RED.: Zgc<lnie z obow'ą'lują.cymi ustawami, k-0b•et 
cif)żarnych nie wo1no zatrudiniać w nocy oraz w godz;
nac:h nadliczbowy<:<h od czwartego mioes:iąca ciąży. 

NtE MA PODSTAW DO ZAWIESZENIA RENTY 

RENCISTA: <»r:LVmUję ronl;ę sta.i:mą w wys0ok<JIŚcl 
500 zł w.az 30 'Z1 zasi~ku l'O'd2lirnuego n.a. żonę. To nam ni-e 
wys~ na. żyeie. Ol>eoofo żona ma oka~ję <klstać !l'l"a
t'~ ebalu:ll'IDC7'~ Oey ?iwiąr.i;anc z tym dochody nie będl\ 
mia.ty wi>lyw1i na odebr.aiui.e mi renty? 

i 
RED.: MO'i€ Pan był i;1p0koj!l1y, Dooh<>cfy crnlanka ro

dziny rencisty. nie mają żadnego wn:>J.ywu na up.rawn:e
nia rencist.v do otrzymyiw.aini.a renty. Z cihw.hlą zat,ru<linien.ia 
w spó:dziehni, żona U1traci jed.Ylllie pro8!wo do zas.ilku ro
dziirnnego, 

SKUP 2'lNACZKÓW POCZTOWYCH 

ZB. DYSKOWSKI: Czy istnieje w Lodzi i'l'lstytttcja. 
kup-ui.ą.ca b-1"1: ogra.niczeń @tare zna<l'łlki J>O(l'2ltawe? 

RED.: Skupem w.acrzJków po:::.z.tO?.-y.ch zajmuje t;'ię w 
T./>dz:i Pal'1e!.iwowc Praedsięł>iOd'stwo Fi~alebstycz.ne 
„Ruch", Łódź, ul. PiotrlmW\Skia 106, tel. 295--05. Sklep sku· 
puje również tziw. masówkę po1Sk,ą. 

NJiE BOJlMY SIĘ ZEGAR.V.:O!W 

JAN·JiNA: '02;yta.łan1 'w gazecie, że tarc7Je 7,egarlców, ll'O
kryte masą fosforyzują.cą ma.ją właslłOŚOi radio3:ktyi,"!1e. 

~ 
Gazie m<YLna stwierdrllić obecność w niej pierwms~o-.11•, 
kt6ryoh wlasn-OŚCi pt·omiellli-otwóre!Zle ~ s:t.lkod1iwe dla. 
mrowia? 

ł~ RED.: PiE!'!'Wiastiki radioo.kltyW111e dodaiwa:ne są do 
sub.sir.anoji fo<"lforyzują~j, którą p<Jikrywa się wskazówki 
i cyfry zegai'ków w tym celu. aby zja~vWko fooforesoe<ncji 

I 
tIWaoło <iluż.ej i było bard-ziej 1ntensywne, Ilość tych 

' pierwia<Srtków j€1Sft jedinak tak oolioC12Xll!J.a, że ich działanie 
nie jest szikodil"i•w'e dW. zdrowia. Zd.arzalo się, że z dwa 
ZEgaorU<ów tej samej ma.Ud, ta'l"CtZ:a jedmego wyka.z.ywala 
nadmie;mą radioak1ty·:,,°' podczas, gidy .dirll,giego n:e 
przek:raozała założonej no y. Taka sytuacja może być 
WY1I1iokiem złego wymi substamcji., k0tórą pokrywa 
się tarcze. W wyipad'kach wąitpliwycl1, lub jeśli daje suę 

ł zauważyć reaikcję mgaITTi2'!Thu ~ącą na W'Jll]:yw ra- . 
ł dioaktyiwiności, n.a.leży zwrócić się do Zakladu Fizyki 
ł UL przy ul. Narutowim.a 68, kitóry etwierodzi, w jakim 

~
ł ~iu zjawisko to jest szk-Odli'W'EI dlla :v:h'o•wia i ewent, 

doradzi zmianę ia·roz:y w zegaa'ku, 

:HOZNA BUDOWAC 

ł 
i 

;r_ :J.: Czy !plr'a,oownilk Zlł1Vn.1dm'lony w ~i tl61)o
łec?J.!llionej, miiesTZika.jący w ba-OOl:ach, 111-0fŻ.e wybudować d11r 
mek z żu0lo~n.u na wsi, który ma stutyć j:a<ko mi.e.s-z~ 
ka.nie le\lnie? Czy n.ie l>ę!Jzie to koIW.~ z ).>(l"Zepisa~ 
mi o giospoodaroe miesziką.nfowej? 

RED.: Jak nam oowia<loc.'!Zył 7,ast~ kie!"()l\Wlika Wy
d.z!ału Gospoda.rki Mie5rz>k~nic~vej Prezydium RN m. Lo
dzi p. Si.weak:i., jeśH iyllko ma .Pam. odipowiednie śroodłd 
na W)"bu<lowa!Ilie t.akiego domku o_::arz lok.aliri:ację, mo7.e 
Pa:n spokoj!Ilie budować swoją Jet!Ilią „rezydencję", Nie 
koliduje to z żad'll)"ffii '!M'zepisa.mi o go.'!lpod.a1x:e mi~
ka:niowej. 

Jui od 
dziś 

„Jadzi a 
wdowa" 
bawić 
będzie 
łódzką 

publiczność 

! 
-~ 

„Jadzię wdO'Wę" - spekfakl 
w interprei.aeji zespołu kra
kowsldeg{) teatru „Eo=a<ito
ści" - pop1v.iedzila w Lod7.i 
wI:1le <lbi~ująca reklama.. że 
nie była ona jer\nak p1-zesnd«o 
na, o tym będziemy mogli prze 
k0oi1a.ć si~ jut d.ziE<iaj, albow:ie.qu 
d0iś (20 bm.), o godz· 19.~0. 
odbędzie się łódzka premiera 
tej naprawdę karnawa.lowl'j 
k<lm<i<lii lllU'ZYC7-ne,j Ruszkow
skiego, w świetnej adapj,acji 
Juliana Tu\\>ima, a w insceni-

zacjli i ~>\v9Ct'li Jem.ego Ro
na.rda Bujańskiego. 

Zes~'Ół Teatru R~l7;mai.iAJśri 
7.aOOWi \V Lodzi tylko do 3'!. 
sty""'nia. Pró~'2 „JaMi wd.()
wy" grać on będ-z:ie od so·boty 
(23 bm·), o godz. 15,30, uro
czą baJkę dla dzi<>ci Zofii Ro
goszówny - „Kalif Booia.n'', 
w reżyserii Marii Biliżanki. 

P-oo;ostale bilety do .nab:-·oia. 
w kaski Tea.ti-u M!ooego Wi
d?.a CM.oniuszkl 4a) oraz w 
Orbisie (Piotrkowska 65) • 

*SPORT* 
... -----~-~~~-

z Pafa·wagic1n. Otóż wyb!e~·&j:..t si~ kaniach ligowyoh. 21. II. łodrL1anae 
oni ćlo Bia.!{>go"'tokci by rozegrać spotkają sic; w Warszawie z tam- Korzystając z fali mrozów, któ 
tam spotkanie' tow&r:z.yskie. tejśzą Gwardią. (n) re n<l'.wiedzily wtatnio. Polskę 

Rzecz oczywi.0 .ta, ż,e lyżwiai:
stwo na.<..7...e koi-zy.;;t.a i korzystać 
n~dal " będzioe z dobrodziej<.i.w 
Fałacu Sportowęgo. 

Ze •v-.t;ględu ria to, że trzech za entuzja8d \SlXl'l.'tów zimowych 
wodwików Gwardii .powoia.n;:ch w Łodzl wyJ<o:·zystali ten m.o-
zostalo na L.awo::ly do Pozna- w te1e·graf1"cznym men<t Ot'ganizując w kilku ptml( nia o pucha·r ,/.l'rybuoy Ludu" · k lka 'l' ' t 
do Bia.!e,gostoku ze3pó! wyjedzie tach miasta ·i. · s izgawei~ e-
w skła·dZie nieco od.mlodzcl!lym: k „ • rof',DOWych. 

W nadchodz<icą niedzielę w po 
łudnie im ślizga\V«> w Pa.rku 
Poniatows.kioego MKJ'. w.s.pólnie z 
,.Dzienniki.em Lódzk1rn" zorga
ńi:zuje propRgandowe Wyścigi na 
lyżwach dla mlodziej:y vel. 
10 do 16 lat. 7.gloszema i!l.o godz. 
11 przyjm-0•wan·e będą na mi.ej-
1~r.:u w P<iłacyku Teni.sowym 
MKT. Dy.stan.<,~ ~dą oezywiśde 
k!"ótkk~. Orgamzatorzy przeww.u 
ją nagrody, (n) 

Ga.mus, Leś.ko, 1\ozp;erski, Cic•plu S rocie Najwięk1s.zym powodzenLemcie 
cha , Horodecki, Kacrz,marek, Pisa- sz·· się ś!i.zgawka w Parku Po-
rek, Łabuzińsl<i, Sfańczykowol<i, t!lll Miłą nioopoctrziank::. srprawi_li niatow.~kiego, którą można na-
Górniak i Ziól:kow.3ki. W drużynie hoke·iści Góinika Katowice, kto- zwać ślizgaiwką repr-=entacyj!Ilą. 
brak bę-ctzie Piórkowsłdego, .Józe- rzy w meczu Interligi zwycJęż)'.Ji . . " · 
fowkza i K;ubaokiego„ Mecz w Bda czcchcstowacka drużynę Banik J€1S1t t.utaj tor „wyscigowy l 
łymstoku roa.egra.ny zos·tanie 31 (Chomutov) 7:2 (1:2. 3:0, 3:0) . pla_c do j<izdY fig';n:<J<Wej. Nic też 
bm. lld w drug;.m dniu mięci:zynaro- dziwne"o ze na sh!Zgawkach te-

Prowa,dw-ne są pertraktacje z dowego turnie.iu w ko~:"Y~ó';c~ r-enowy'Ch panuj.e tłok i ml<;dzież 
drużyną ze Stalowej Woli. Gwar- druzyn męsk~ch, ~ierwszoLgD'.v; I z rado-5.cią korzysta z mroznych 
cfia ja.ko Je a.eter tabelki II ligi Ś!f'.S'k (Wr?cla"') POJ:'C>nał·"~r~g?l 1 - dni zim • 
chce ~otkać się w lutym rz; lea.cJe -g.ową Wartę (Poznan) 78 .oo (~4.37). Y 
rem tabel1ki I Egi. Chyba nJc nie 
stanie na przesiz.kodzie, żeby tre-

• ----
ner Konarzewski n1Ctgł przyjechać 
ze e'voi.mi zawodnikan1i do ł„odzi, 
by ro.ze.grać spo-tl<anie towarzy
skie. Nie trz-eba chyba dodav>;'HĆ, ~ 
~e n1ecz z dnrżyną St~lowej Wo
li, która jest rcwela·cją tegor<'cr:
ny.c!l mistrz0i.').tw Polski oOud"Zi za
interesowanie ·wSród miło.~ni·ków 
s-pocn-tu boks,erskiego w Lodzi. 

Radio L łfllf2.Wizj a ------·--.... „ 

Vol lu.tym wszyscy bokserzy Gwar 
cU1i weom.ą udzia.ł \V mi,strzost.wach 
KBW, które odbędą się w Krako
wie. 

Luty będzie wyjątkowo bog"J
ty.rn okr<!'sem w i·mprerzy pięś-

Szkółka kolarska 
ustala 
plan pracy 

Jedyiny ootyc.hc.zas w lcraju oś.To 
dek kola•rski dzlalają<:y w Łodz! 
po i-o.c:z.nym ek~pery~enta111:1:,:rn 
dOŚ'\\„ia.dczeiniu zb 1era s1ę dzisrn:J 
20 bm. celem omówieni·a dalsze.i 
pr·acy w rz.wiązku ze zb-llża.ją<:ym 
się sezonem. 

Nie u.lega wątpliwości, że ośro
dek ten p1v:y-c:zynił się do popula 
r;1 za.c<ji kola·rSotwa., a pr.?,e.de Wb"'ZY
stkim wop.ingowa·l naszą ml.o
dzież, dowodem ~ze.go są lic:zine 
sulcc~y od.niesione prze.z karto\;\·1 i 
ce.ów. 

z 70 młodzieży, która rorzipocrzę
ła pracę w dość trndny<:h wanun 
kach wytrwało 40. Obecnie praca 
jest ufatiW1on:::.. bo·..viem oś-rode:k 
dyoSpon.c1je większą iloS.eią sprrzętu. 

Zebranie odbędtzie się o godz. 18 
w JoJ<alu LKKF. Ustalony zosta
nie m. in. plan 'trellli.n,gó•,1· obejm u 
ją<:y .,;aopra•wę gimnastyczną, mar
szobiegi, ja'Zld.ę na rolka.eh, a w 
niedalekim j;uż czasie wyja.mly 
treningo.we <ia srz;,osę. (Q<) 

Koszykarze łódzcy 
zwyciężają 
KS Dukla 

w m~ęd-zyn.a:rodowym meczu 
koszykówld męslk!iej odbytym 
we7,,oraj w sa.l.i MDK, reprezen 
tacja Lodzi złożona z zawod
ników LKS i Spolem pokona
]a drużynę KS Dukla (Pragia) 
73 :71 (39 :32). 

Gra byJ.a bairdzo żywa i obie 
drużyny wytrzymały tempo :Jo 
końcowych minut meC'W, 
z;vlasz.cza lodzia;nie bY'li dobrze 
Pl~"ygolowaini do tej próby i w 
p-:erw1..;;zej =ęści spoU;.ania by
li ze~polem leJllSZyrn, Gdy je<l
na·k pó pr7x~·vtie w drużynie 
lód~.iikiej zabraiklo Kwapi;;:za i 
Dąocowskiego '(5 p1YWwinień os.o 
bi.;;_tyeh), goocie zaczęli grać 
bardziej a,gres.ywnie i z lepszym 
:o.kut.kiem. Tote-.l zdołali zm;ni'i'j
s-;.ył swą poca.żkę do różn'icy 
2 pkt. 

Najskuteczniej w zespole 
łódzkim ,graJi: M<1C'icje.,,,-ski (Jo 
pkt.), Kwa.pisz (15), Jabłc-ń-
,.,,ki (11), Skt':ZeC'ZJKOIW\Slki (9) i 
DąbrOWISlki (8). W drużynie KS 
Dukla celnym strzelcem oka;;al 
się Krau.s (14 pkt.), Lukas'ik i 
Bu.!"keret (po 11). Mecz prowa
dz:ili sędz;a czechoslowaaki Hau 

bek: i l{)(faki _:::: Raczyński. I· 

,,Kuku-~ 
łeczka" ~ 

plac i 
7.a 4 trafienia .Po 4,5.'37 zl (11 
kupo.nów), za :i traf~oenia po 126 
zt (6(}0 kupQ.'1Ów), za 2 traf,e
nia po 7 zł (10.634 kupony). 

S.R.oDA, 20 STYCZNIA 

PROGRAM I 

m:v". 21.40 ,Mio!C!Z.E!:n.ie" - <Xlc. 1 j gera. 19.20 .,Szkoda tej CTM'ownl-
1>ow. w. so'koi"Skieg-o. 22.10 Muz. cy na sfos" - słucho·s:ok'l. 20.:;2 
tan. 2'3.00 Ostatnie wiadomości, I Ma.Ja suita na or k. -'lnYC'Zkowa. 

21.00 z kraj u i ze świ<> to. 21.27 Kro 
5.50 Gimnastyka. 6.00 Dziennik PROGRAM 11 n1ka sport.owa. 21.40 G,ra Ork. Ta-

po,·anny. 6.40 „Radioreklama". 7.00 . necz.na PR p. d. K C'!.ernego, 
DziEnnik poranny. 12.04 Muzy·ka 6.30 Il'Liennik poranny. 6.~ Gim 22.JQ , La,mpart" - ir;:·gm. po\v. 
ludowa różnycl1 11arodów. 12.35 Dy nasty.ka. 7.00 „Raclioreklama"._ 7.30 2.2 .40 Międzynarod-0v:y Uniwersytet 
mitr Szosta·k~v;i-cz: Preludia i Fu- Dzienoik pora.nr-iy. 8.15 R:ad.~owy Radiowy. 23.00 

0
V..' t.i:arn;nvałowym 

gi. 13.<iO Aud. dla klas I i II z cy kurs 11a0uki języka rosnsl<iego. na·stroj.u". 23.51 Osta·tr:iie wiado
klu: ,.Zgs<lywanki - malowa<iki" 8.30 Wiadomości. 8.36 Prz7glą.d pra mośoi. 
13.20 Kolejdookop muzyczny. 14.00 sy. 8.45 Minia.tury orkiestrowe. 
Wia-domoś-ci. 14.05 Z różnych stron. 9.00 Aud'. ~a kl. I i II z cyklu: 
is .05 Cze~t:de i ·węgier.s·k!.e tańce .1Z p!ooeł1ką jest na1m wesołou. TELEWIZ.JA 

Program dla d11.leoi: 1. S.1>0rt 
m!·-0-ctych (Katowic<') . 2. Film 
krótkome-trażowy (Ł). 3. ,.$la 
d 0 mi wicków" - mal3• qui21 
histon•czny (W). 

w wylk. ork. rozrywlrnwycll. 15 .30 9.20 Gitara i piosenka. 9.:JS Muzy- 17.05 
z życia Z•wiaz.ku Radzieckiego . ka rozn"wkowa. 10.00 Muzyka blł-
16.00 Wiado-moŚci. 16.05 Audy-cja <rokowa. 11l.30 P00ty<>ki k0<nccrt 
aktualna. 16.16 Gra zes.pół E'rwn- :i:vczeń. ll .00 Aud. dla klas VII pt. 
ciszka GÓl'kiewi~za. 16.40 Ma.ga- „Dwa<lzi0eś-c-ia pleć wieków ato-
zy.n Ziem Zachodnlch. 17.00 Aud. mu". 11.20 Orkiestry i zespo.ty roz 17 . .50 
dla młodzieży szkolnej pt. , . Dl~ l'Y\vkowe. 12.1>4 Wiadomości. 12.15 13.25 
clekaiwych cie.kawe spra.wy". 17.3~ (i:.) AU<l:vcia dla wsi. 15.00 Wiado- 18.30 
„Tysiąc szkól na Tysi~cle'Cle". mości. 15.30 Aud. dla dzieci sta·r-

ir~,~~ai<ronika Filmowa (1',) 
, I,a!kl mają 10 lat" - pro
g.~om pt1blicyst. (Ł). 
:.Przed zimową olirnoiadą" 
- montaż fiJmowy (W). 
„Wnechświa-t. w którYm ty 
jemy" - pTogrnm I ot. „Sta 
ra matka Ziemia" (W) . 
Dzicnr' il<: telew;c:yjny (W) 
Telcr::·k!Hma (W). 

17.45 „Rarlioreklama". 13.03 Wia.clo szvch . Ble.kitn.a szta!eta''. 16.0\l 18.45 
mości. 13.05 „Leśne morze" - odc. IL.) Au<:l~cja dla mło<lzieży. 16.20 
2 pow. 18.25 Nowe nag•rania Ork. (L) „Me;iodia. rytm I picsenka" . 18.55 
PR w Krakowie. 19.05 Uniwersy- 16.50 (Ł) „Abecadlo budowlane" 
tet Radiowy. 19.15 Aud. dla mło- aud . 17.10 (Ł) Konce.rt solistów w 
d'7_.feży wiejsktej. 19.30 Koncert wyko.na.n•u student&w PWSM w 
l'C'Z!'. 20 .00 Dziet:1nl·k wiie<:z. :JQ.:W Ło•::l7li. 17.3-0 (Ł) „Renata Tebaldi" 
Wi.adomości s.portowe. :!iJ.30 „Z ro - a•tld. słO'ł.'VO-mU:z. 18.00 (J;,) Lódz 
dz'nnego kraju" - suita. 20.40 ki d!ziennik ra'Cliowy. 18.25 Au.O~:
„ze wsi I o wsi" . 20.55 .,Pięć mi- . cja slk-tuailna. l~.3ii Muzyka i aktu 
n.ut o w;v'C'ho.wa.niu", 21.00 K<>noertj alnośe>i. Hl.OO Wiadomości. 19.().'i 
Chopinow•ski. 21.30 „Radioprol>le- Kwa<:lraru; mu:zyeozny K. Stromen 

19.~0 
19 .~0 
20.00 „7.:•1~f< pożo~l" - opr-a<:QIWa 

nie Ta,deusza Kurki' (W). 
2U.~O PKF (W). 
20.45 Estrada fllmowa (W). 
21.15 0.>ta•tnie wia<:lomości (W), 

- Jeśli :pa:n w1e - po co pain pyta? Po co 
szarpać stare rany? To Illie ma nic W151PÓ1nego 
z tragic=ymi w:ypadk.ami, k:tó:re ~ały si(I 
dziś w tym dornu. 

Poruc21nU;: Skoczylas czu.t r<llSl!lące zdenietl"W'O
wani0e. Stukał olówkliem o blat b1urka i po raz 
któryś już żalowat że :nle ma tu starego wygi. 
kapiitana Zabłockiego. T€1ll potrafiłby nakłonić 
lekarza do :i.ieznań. Na pe'\Ąmo. Ale jo.alt? Co lby 
wymyślil? I nag.le poru=n.ikOIWi p~ do 
glowy pQmy.sl: 

- Panie doktorne. Czy ten m?ody pisaire, 
Marek, wiedział o &J)Ol"Ze, istiniejącym między 
panem a Maurycym Dorianem? 

Dokt.o.r poruszył st.ę gwaltownie. 
- Ten„. ten smarkacz? A cóż <l!!l ma z tym 

wispólnego? 
- Prz;y.sizlo ml do gleiwy - porucznik patrzył 

teraz bacznie na Hał.abudę - :ż,e musiał mioeć 
przecież jakąś podstaiwę, rzucająic na na.na 
doktora ookarżeni.e o zabójstwo. 

- Tego już za wiele. Dlatego, re j&kiś rYL
hi.stery:wwa.ny chłystek ośmie:J..lł sit;:. .• 

- Ale dlac:zego ośmielił się wlaśnie w sto
SIUirllk:u do pa.na doktora? 

HaJaouda sapnął ZJe złością, ~ął wielką 
chustkę, wytarł oobiie twarz. 

- Jeś1L o to chodzi - powiedział z pr"Zieką
sem - to takie samo ookarżenie. czy racz;ej 
pod.ejrz;enie, rzucił na tę aktorkę. jak joej tam? 
A. pra-Nda. Morn.i.ka. Nic nie wlem o tej kobie
cie. Ale mu.szę panu powi·edzieć, że już 5am 
fakt. że ten chł<)pak plótł o niej tak.ie rZJee:zy, 
oczys.zc.za ją w moich oczach z podej.r:r.eń. Jest 
on w:pra1wdzile poczytny jakiO autor, ale zu
pełnie niepoczytalny, jako czlow.i.eik:. Dziwi 
mnle, że nie <ll!lka.rżyl o zabójstwo bratków 
z ogrodu, albo &lupa telegraficzinego... N ie, to 
niesl:.ycha.ne ! • 

Dok!q; Halabuda byl ~iony. Chcial za
palić papierosa, ale już trnecia za.pa.łka ga!Sła 
w drżących pakach. Obsierrwują.c to, porucznik 
powi.edzial: 

- Przepraszam, panie doktome, re o to py
tam„. Ale w jaki sposób dokonuje pa111 O!De
r a<'.j i. j~śli tak dQ7,ą pa.n.u ręce? 

Halabu-da W€6-i·chnąl ciężko, l!lk:ttrezyl się, 
oczy mu przyga.słv. 

- Nie op.erowoał-em już od pewnego czaoo„, 
Sz:rl;olil-e-m tylko mlodych chi.n.l.rgów. Ale 'W'la
snie dzi~.iaj .. , 

Za.milkł . 
- Co dziisia.j? 
Stary lel-carz patrzył j:)r?Jed siebie wyblaklymi, 

srnut.nym1 oczamL. 

- Ano nic. Dzi.,.iaj d(J'\vi-edzialem si.ę od Do
r1.ana, że w mini.9t.rmstwi"1 uwafaja. :7.oe powiITTie
nem już przejść na emeryturę. Pewnie, po co 

im '5'..ary człowiek. Są mlodz.i.. 

Mówil ci-cho, j;:tk by do siiebie. PO<rUC?milca: 
ucterzylo jednak .iA.dno: 
~ 01.ac;rego wła.śni"' Maut7<:y Doria,n zak,.._ 

muniikowal panu o tym? Dlaczego nie kt~ 
z 1·„karzy. z pańl'J<:ich kol{')rów'! · 
Hała:buda machnął ręką z rezygnacją. 
- W!edzial, 7.,e to dla mni<" bę<l:r.i<:> ci~~ 

l)l!'ZeZycie. 'Woleli, żeby pn:ygotowal mnie e . 
teJ?O„. przyjaciel. 

Pauza, ja,ką doktm" zrobił prned wymów!·".'
ntein sława „przyjaciel" była nabrzmiała .,.,.,__ 
ryczą. 

.,...., To praecież Mal!rycy Dorian stara.r· s!ę 
~med kiUru laty. aby pan d?ktor zootal dyrek
torem 51Zpitala LGP, prawda? 

- Ach, i o tym też palTl już wie - TJO'W'c
dz.ial dokto.r. nie okazując zr<':.sztą żadnego zdzi
wienia. - Owszem. to dzięki jego protekdi 
za.stałem dyr.ek"t.or-em. 

..... A więc panowie popon1'lili się ~ tym, co 
kiedyś między ·wami zaszło? 

- Wraca pan do sw0go - rzekl Halabuda. 
głuchym, 7.ITięCTAJ111ym i:rl<>1*m. - Ale ja o tym 
nie będę mówił. Odmawiam na 'en 1RmP..t 7,0-
znań - iak to. zdaje się, w w~szym j(l'Zy.b."U 
nat>.:ywa. prawda? 

- Jak pan doktor wolL Trudno! _ 
Doktor Halabuda ciężko wstal z ~ła. 

Prresz-ecll się po pokoju. Stanął prz;ed Skocz:--·· 
!asem. 

- Ja wiem, pon.1czniku. żie pan jest t1.1tai, 
żeby pytać. Żeby wy.<flwietlić ó'.prawę zahój.stwa 
Dfi.riana. I l'ę drugą .sprawę, na górne. Wszyst
ko rCYmmiie:m.. Tylko niie ro;::;umi·cm. po co v..-y
pytuje mnie pan o zamierz:chlc, odkgle, bar
d7.Q o..sobi.ste sporawy, i jak pan to nazywa ....., 
lwnfli.Jki-y. a nie interesuje &lę pan os.trym ko.n
!liktem, który pc;w&ał dziś między moim zabi• 
tym przyjacielem, a tym zwa.riowan.i.m cl!.ło
pakiem, Ma.rki•ólm. 

Poru<:Znik ożywił się. 
- Wiem, że coś między nimi. za,~lo. Jakaś 

bu1-zliwa ~a. Ale o oo chodziło? Czy pa.n 
dokitor wie? 

- Nie wiem. Ale wiem. :i,e ieś1i młody czło
wiek, który tyle Dorianowi zawdZ:.ęcza, który 
- mu.szę to przyzinać - do. niego jednego od· 
nosil się zawS?.e z wielkim ,;;zacunkiem - na
gle robi brutalną soeonę z krzykiem. a potem 
pije, jak opęta1I1y„. Wycląganie wni<ll.Sik:ów nie 
do ITllilie należy, panie poruczniku. 

Skoczylas rozmyślał o czymś mtensyw.nie 
7le ścią,giniętymi brwiamL 

- Panie doktiorz,e - powiedziail nagle - j.ak 
pan S'~dzi. czy człowiek tak ;niezrównml\Tażany, 
jak Marek, mógł pod wpływem afektu, wla.-· 
śnie wtedy, gdy za.szlo coo m:ędzy nim a Do
rianem - zabić? 

Doktor WZt'tt•s.zyl ramionami. 
- To001"€tyozni.e - tak A1e ja 

psycholog.iem, tY'lko chintrgi•&n. 

VI. 

nie jestem 

....., Oczywiście. ~.e a~ d0oktora Halabudy, ani 
Moniki. nk? pode.jrz,ewal-em na.pro.wdę. Po pt"'.)
st<u bylem zalany. I có7. ja i·f\O..".:~?t:'! mogę pe>-. 
wiedzieć? Wszystko już powiedziałem. 

{Dalszy C'iąg n.asfąpi) 
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do 15.30, sot»ta do 13.30. - Prenumerata miesięczna zł 12.50. !>renu mnat1: przyJm~ją placówki· pocz.towe, 1t~i.:no"2:e o:az PUPIK „Ruch • Łód!, Ul. Roosevelta 17, konto PKO ł.ód:t 
7

..i;.
579

. Preoum,.. 
rata u gra.nice wynosi: kwartalnie zł 52.00. półrocnnle u 105. rocrz.nle 7.J 21n Zamów.en!'! I wpłat:v przy,mu1e PKWZ „.Ruch' Wars:r.awa, ul. WIJGT.a 45, l«mto PKO l-6-looo
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