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Rok XVII 

Plantatorzy 
kukurydzy 
z całego kraju 

radzq 
w Warszawie 

Łódź, piątek 27 stycznia 1961 rt>ku 

13 prOjektów 
rozpatrzy Sejm 31 

I w ARSZA WA (PAP). - Prezydium Sejmu usta~ I 
liło porząd.ek dzienny 53 posiedzenia plenarnego 
Izby, wyznaczonego - jak wiadomo - na 31 bm. 

Nr 23 (4409) 

ustaw 
stycznia 

ryeh przepisów kodeksu 
ka1rnego WP, o straży prze
mys-łowej, o broni, amunicji 
i materiałach wybuchowych, 

1 
o łącZ'ności, o ochronie wód 
przed zanieczyszczeniem. 

Na apel warszawskiei ZMS 
I 

młodzieży 

9 milionów 334 tys. złotych 
• 

DODATKOWO 
w wyniku zobowiązań 

S'7'ła.feta zobowią.zań r>odej mowa.nych na a.pel mIOOzieiJ' 
wa.rszawsk:iej pod hasłem: „Młodzież pięciolatce" za.ta.oza. 
w Dmlnicy Baluty coraz szttsze kręgi. Do chwili obecnej o
gólna wartość zobowiązań Pl"Qdukcyjnych prrekroczyla 9 :mln. 
300 tys. zl. Ponadto J>OSt:anowiOl.llo utworzyć 30 n<>wych bry
gad prodnkcyjnych, 3 ognJSka sportowe oraz zadeklaroiwa.no 
2.100 rol:>ooZ'Ogod'zin dJa wykona.nia czynów spolec=ych, 

Ostatnio grupa ZMS w Jótlz 
kich Za.k:ladaeh Obuwia Gu
mowego podjęła zobowiązanie 
mówiące 0 zorganiz.owaniu 
dwóch młodzieżowych brygad 
prO<lukcyjnych w oddziale 
tkanin technicznych. Młodzi 
robotnicy postanowili pr:z,eprv. 
cować spolecznie 40 roboczo
godzin prz:y pakowan.iu obu
wja na eksport. Ciekawie za-

powiada się realizacja zol:Jooo 
wiązania prrewjdująoego zor
ganizowanie d.zieln.ioowego tur 
n.ieju brydżov.rego. 

WARSZAWA (PAP). Dziś roz 
poczęła się w gmachu. Centra.1-
nej Bibli-0t.el"i Rolniczej w War 
si,awie kraj'°wa nara.da, poświę 
eona programowi z.więks,zenia 
upra.w kukurydzy. W na.radzie 
udzial bierze ok. 400 osób -
przedstawicieli służby rolnej 
WRN, zNhązków kółek rolnych 

Depesza Chruszczowa 
do kanonika Kira 

W toku posiedzenia, które 
potrwa za,pewne jeden dzień 
i roz..pocznie się o godzinie 
10 rano, Sejm rozpatrzy 13 
projektów ustaw, a miano
wicie: 

Polska naizimnfoiszym lffair.m w Europie 

W Za.kładach Przemysłu Je
dwabniczego im. Wróblewskie 
go w wyniku zobowiązań po„ 
wsta.nie 10 nowych brygad mto 
dzież.owych w oddzialach: wy
ko1iczalni, tkalni i szwalni. 
Tutaj grupa Zi\113 ~zwala do 
podjęcia zobowiązali. całą za
łogę i apel ten spo·tkal się z go.. 
rącym przyjęciem ze strony 
załogi, dyrekcji, podst. or~. 

part. i rady zakładowej. Na. 
zebraniach oddziałowych po
djęl-0 już szereg zobowiązan, 
obejmujących załogi całych 
oddziałów, np.: załoga wykon 
czalni pa&tanowila wykonać 
roczny pl.an ilosciowy na dwa 
dni prz.e.d termfaem, co da 
ponad plan 200 tys. metrów 
tkanin-v o wart<>ści prz,zkracz.a
jącej 6 mln. zł. Inne zo\y).. 
·wiązanie tego ocldz:alu doty
czy wyk-Onania pl.anu ekspor
tu w 100 proc. · 

spółdzielczości produkcyjnej I 
PGR itp, Obecni .są na na.ra
di,ie przedstawiciele reso·rtu 
r olnictwa, m. in. wiceminis.ter 
St. Gucwa. 

MOS.KJW A (PAP). Przewodni 
czący Ra.dy Ministrów ZSRR 
Nikita Chruszczow wysłał de 
kanonika Kira, mera miasta 
Dijon, depeszę z gratul~ja.mi 

w związku z 85 roczni<:ą. jego 
urodzin. 

Statek ~ ,,Santa Maria'' 
płynie bez przeszkód 

LONDYN - NOWY JORK 
(PAP). Do tej chwili statek pa 
sażerski „Santa Ma<ia", opano 
wany prz.zz prz•eciwników por
tugalskiego dyk.tat<J-ra Salazara. 
płynie bez prz,e,szkód nie usta
loną wciąż jeszcze dok.lad.ni~ 
trasą, ale najprawdo1podo-bn1eJ 
w kierunku Angol! w Afryce. 

Niszczyciele amerykańskie o
t1-zymały rozikaz pościgu za sfa<t 
kiem, ale prezyde nt Kennedy 
o-5wi-adc:>:ył, ż.,e Ameryka.nie, 
gd~-by udalo się im dopędzić 
.. Santa Ma.rię", nie wejdą na 
JeJ pokład. Ich zadallliem ma 
być w tY'ffi wypadku tylko es-

Wczasy zimowe 
tematem spotkania 
przy NTU 303-04 

-!§?-
DZISIAJ 

W GODZ. 14-15.30 
PRZEZ TELEFON 303-04 
ODPOWIADAC BĘDZIE 

NA PYTANIA 
NASZYCH CZYTELNIKOW 

Franciszek 
Juroszek 

kierownik Woj. Biura 
Skierowań FWP w Lod'Zi 

OTO NIEKTORE 
ZAGADNIENIA: 

+ WYSOKOSC OPi.AT 
+ WCZASY RODZINNE 
+ MIEJSCA DLA J,ODZJ 
+ PRZYGO'l'OWANIE DO-

MOW WCZASOWYCH 
DO SEZONU --------------

kort.owanie statku i czuwa10ie 
nad bezpieczeństwem obywate
li amery•kańskich, którzy znaj
dują się na jego pokładzie. 

Przywódca grupy a<ntysalaza
rowiskiej na stM.ku portuga!-.'<im 
Galvao oświadczył, że go.tów 
b,vlby sp-01!.kać się na po.kład.zie 
„sa,nta Marii" z przedstawicie
lami USA albo innych krajów 
- z wyjątkiem jednak Po-rtu.ga 
Iii i Hi.s.z.panii. W depeszy ra
diowej przesianej do Agencji 
Reutera Galvao po·twierdza, ŻE 
on i jego towarzysze dą7..ą do 
wyzwolenia Portugalii od reżi
mu dyktatorskiego, 

* * "' NOWY JORK {PAP). Do-
wódzhwo ma,ryna.rki USA za.ko 
muniilmwalo, że admirał Den
ni.son, do·wódca fioły USA na 
Atlalfltyku, przekazał przez ra
dio do kaipitana Galvao depe
szę tej treśoi: 

„Pr-0simy ski«ować się do 
kt6regokt0łwiek portu północ
nej części Ameryki Południo
wej, aby wysadzić tam pasa7.e
rów. Pros:zJę o wiadomo.ść o W'J 
borze portu i o terminie przy
bycia. Spróbuję zorganizować 
konforencję na p·okladzie „San 
ta Marii", tak jak pan propa-
nowa~". • 

Do chwilli obecnej 
dzi nie było. 

odpowie-

Przypadkowa reakcja 
łańcuchowa 

w ośrodku nuklearnym 
NOWY JORK (PAP). - Ko

misja energii atomowej ko
munikuje, że ewakuowano 
personel zakladów chemicz
nych w doświadczalnym o-
środlku nuklearnym Idaho 
Falls, gdyż w środę doszlo 
tam podczas jednego z e.ks: 
perymentów do przypadkowe] 
rea,kcji łańcuchowej. Nikt zre
sztą nie za.stal ra.nny. ------

Z wczorajszej ses,ji 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 

Dziewietnast.a z kolei i ostai nia w bieżą<:ej kadencji Ses,ja 
Wojt:\\ ó-fi~kiej Rady Narodvw ej odbyła się wcrora.i w gma
chu Pre-r.ydjum \\'UN 1u·zy ut. Ogro.d<>-wej. Uc7.estnlczy} w 
niej sekrcta.rz Rady Państwa Julian Horodecki. . 
Do·konując olwa.rc1a S<>sji przewod1uczący Prez. WRN -

F Grochalski, podkreślił jej konkretny i roboczy ~H punk
tów J.l'Orzą.dku dziennego) a Jedno-cz.eśnie uroezysty cha,ra.h-

ter. 
W trakcje Sesji podjęto sze

reg uchwa<, a ml,an-0w1c1e: v. 
sprawie ustalenia J!·czby .czl<>.n 
ków powiatowych i mi-e3s~c]] 
ra<l nar-0<lo-w-ych w woj. l.}jz
kim. w sprawi,e powolan:a O· 
kręgowych komisji wybo•
czych dla przep~owadzenia wy 
bo~ów do Sejmu Pf\L <>tDZ V! 
sprawie powolan'a powia:.(·
wych i mJej,sk:cb kom'sjj wy
oorczych dla prneprowa<lzen ·a 
wyborów do ra<l naro-dow) eh. 
Następna i:n.ipa u.chwal d.oty-

czyla.: PM:ekazanfa niektórych 
za?an WRN powia.towym i miej 
sk1m radom nar()d<>wym wytycz 
nych dla powiato.wych ;ad naro 
d0<wyoeh w dzie.dzLndE> l'o,zstierzainia 
up!"awnień ~last nie stanowią
cych P.ow1atow, ra.d <>s·iedli i gro 
n1r.d·zki1ch ora?. wnio:;kó·w w 
prze-dmioeie l!'OZiSClerze.nia u1>raw
nień WRN i przeka.zania niektó
rych uprawnień organom adm.i
nistra,cji prezydium rad na.rodo
wych niżs-tet;<> szczebla. Z tymi 
wni.os,Jcami Prezydium WRN po
~t~nowil<i wy&tąpl(o do Rady Ml
ni!:.trÓV\' i właściwych resortów 

(Dalszy ciąg na· str. ~ 

o pra·wie bu~owl.anym, o 
planowaniu pi;zestrzennym, 
o terenach budowlanych na 
obszarach W1Si, o zakwatero
waniu sil zbrojnych, o 
zmia<nie usta!Wy z dnia 6 
czerwca 1958 r„ o służbie 
woj<Sikowej szeregowców i 
podoficerów sil zbrojnych i 
dekretu z 14 sieripnia 
1954 roku o zaapatrze.niu 
inwalidów wojennych i woj
skowych oraz ich rodzin. 
o dozorze technicznym, o 
zmia1nie ustawy z dnia 12 
marca 1958 r. o zas-.i.1dach i 
trybie wYWłasrzczania r.leru
chomości, 0 zmianie niektó-

1 
rych przepisów kodeksu 
wojskowego postępowania 

ka.rnego, o zm~anie niektó-

Jeszcze 1 - 10 dni mroźnych 
WARSZAWA (PAP). Fala 

mrnzów, która oga.rnęła od kil 
ku dni nasz kraj potrwa jesz
cze - jak przewiduje biuro 
pro.gnoz dlugo·t-ermino·wych 
PIHM - około 7 do 10 dn.i. 

W chwili obecnej Polska jest 
najzimniejszym krajem w Eu
ropie. Na.wet w Skandynawii, 

4 wyroki śmierci 
w ALGIERII 
PARYŻ {PAP). - Francuski! 

Sąd Wojskowy w Constantinei' 
skazał na ka1·ę śmierci czte
rech patriotów algierskich 
wśród nich jedną kobietę. 

Największy od 10 lat pożar_ w Łodzi 

* Wybuch w Wytwórni Kotłów 
* Szczegóły akcji ratowniczej 
* Dochodzenie w toku 

PO'.i:a:r 4-piękowego budy11ku fabryczneg0 o drewnia.nych 
stropach przy ul. Więckowskiego 3fi był największym w LO
dz.i od JN,"Zeszlo 10 lat. 

W budynku tym mieścily 
się trz.y sipóldzielnie wlóklen
n icze i spótdzieln.ia „Kotlarz". 
Splonąt ca.ly gmach dO\Szczęt
nie wraz z urząd.zieniami. ma
szynami, surowcami i gotowy
mi wyi'Ob-ami. W przybliżeniu 
stra.ty ocenia się na pneszło 
13 mln. zł. 

Gdy przybiliśmy n.a miejsć'i! 
- mówi mjr M. Gwizdka -
plonql już parter i 1 pit;tr0. 
Niedtugo potem zapaliily .s1ę 
poz.ostałe kondygnacje. 

nocnych, wYk.aże śledztwo. 
Boc.zek dopiero wcZ<J!l"aj okoio 
godz. 13 odzyt><k.al przy U>m
ność w Szpi.talu pr1Ly ul, Ster-

(Dalszy ciąg na str. 2) 

Przewrót 
w Salwadorze 

skąd przywędrował do nas 
mroźny wyż, temperatury są 
wvższe niż u nas. Tak samo na 
pÓłnoc od Moskwy jest cieplej. 
Podobne jak w Po-ls.ce mrozy 
panują jeszcze tylko w Niem
czech oraz na Ukrainie. W po
zo0s.ialych krajach Europy za
chodniej i poludniowej tempe
ratura utrzymuje się powyżej 
zera st. 

W ciągu bieżącej zimy w Pol 
sce naJniższą temperaturę za
notowano 26 bm. w Chełmie -
minus 25 st. 

KIELCE {PAP). W nocy z 25 
na 26 bm. w woj. kieleckim na 
stąpil dalszy spadek tempera
tury. Najzimniej było na Łysej 
Górze, gdzie zanotowano mi
nus 20 s.topni C. 

W•3,zystki~ rzeki przepływają 

ce przez Kiel·ecczyznę pokryly 
się już lod€m. W okowach lo
du znalazła się większo.ść środ 
kowego biegu 'Wis.l,v, przy czym 
na.jgrubszy lód jeF.t w rejoni.e 
Sandomierza. Grubo,ść pc·kry
wy Jodowej wynosi tam 1-8 cm. 
Ru.eh statków i barek na Wiśle 
i,os.tal wstrzymany. 

Znaczny spadek temperatu
ry w nocy z dnia 25 na. 26 bm. 
poważnie wpłynął na. za.kłóce
nie komunikacji. Mimo wysił
ków kolejarzy, występują opóź 
nienia pociągów osobowl-ch. 
Opóźnienia. notowane są rów 

nież na traśach autobusowych 

SZCZECIN (PAP). Na sku
tym lodem Jeziorze Dąbskim 
oraz Odrze można spotkać po
jedynczie postacie ludzi ubra
nych w waciaki lub inną cie
pią odzież. Stoją godzinami i 
łowią ryby w wyrąbanych w 
lo.dzie przeręblach. Zamiłowa
nie oka.za.Jo się t>owiem silniej 
sz.e od kilkustopniowych mro
zów. Zresztą większość wędka
rzy w.ra.ca z zimowych polo
wów z piękinymi „trofeami"„ 

Tkalnia „C" zobowiązala s:ę 
prrokroczyć rocz.n.e plany :losci. 
i jakości o 1 proc., z.mn.ej.;;zy : 
ilość odpadów przędzy o pól 
proc. Zobowiązania te da<l.7.4 
w sumie ponad 480 t.i-s. :cJ. 

Zato.ga sz.waLm Z()i>owlązala sńę 
wykonać plan roczny na trzy dJLl 
przed terminem, a tym sa.mym 
wyproodu-l<<>wać ponad pia.n 15 
tys. kr11;wa.tów. Ponadto z resz
tek, ktore dotychczas pnezna
cza.ne były fl-0 wy rzucenia pos.ta 
n()w101t1,o wykro·ić i uszyć 5 tys. 
kra1wat()w. Wartość zobówia?:ań 
smwaJ01.i Qblic7.a się na 520 'tys 
z!. W sumie w WY!'iku realizacji 
pod,iętych ir-obqwn1.z.a1i, zatp~a 
Zl'J im. Wróblel.\'skiego w'· pr~
cu,ie w bież. roku doclatko,\.o po 
nad 7 mln zł. 

UP> 

Nauk 
o niemieckim 
wschodzie 

BERLIN (PAP). - JaJ< po
daje z Kilonii Agencja ADN, 
odwetowa organizacja prze
siedle'ńców domaga się wpro
wadzenia w szkołach S!lez
wik-Holsztynu nowego przed
miotu, a mianowicie na 1ki o 
niemieckim wschodzie. W 
tym celu krajowy zw ązek 
przesiedleńców zamierza oo
wolać specjalną organ;zację, 
której celem będzie for.,;owa
nie w programach szkolnych 
tego kraju nauki o niemiec
kim wschodzie. Ze Wll.glięd.u na 15-isitO•p!l•lO'WY 

mrórz, "keja s·1rraily była niez.wy
kle UtJl'u1don.io1n,a. Zama,rzaly hy
dranty i ulic1Z11e sbu.dzienld. Stl'u 
mf€tlie W·O•dy z si·k.awetk i. a,rmat· 
ki wod1n.ej, tU><lewa.ly dra.b'•1Y me 
chankzne i sprzęt ma,r2na,c ua
tyc.himi a.s.t. Za.r od pwnącego bu
dynku Iab,rymneg.o byt tak wiel
ki, iż „pętla cieplna" ogarnęła 
budynek mde$Zl<a-lny po prze-ci.w 
J1~j sbronie ulicy. Za.palii s·ię na 
nim dach, s>k·rzynki do kwiató•W 
na balk()nach. Od żaru wyleoia
ly sz_yby. Straży uda.Io się ura
towac ten bu<l.ynek, jak również 
gma.ch Centralnego Zarządu Prze 
m;ystu Papierniczego oraz pobli
&k1 gma.ch Muzeum. Pło'llące ża
giw.ie niesione przez wiatr spada
ły a.ż na budynki przy u-1. Obr. 
StaL1ngradu. 

NOWY JORK {PAP). Ame,ry 
Irnńskie agencje informacyjne 
dono.s.zą, opierając się na ko
munikatach De,partamenitu Sta 
nu USA, że w Salwadorze do
k-0nany zoiStal w środę prz-e
wrót rządowy. Sześcioosobowa. 
junta, która sprawowała i-ządy 
w tym kraju od pażdziernJka 
ub. r·oku zootala obaJo,na. Jun
ta ta doszła jak wiadomo do 
władzy po obaleniu reżimu 
prezydenta Lemusa. 

Hammarskjoeld odwołuje się 
do Rady Bezpieczeńsł va 

Dokonaniu przewrotu towa
rzys.zyly rO'l.ruchy wś~ód ludno 
ści. Nowy rząd nie zdolal jesz 
cze opa.nować catko·wicie sytu
acji. W wielu okręgach kra.ju 
trwają walki. 

NOWY JORK (PAP). Z Sal
wado·ru donoiSzą, że PQ prze
wrocie do,kJonanym pr7.ez juntę 
wojskową wprowadzono s.ta,n 
wojenny. Podczas nocnych starć 
byli za,bici i ranni. 

NOWY JORK {PAP). - Se
kretarz generalny ONZ Ham
marskjoeld oswiadczyl w 
czwartek, że decyzja Maroka, 
Zjednoczonej Republiki Arab
skiej oraz Indonezji wycofa
nia swych wojsk spod do
wó.dz.twa Narodów Zje-d111oczo
nych w Kongo jest „tak po
ważna, iż wymaga poddania 
rO'l.wadze Rady Bezpieczeń
stwa". 

Hammarskjoeld podkreśla, 
że 1.150 żołnierzy indonezyj-

W czas.ie akcji ratunkowej 
w gmachu fabrycznym slych.:ić 
było ek.s>.plozje. Straż przy
pusZJCZa, ze ek.s.plodowal ben
zol, potrzebny do celów kon-
1>erwacyjnych. W relacji oko
licznych świadków, pożar roz
począł się od silnego wybuchu 
w wytwórni kotłów. Ciężim 
poparzon.y praoownik tych za
kładów, 42-letn.i Edwa'l'd B<>
czek. przebywa! w spó;dz:elni. 
Co robi! tam w godzinach 
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MOS KW A. - Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR ratyfikowa
ło ukła.d w sprawie radziec
kiej pomocy gospodarczej i 
technicznej zaofiarnwanej ZRA 
w związku z budową tamy 
assuańskie.i. Jak wiadomo 
rząc' ZSRR udzielił ZRA długo 
terminowego kredytu w wyso
kości 900 mln rubli i bierze 
bezpośredni udział w budowie 

NOWY JORK (PAP). - W tamy a.ssuańskiej, której wys<> 
South Portland (Maine) nastą- kość wyniesie 111 metrów. 
pil wybuch cysterny samo- BONN. - iW 1961 r. bezpośrednie 
chodowej z naftą, w wyniku i pośrednie wydatki wojskowe 
cze.~o s<tanęly w płomieniach Niemiec zachednich wyniosą 
2 inne cysterny. Wypadek za- ogółem 26 do 21 mld marek i 
;ilarmowal mieszkańców. po- stanowić będą p1·zeszło 50 pro 
nieważ w pobliżu znajdowała cent budżetu państwowego -
się wielka składnica ropy pisze ukazujący się w Hambur 
nafLo-w.ej. Je•d-ra o,rnba ponio-1 gu dziennik „Die Andere Zei-
,:.Ja śmierć, zaś dwie .są, cięż- tung". 
ko po,parrone. LONDYN • ..,. Parlamentowi linii 

Południowo-Afrykańskiej przed 
łożone zostały oficjalne wyniki 
śledztwa przeprowadzonego \\ 
sprawie k1·wa.wych wydarzeń 

w Sharpeville w marcu ub. ro 
ku, podczas których od kul po 
licji zginęło 72 Afrykańczy
ków. Przedstawiony rapo,rt za
znacza, że „nie ma żadnych 
podstaw do twierdzenia, iż po
licja używa.la specjalnej amu
nicji w rodzaj-u kul „dum
dum''. 

PARYŻ. - Agencja France Pres 
se informuje o nowych demon 
słracjach ludności algierskiej 
w Bougie. Demonstracje przy
braly chara.kler ma.s()wy. Od
byly się one pod hasła.mi na
rodowo-wyzwoleńczymi. Fran
cuskie władze bczpiecze1'islwa 
skierowały do Bougie silne od
dział,y policJi t woJsk"' _ 

skich zostanie wycofanych w 
najbliższym czasie. 3.240 Ma
rokańczyków zamierza opuś
cić Kongo przed ko.ri.cem bie
żącego miesiąca, a 510 żolnie
rzy i oficerów Zjednoczonej 
Repub1iki Arabskiej - 1 lu
tego. 

Sekretari, gene.ralny ONZ 
przypomina, że obecnie wyco
fywany •jest oddział Gwinei w 
.sile 749 żołnierzy i oficerów, 
a Jugosłowianie opuścili Kon
go pod k-0niec grudnia ub. ro
ku. 

Hammarskjoeld zaznacza, że 
w ten &posób silv ONZ ule
gną znacznemu oSlabieniu. 

Strajki w bazach 
amerykańskich 

w Japonii 
, TOKIO {PAP). iW oi,wartek 
Ogólnojapoński Związek Z.awo
dowy robotników zatrudni-0-
nych w bazach amerykańskich 
w Ja:POnii, po raz trzeci prze
prowa<lził godzin.ny strajk. 34 
tys.iące robotników - człon
ków te.g;o związku zawodowego 
domaga się polepszenia wa.run 
kow pracy. 

W baz.ie Futiu, gdzie mieści 
się sztab do·wództwa wojsk ame 
rykań.<kich w Japonii, ~-0botni
cy ro,z,poczęli str;i.jk beztermi
now,y, 
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Kennedy zakazał lotów 
nad obszar powietrzny ZSRR 

MOSKWA (PAP). Jak już podawaliśmy, Prezydium Ra
dy Naj"'-yższej ZSRR postan0<wiło zwolnić dwóch ło·tni
ków, członków załogi amerykańskiego samolotu wojsko
wego „RB-47" i przekazać ich władzom amerykańskim 
Ogłoszony w tej sprawie komunikat Ministerstwa Spraw 
Za.granicznych ZSRR informuje: 

„W wyniku konsultacji mię
dzy rządami ZSRR i USA 
rząd Związku Radzieckiego kie 
rując .się .szczerym pragnie
niem zapoczątkQwania nowegQ 
etapu w stosunkach między 
Związkiem Radzieckim i Stana 
mi Zjednoczonymi postanowił 
zadość uczynić życzeniom stro 
ny amerykańskiej w sprawie 
zwolnienia dwóch lotników -
członków zale>gi amerykańskie
go samolotu wojskowego „RB-
47" F. Olms.teada oraz J. Mcko 
ne i zwrócil się do Prezydium 
Rady .Najwyi.szej ZSRR z proś 
bą o zwolnienie tych lotników 
od odpQlwiedzialno.5ci ka,rnej. 

:Prezydium Rady Najwyższej 

Soraya będzie 
dyrektorem 
WIEDEŃ (PAP). Do stolicy 

Au.strli przybyła była żona sza 
cha Iranu księżniczka Socaya. 
Obejmie ona stanowisk'° dy,rek 
tora brytyjskiego towarzystwa 
samochodowego, grupy Nobla . 

Największy 
w ciągu 
pożar w 

10 lat 

lodzi 

podjęło decyzję o zwolnieniu 
F. Olmsteada i J. MckDne'a : 
przekazaniu' ich wla.d·wm USA. 
Rząd radzhecki zos.taJ powia

domiony, iż prezydent Stanów 
Zjed.nocwnych wydal za.rządze 
nie, w którym zakazal samolo 
tom amerykańskim naruszać 
obszar powietrzny Związku Ra 
dziec kiego. 
Rzą.d Stanów Zjednoczionych 

oświadczył także iż decyzja rzą 
du radzieckiego w spra.wie 
zwolnienia F. Olmsteada i J 
Mckone'a us.u.wa poważną prze 
szkodę na drodze do polepsi.e
n ia stosunków radziecko-ame
rykań.skioh ". 

* * * 
WASZYNGTON (PAP). Uwol 

nieni lotnicy amerykańscy sa
molo·tu „RB-47" zestrzel-onego 
podczas lotu wywiadowczego w 
pobliżu Murmańska w lipcu 
ub. roku przybędą w czwa,rt.ek 
w godzina.eh południowych do 
Nowego Jocku. 
Dziś ra.no w drodze z Mo

skwy do Nowego Jorku obaj 
piloci na krótko zatrzymali się 
w Ams.te·r.damie. 

Rzecznik prasowy .Białego 
Domu Salinger podał do wia
domości, że prezydent Kenne
dy spotka osobiście w bazie 
lotniczej Andrews w pobliżu 
Waszyngtonu dwóch amerykań 
skich lotników Olms~eada i 
Mckone, zwolnionych prze: 
władze ZSRR. Mają oni przy
być do Waszyngtonu w piątek. 

Najbliższy współpracownik Eichmanna 
aresztowany 

. 

W Wiedniu a.reszt.owa.no osta.t ni.o Fran11:a Nova.ka. (w środ
ku) najbliiszeg<> wspótpracow nika Adolfa Eichmanna. Od 
pairu lat był on kierownikiem dirukairni na prriedmieściu 

Wiednia. - Waehring. 
Fot. CAF 

Zawrócą bieg 2 _.zek: 
Peczory i Wyczegdy 

MOSKWA (PAP). - Ra·da 
Techniczna Minister.stwa Bu
dowy Elektrowni ZSRR za-

Zaginął samolot J 

NOWY JORK (PAP). - A
merykański transportowy sa
molo•t wojskowy C-118 zdąża
jący z Azorów do bazy mor
skiej Argentia w .Nowej Fun
landi\ z 28 o.sobami na. po
ikła·dzie zaginął. Przypuszczal
nie uległ on katastrofie i za
tonął w Atlantyku. 

twierdziła wstępny projekt 
zawrócenia biegu północnych 
rzek Peczory i Wyczeg:iy i 
&kierowania ich wód po.przez 
Kamę i Wołgę do Morza 
Kaspijskiego. 

(Dokończenie ze s~r. 1) 
linga 1-3. Lekarze stwierdzili 
.siln.e po.parzenie III stopnia. 

Nie potwierdza się wiado
m-O>Ść poda.na. przez radio, :ie 
w cza8ie pożaru ra.nnych Zo
s!.alo kil.ka,n.aście osób. Z per 
oonie1u SP ulegl wypadkowi 
kpt. Henryk Jackows.ki, który 
w clem:rw13ciach wp.adt do P:
wnicy po za~amaniu s:ę po
dłogi, Dozna! on pęlmięcia 
kości w ko1anie i potlu01en 
obu nóg. Przebywa na lecze
niu w domu. 

Z wczorajszej sesji WRN 

Specjaliśc~ obli.czyli, że czte
ry piąte wód .z rzek europej
skiej części ZSRR trai:a o
becnie do Oceanu Lodowate
go, przepadając dJa gospodar
ki. Tymcza&em Wołga mesie 
do Morza Kaspijskiego zby": 
mało wody, wskutek czego 
mor.ze to powoli wysycha. Mo
rze Kaspijskie ma zaś duże 
znaczenie ekonocrniczne, m. in. 
dostarcza cennych gatunków 
ryib, dających słynne kawiory 
astrachańskie. 

Realoizacja tego gi.ga;n.tycwe
go projektu będzie kosztować 
Qkoło 6-7 milia.rdów rubli. 
Główny twórca projektu, imż. 
G. Sar.uchanow, oświadczył, że 
prace wstę.pne w.staną ziiikoń
czorne w najbliższych latach. 
Budowa zbi·orników, w:iwych 
koryt rzecznych i elekLrowni 
zajmie 7 lat. 

O ile zl-0-kali'zowan.ie oś.rodka 
pożogi trwato półtorej g-0<!.zl•nY 
to zg1iS1Jcza gtraż dogaszała przea: 
praiwie 11 god.zJin. W najgoręt
szym mom.,,n.cie ewaku-0•wano lud 
ność z okolic'lJllych ka.mienie. P-0 
godzinie, gdy sytuacja Z<>S·tała o
pa1wwa.na, mieszkańcy powrócili 
eto swych domów. 

Wladz;e prokura.torsk:ie W5:2lcz<i 
Jy dochodzen.ie. Zatrzyma.no 
<Io tej J>ł)ry dwie ~by. Wy
daje się, że silnie popa.r.z.ony 
E<lward Boczek po odzyska
niu pelnej świadomości, bę
dzie mógt wyjacinić przyczyny 
pożaru. On jeden przebywal 
w salach produkcyjnych spói
dzielni .,Kotlarz", gdy nastq
pila eksplozja i buchnęły plQ.. 
mienie. (Sii) 

* * * 
Zarząd Spółdzielni Pracy im. 

G . Dna wzywa wszystk!ch pra 
cowników tej spółdzielni w.
trudnionych w byłym oddziale 
przy ul. Więckowskiego 35 o 
przybycie w dniu 27 stycznją. 
br. o godz. 12 do świetlicy Spół 
dzielni Pracy im. Lewartow
skiego przy ul. Próchnika 16. 

(Dokończenie ze &tr. 1) 
Omówieniem pooo.s;talych U• 

ohwa:ł, jak również szerszym 
p-otraklowaniem tu ;przy·tocZ<,
n.ych zajmiemy soę w naszy,n 
wydaniu wojewódzkim. 

W cla!sz,ym ciągu obrad u
cziestnicy Sesji dyskutowali 
nad pr.zedl~nymi im infor
macjami o wynikach aktywi.za 
cji gospodarczej woj. lódzk1e
go w okre.s.i.te obecnej kadencji 

X Olimpiada Fizyczna · 

47 uczniów z Łodzi 
i województwa 
zakwalifikowało się 
do eliminacji 
li stopnia 

rad narodowycli. oraz o prz<:
blegu realizacji p01Stuwtów 
zgl-osz,onych w toku kampanil 
wyborczej do rad narodowych 
na la.ta 1958-60. Obszernego 
omówienia pt""..JCdstawionych 
1nata.riałów dokon.al z ranue
nia .konwentu seniorów sekrc
ta•rz KW PZPR - W. Fibar 
k.iewiicz. 

.Sekretarz Rady Pa.ńsitwa -
J. H<l'rodecki, w swoim WY·· 
stąpieniu powiedziat m. in.: 

„W &kre&ie kadencji wygasa
jącej w dniu 2 lutego, w struktu 
rze rad na.S't'l,pHy p<>ważne zmia
ny, co wywarło wpływ na d2ia
lalność rad i wyniki ich ptacy. 
Uchwala sejmowa z roku 1957 
um-01Cniła ra.dy ja.ko władzę tere
nową. Pod kle•ru.nek rad p·rz&
szedł cato•kszta.lt życia w ter.enie, 
wzmocniła &ię Ich po1zycja. w za
kres·ie pla.n.owa<nia goStpodarczego 
i Sitanowieill'ia budżetu". 

Działalność WRN' i jej Pre
zyd1U:n w okresie kadencji <'
ma wit W :;WQjej krótkiej, le<.z 
oehl.ej wypowi€dz1 p;-zewodn.i 
czący Prez. WR.t"l' - F. Gl'l>
chaJskL 

Na zakończenie obrad pr:ze
wodnic.zący konwentu .sen,o
rów - L. P<>l>ooha, zgłosił 
projekt uchwaly w sprawle 
działalności WRN. komisj ~ 1 

Prezydjum WRN za okres ka
dencji. Uchwala ta, po ?<-'
prawoe wniesionej przez radn~ 
go prezesa WKSD - pro·f. R 
n:aczmarka, zostaia przyjęta 
j.c<lnoglośn,;e. (bz) 

Trojaczki 
urodziły 

. 
się 

w Chełmie Lub. 
LUBLIN (PAP). W Szpitalu 

MLejskim w Choelmie Lubel
skim przyszły na świat trojacz 
ki. Są to same dziewczynki. 
Matką trojaczków jest 25-let
nia &egina Hulkiewicz: ze wsi 
Horodysz~. 

Kobieta lekarzem 
Białego Domu 

WASZYNGTON (PAP). Leka 
rzem czuwającym nad zuro
wiem miesz:kańców Białego Do 
mu bę.dzie 59-letnia dr Janet 
Travell z Noweg·o Jo.rku. Leczy 
ona Johna Kennedy'ego już o.d 
6 lat. Jest to pierwsza kobi·eta 
zajmująca to s.tano·wisko, a jed 
nocześnie pierwszy od 40 lat 
leka.rz cywilny Białego Domu. 

Nasz komentarz 

Zielone światło 
U 

trzymana w życzliwym 
tonie depe~a Nikity 
Chruszczowa do prezy

denta Johna Kennedy z oka
zji wybrania go na stanowisko 
pierwszego męża St-0nów Zje
dnoczonych; utrzymane w zu· 
pełnie nowym tonie przemó
wienie inaugura.cyjne wygw
s.zone przez Kennedy'ego w 
Kongresie amerykańskim; de
cyzja .Prezydium Rady Naj
wyższej ZSRR o zwolnieniu 
dwóch lotników z sam.olo·tu 
USA „RB-47"; środowa kon
ferencja prasowa nowego pre
zydenta USA oto faJrty, 
które świadczą o tym, że na 
drodze polepszenia stosunków 
radziecko-amerykańskich zo
staly usunięte poważne prze
szkody i że na drodze tej za
plon ęlo ziewne świa-tlo. 

Komenta.torzy inauguracyj-
nego przemówienia Johna 
Ke1111edy widzieU w n.im za
powiedź nowej polityld Sta
nów Zjedno·czonych podkreś
lając „otwarcie drzwi dla ne
gocjacji ze Związkiem Ra
dzieckim" w sprawie od,pręże
nia międzynarodowego, kon
troli zbrojeń itd. 

W komentarzach, jakie wka
zaly się w naszej pras.~e po 
przemówi.eniu prezydenta Ke!l'l.
nedy wysuwano postUilat, by 
po slowach nastąpily czyny. 

Czyny takie nastąpiły już 
ze strony Związku Ra
dzieckiego, który u-wol-

na lotników zestrzelonego nad 
Murmańskiem 1 lipca ub. ro
ku samolotu ;,RB-47". 

Ze strony amery.TeańsTeiej 
należy .zaznaczyć umiarkowa·ny 
ton podczas komfere.ncji w 
sprawie lotników ambasado'l'a 
USA w Moskwie i na konfe
rencji prasowej prezydenta 
ora'z podkreślenie przez niego, 
że rozmowy, j<bkie przeprowa
dził w sprawie lotników am
basador U SA w Mos0kwie 
Tlwmpson z premie-rem Chru
szczowem„ utrzymane byly U' 

tonie przyjaznym i bardzo 
uprzejmym. 

Na py.tamie zadame przez 
d.zie•nnikarzy „czy Chruszczow 
przybędzie w marcu na sesj~ 
Zgromadze.nia Ogólnego ONZ 
i czy prezydent zechciałby 
przyjechać do Nowego Jorktt, 
by spotkać się z n;m" - pre
zyde1it Kennedy o-dpowi..edzi.al, 
że nie posiada oficjal.nych in
formacji w tej sprawie i że 
uwa.ża, że ·„bardziej w~kaza
ne byloby poczekać z da.niem 
odpowiedzi, a.i otrzymamy 
wiad-omości co do tego, czy 
Chruszczow zamierza przyje
chać na sesję ONZ. 
D rodO<wa. konfere.ncja pra
~ sowa prezyde•nta Ke<rine-

dy była tra.nsmitow.ana 
przez tele-wizję. Jest to fa.kt 
bez precedensu w his·toni lwn 
ferencji prezycl.enokich w Sta
nach Zjed1wczonych. 

Prezydent Ke<nnedy j.111k wi
dać z tego, nie oba.wia się pu
bliczliego precyzo.wania swych 
myśli n.a tema.ty sy•tuacji mię
dzynarodowej i na tematy 
przyszłej polityki swojej ad-
ministracji . . , 
Minąl zaledwie tydzien od 

chwili kiedy w Białym Domu 
zasia.dl 1WWY - najmlodszy w 
dziejach Stanćw Zjednoczo
nych prezydent. W cią.gu te
go tygodnia powiał nowy 
wiatr. Jeźeii będzie on .~tale 
wiał przeeiwlw „zimnej 'J.l)oj
nie" kultywowanej nie1itety 

przez bylą admiinistracje Ei„ 
senhowe-ra.1 w6wczaa 11ie u• 
legnie żadnej wą.tpliWoścl; że 
okres prezydentury John" 
Ke,nn.edy stanie się - ;ak te
go pragną wszyscy Ameryka
nie - ;,historycznym okresem 
narodu amerykańsTci.ego", pro• 
wadzącym do porozumi~"nia, a. 
co za tym idzie, do zlikwido· 
wania straszliwej groźby •.IXlj
n•1 nuklea.rnej, która mogfaby 
przvnieść zagladę ludzkości. 

(M. D.) 

, 
Sniegi w Japonii 

TOKIO (PAP). ~ Na wy
spie HOik!kaido, w okręgu To
hoku, w poludniowo-ws-•hod
niej części wy.spy Honsiu i w 
wielu innych okręgach wy-
stąpily silne opady śniegu, 
które spowodowaty prawie 
calkowi~e sparaliżowanie ru
chu kołowego na licznych szo
sach. 

Z powodu gwałtownej burzy 
śnieżnej musiano przerwać w 
Cieśninie Tsutaru kursowanie 
promu, łączącego linie kolejo
we na wyspach Ho.kltaido i 
Honsiu. Na stacjach Aomori i 
Hakodato oczekuje na prze
prawę okol<> 4 tysięcy pa.saże
rów pociągów. 

Traktor wpadł 
autobus na 

BYDGOSZCZ (PAP). 25 bm, 
na szosie prowadzącej z Choi· 
nic do miejscowości Babilon 
wydarzył się poważ.ny wypa
dek drogowy. 

Tadeusz Janiszewski z POM 
Jerzychowice w pow. Choj.nice 
wyje:idża! z bocznej drogi leś· 
nej traktorem z przyczepą na
ładowaną drzewem. •Widząc ja 
dący SW5ą autt0b1.1.S PKS chciał 
wymusić pierwszeństwo prze-

' ja.zdu. Ten ma'!lewr nie udał 
się. Traktor wpad.1 na tyl11ą 
~zęść autobusu, który częścio
wo zoo.tal ro•zbify. Wśród pasa
żerów powstała panika. Na 
szczęście obyło się bez ofiar w 

.ludziach, -Studium Doskonalenia 
Kadr Lekarskich 
dla Stomatologów 
powstaie w Łodzi 

DotyiC<i:llC1ZaJS stomatolodzy Łodzi 
nlew'ie.„t:.ie ty.1. ... 0 1n1e-!1 srz.Q.nseł 
aby W-.Loog.a,cac swe ._wia<l•D•tnOśC<i 
zaiw-O•dowe. Z kt11rsow central
nyoh, 11<.tóre odbYowały s,;ę w 
wa•rsz.aiwie k<>I'Zy:,ctalo nie w:ęcej, 
jtL< okclo. 5 osob roe2111e. Je.sz
<:Ze goraeJ przedsla.wiała się ta 
spvawa na terenie województiwa. 
Od <iBMt'la już obydwa wydrz.'.ały 
rlld.r-O•wia pr-.t.y popa1rcl'u A.kaderml 
MeciY•CtLl'.lej Wydr;:!alu Stomatolo
g·li ·ub:egały się w MinistE>risbwie 
Ztlrowia <> 2'e!ZIW-Oole.nie na iz,orga
nkz.-01wa.nle w naszym mieście o
śrocI<a SIZ!k·olenlowego, w któ
tyun możoa by doszkalać ka,ctry 
leka,r.zy-d~.tys~ów. Starania te 
nares•zcie uwieńczone za.stały 
&ukcesem. 

·Tabela większych 
wygranych 45 KLP 

Już po raz dziesiąty Pol.sk.~ 
Towarzystwo Fizyczne wraz z 
Ministers.twem Oświaty wrga
niwwalo dla mlodzleży szkol
nej Olimpiadę .Fizyc.:Zną. . Do 
pierw.szych el1m:1;ać·Ji, obeimu 
jących pra-oę domową. zgłos~l<> 
się 117 uc:zmiów kla.s X i xr, 
liceów z Lodzi i woj. JOO't:kie
go. z liczby rej do dimma
cji II stopnia zakwalifikowa
ło .się 47 uczniów, w iym 29 z 
liceów łódz.k.ich, 

2 lutego br. uc-rest.nicy <?-- "!!!~~~~~ 
Jimpi.ady zwjcdzą, pracowme "' 
fizyczne Uniwersytetu Lódz-

Ra.di o • 
L ta.lawizj a. 

Ja.k się dowładujcmy, Studium 
Dos.konale·nla Kadr Lekars·klch 
powstaje w Ł<>d;r,i z dniem 15 lu
te·g<> br. Na. p.ocząt>k.u zo;g~l'l'.zo
w.<.~Y :z.ostanie 6-tygodni<>wy L<>tMS 
ogólray. :":l<-O•r:zyo;ta z niego okolo 
20 Jekarzy~ckritystów, w ty.m 5 z 
teren.u. WOJewód.ztwa. W da!..<zym 
term:n1e zaprojH<toowane są 4 
trzym!esię.came kursy iz dz~edrL.:
ny yrote•tylki i chl.ru rgii stoma.to 
lCl'gJ,c::zt'lej, ortodoncji i stomatolo 
gH zaooowa,wicze.J. W każdym rz. 
tych lcursów weźmie u.ctrziat oko
Ło 8 osób. Ró\vnocrL:efn!-e orgeL1i
ze>w;me bęidą w dalszym c:ągu 
ogól<ie kUJ11Sy 6-ty,g0odn:owe. 

Nieurzęd.owa tail>ela 1 dnia 
ciągnienia II klasy 45 KLP 
w dniu 25 stycznia 1961 r. 

Wygrana. zł. 500.000' padła 
na nr 86583. 

Wygrana. zł. 30.000 padła na. 
nr 33716. 

Wygra.ne pe zł. 20.000 padły 
na nr nr 29069, 67640, 79062, 
115320. 

Wygrane po zł. 10.000 padły 
na. nr nr 4137, 9293, 17524, 
22347, 32233, 69479, 78359, 
108386, 119838. 

Wygrane ·PO zł. 5.000 
na. ur nr 7971, 9105, 
36803, 37191, 38829, 
4453·6, 49468, 55143, 
5S2!l5, 03655, 96202, 
103815, 105553, 107614, 
116915. 

padły 
16C06, 
43585, 
56037, 

103037, 
11-5506, 

Wygrane po zł. 2.000 padły 
na nr nr 3136, 8361„ 12916, 
15506, 17735, ]9€'44, 21923, 
25729, .32166, :,ll\973, 42046, 
44726, 59321, 62395, 62575, 
63750, 66555, 67014, 67:>78. 
70119, '72937, 8501~. 87482. 
92268, 9332.'7, 93695, 9356:>. 
99111, 102935, 103129, 112731. 
116900, 119386. 

kieg-0, a w dwóch nasiępnych PIĄTEK, 27 STYCZNIA 
dniach, ju:il pt>d k<>nirGlą, prz.; 
siąpią d<> rozwiązywania zad.an PROGRAM I 
i prac doświadczalnych. s.oo w:.a<l.o•mości. 8.00 Warlce Ja-

z,.>ryc.ięzców teJ eliminacji na Stra•u3Sa. 8.25 Miurz.)(<a i a.ktu-
czeka 05

.tatnia decydu,iąca :roz a.LnosC>i. 8.50 G<ra rzespól Lou Logi
'"'Ywka w "·'arszawie, gdzie sta. 9.00 Aud. dla klaisy XI pt. „. „Ludrz.ie na dll'O>drz.e". 9.30 Dwa 
s1>olkaj[\ sic z ':.1·;..-1;arni .s:;.kól :eragmernty rz. opt. Boe>ca.cio". 9.40 
innych \\·ojcw6;i1 w. Dla pr.zoosrirrnli aud. pt. „P.rrz.ed

Na.;;rodą dla najlepszych w si1>:0!1.1y bal". 10.00 Pogadmka filo 

b d 
· st zof.ic1Nta. 10.10 Kcnce.rt Ori<ies.bry 

Olimpiadzie G z.e w ~'P na PR w K.rGl<01Wi·e. 10.50 „Tys'ąc 
wyż.:.zt: ue;zelnle .iJPz e~lami- srz;kół na Ty•sią.clecie". 11.00 „Go
nów, oczywi.śc.ie tylko na wy- łęb:e" - op.0ow. 11.20 Kcnce.rt so
<izia.Jy nauk śc1slych. li-Sotów. 11.50 Auod. z cyiklu: „R.o•d!zi 

Jak n;.s poinfo~mowala mgr ce a dJzied<o". 11.55 Chwila murzy
. ki. ll.57 Syg1.1al crz.as.u i hej11at. 

Rutlmwska, d{1tychczas n.aJ- 12.05 Strn po·gcdy i wiadomości 
lep.szą 1-okatę uz.ysk:-.ł uczeń 12.1'5 W'ąrz.m•ki t<:ne•czne. 12.30 Au
XXI Liceum w Lo<l:lJ. Ze cly•:.ja alktt:.a na. lr2.10 SwDj~l>:ie me 
s?.kól wojc·vó:l·1.t·.va Jódzh.:ego lo·die gira Ze~1pól Harmoonistów Ta
zespołowo wyróżnili się u- deusrz.a We»olowslk'ego. 13.00 Au
"Z"'ow1·e liceum w Żj•chUn1·c. dy.ej.a dh k.lais 1 i II pt. „L'·czy
~ ·~ my do tirzęch". 13.20 Ubwo·ry na 

I jeszcze }eodn.a sprawa. Do flet. 13.~5 Felit:·to·n murz.ycrzny Je
uozialu w X Olimpia<lz:e !:':- rzeg-0 wa.Jd,orf.fa. 14.00 „En.cyf.<lo
zycznej n!e 7.f'..l'.•F • .it .· e óni }C'·· pedia Wairmii i Me:zJtM'". 14.15 K<:11 
den ucz,eń tech.n!kum. W~r"d ct:•rt e·stra.do•WY. 15.oo K-0munikal 

o st:n'e wód. 15.CH Imform~cje. 
olimpij·czyków zabrakło ró- 15.0.5 Ptro~ram dn'a. 15.10 Audycja 
wn'.eż przeclstawic:eli kll:s niL. dJa mlodz'ezy S.'Zlkolnej z cyklu: 
:;zych. A t>rzecież :1.asadniczym • Spo'f<>:n!a rz. pr.zygodą i prv.yrodą" 
celem Olimpiady ·e.st r<nwi- 15.30 Kwa0dr<ns walców. 15.45 Jt<'l 
• . _ • J. . . Sebast•u1 Bach - O'J>I'. Awg1us 
Jame. wsr1id 1'.1io·d:.-~czy ·w.ni-I Stradala. 16.00 w· dCl'mości. 16.05 
1-0wan <l-0 tej ga1ę;i nauk;. . R..:3dTsL:.:cja Mlodcśc'". JG.30 Ken 

J o tym pow:nny pam;ęt.J.: J ce•·t Cii6ru. R01.>cgl. Wrc·c'3•\\"'1k'ej. 
k:crov..·n1ctwa szkól Lo<lzt i I Vi 50 F'r:•1·c:.,1Z<r; G·~m 11'a•mi: C 11-

, .·) #d" . certo g1r0•330 B·~ct11r 17.00 pr:ze·gil~d 
v.o.iewv ztwa,, (EiOL) filmQwy, 17.30 z ~y•cia Zwi~l<>u 
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Ra.d'Ziecł<iego. 18.00 Wiadomości. 
18.06 „Zy.wi J martwi" - pzyw . 
18.25 Ra.d'c•wy .kurs nwur<:i jęiz. ro
syjski-e;go. 18.40 Radioc.,,klama. 19.00 
Rcrznnowy po5<!1i•EC<:ie. 19.05. ~niwer
S)"tet Ra<li·O·WY. 19„15 „P.1ęc ml•nut 
o wy•ch.ow.an,;•u". 11),20 (Ł) Konc,eq·t 
Orkiesbl'Y LRPR. 20 .00 Dzi.fl!1mtk 
wiecrz.01r1C1Y 20.26 (Ł) '!lransm1sJa z 
tctnnieju bokser9kie·go „Trybu1ny 
Ludu". 20.36 D. c. wJaÓ!Q/lllośd spo•t' 
tc•wy10h. 20 .45 11 Ze wsi i o wsi" . 
21.00 Kcri,cert życizeń. 21.50 Not.at
oi.k kultu.ra!l'.ly. 22.00 Gra Orkie
st.ra TEmec::zria. PR. 22.40 Rysz.aro 
Wagner: „IdyUa Zygfryida". 23.00 
Osta.\nie wiadCl'mości. 

PROGRAM li 

8.30 Wiadoaności. 8.36 Murz.y1k.a roz 
zy•rWtko•wa. 9.CIO K<:r:i.cert choru 1 
soli'stów Radia Sa1wajc.an1 W1o
si~'ej. 9.30 Au.dy•cja z z,.r.-0resu BHP. 
9.40 · „ W 16 rocani.Jcę wy21w<>ł~1ff!a 
Oświę;c:.mia". l0.10 orga1n:v kino
we. 1·0.20 „Mł·odo,ść w PaTyżu". 
10.50. Wo.Jiga.n·~ Amadeu<iz Mo<Z.al·t: 
VII f>:oncz,rt D-·chtr. 11.20 Na mu
zy'ClZnej pięc'o.J't1ii. ll.57 Sy.g1.1al 
czasu i hejnał. 12.W Wiadomości. 
12 15 ~uctycj.a akt.ua!na. 12.30 Pol
!kie mel0>d'e lt11dorwe. 12.45 Radio
wy C-0urs jęrz. rnglel.rl.ciego. 13.00 
(Ł) Ir~f.0°rmac,ie cnia. 13.0:> (ł,) Pme 
rwa. 15.00 Wi.adomości. lf..o;, Utwo 
ry l<loll•W~3yno·we. 15.2.5 Chwi~.a mu 
zy>ki. 15.30 (L) Aud. dla dz'e·ci -
.. Orie•l·K~.p:t,n" 15.55 Chw·'.la mu
z,(t1. 16.00 Ryt.ro i p'osenka. 16.45 
Au.dy•cja· aktup·no. 17 oo (ł,) Omó
wiui.;e prrogra~, 17-0<i (L) }'rzedł 

dzisiejmym konoortem w Fl[harr· 1 
mooii". 17.25 (Łl RepOlftaż litera.c
t<i. 17.411 (L) Mel.odia, rytm i pio
senf.,a" . Hi.oo" (Ł) LÓ<l2k~ dzierun.i~ 
ra.diowy. 18.15 (!'.,) Radt?rerkl.ama. 
18.25 Murz.y1ka i dctuaJ.nosc1. 18,45 
Au.d. z cyudu: „SZ.u.kamY: 15 milia•r 
dów zlo.ty•eoh". 19.00 W·1aidrnm.ośe>i 
19.1>5 01ccie,str'.1 taneic2na. 19.20 
„Rzeca; Mazowiecka". 19.30 T:ari.s
misja 1<orucertu syrn:f. z sali Fiolhar 
manii Na•rodoweJ p. d . J.ana ~rE<'l
za. 21.ao '.? .K.raj u i ze świ.a ta. :>.l.57 
WiadJO.mOO•Cl sportowe. 22.05 „DortZatZ 
gl" --: słuoo. 22.51 G·ra ork. M•<1-
tovan1ego. 23.05 Ze świaota jazzu. 
2~.35 Mu:z}1ka tactec:z.na . 23.50 osita.t 
me w1°a<i0omo,~.ci. 

TELEWIZJA 

18.15 Prog.ram pUJbU.cys•ty<:llł'ly 
„P!.~n rz. k!nyżykami" (Ł) 

18.30 „M•:ej•sce za:mieszk~ni.a" re:p, 
IZ „No•wych Tyclt" (Ka·t.) 

19.00 .,Pi.raici" fiJm tv. pro<i. a.n.g. 
z serii „Przy.gody sitr La1n•ce
lo•t.a" (W) 

Hl.30 Dzie111nitk te1ewioz:yjny (W) 
20.00 Wszechnica telewirz.yjcta: z 

cy!du: „Hisito•rie rz. tej oz:ie
mi1' progiram pt. „On i -0na" 
(W) 

20.35 Teatr Telll'Mrz.jl Łóclrnkie1 
„cnóray'Stka" .t „Laobędrzi 
śpiew" A. Czee>h.o.w.a (Ł) ogól 
nopol>ki 

2l,3:i Film króhkomeotira~owy (L) 
2.1.50 M'sluzool.wn Europy w jeź

dz'e fl.guroowej na Jodlz:e 
Tr„ci.smitsja z Berli.na· za1~l1od 
nJeio {fl\Jir~wirzQ a.) (Kalt.l 

S•tu~um korzys·tać będzie z pra 
cowni na.uko•wych Akadem!! Me
dycznej, a później również z 
miej.s•k·ich pla.cówek stomatolo
gicznych, 

(Kas.) 

Tworzywa sztuczne . . 
a zyc1e 

W clnlaoh 27-28 bm„ w Pa•Wi• 
lenie Włóklenni.c,twa Politechn rtl 
Łódzlkie.1. obradować będzie 
zjazd pnedstaiwiciell placówek 
naul<0wych, prowadrz~·cych bada 
nia nad 1ZJWią1ZJka.ml wie0Lkocrz.ąs-t
f<01wymi. Zjazd organ~zcwecv 
jers.t przerz. PAN J Komitet Nauk 
Chemic:ziny<e-h (Komisja Chemi'i 
Techn. Po,Jimerów w Ło·c1:Li). sa.< 
C>ii pr.zewoctrihczy prof. dr A. Bo
ry.n.lee. 

Zjarzrd ma na oelu d-0k<Xtan'e 
prze·g'lą<llll osiąginięć p.J,acówek 
•rnu1kowy1!h w kiraJu I poró\'."""· 
n·e '.eh z osią~nif7'Cia.1ni 7.ag·rznl
cy. On1ówkrie zoshiną pr.:>blemy 
przyst<MOwanla tworzyw "7.tucz
n.ych do. potrzeb przemysłu i ż)'• 
1:1a codzienn~o, (WY'~ 
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I d 1 . . ?f „ co a e1 „szarv petencie ..... 

Prawo i bezprawie 
Jak sprzedawano 
Łódzką Elektrownię 
J 

est rok 1925. W Polsce spi:a:wu,je wład•zę któryś 
.,, kolei rząd koalicy,jny z przewagą minist•rów 
Chieno-Piasta i endeków. W tym czasie o.fensywa 

kapitału zagiranicznego na młodą Republikę Polską jest 
szeroko rorl'winięta. Okres pen~t.1ii.cji i „rorz,porznawan-ia. 
terenu", należy już do przeszlosc1. Teraz oo.bywa się lo
kata kapi.ta.Ju. w Ia.bryki i zakla.d:I" przemysłowe, a także 
w instytucje użytecu.ności publicznej. Jednoc1ześnie mię
dz~·na•ro·do-.ve koncerny, trusty i mo.nopole, zachęcone 
t>i•zyjarz.ną posta·Wl\ burżua.zyjnych 'li:lądów, usiłują od'Zy
skać - utra-0o·ne w m:a.si·e wo.iny - pwzycje. Oclbywa 
się masowa I"ewindyka.cja kapirtalów, niegdyś ni•emi-eo}<j.ch 
i rosy.iski.eh, obecnie po zmianie ·"'l'-Yldów, fra,ncuskich, 
belgi.tski•ch i sY".l.iwa.jcarskich. Pieniądz pl'2leci,eż nie .ma 
n?„ro.dow-0ści. 

W tym samym roku Elektrownia f,ódzka l>l'!l,ech-0d:zi w 
ręce obcego kap·italu. Niema·I jed111()'()(&eśnie w elektro.wni 
wybucha stl.'ajk okupacyjny za.logi. 

SPRZEDAJNI MINISTROWIE 

lJ sl'hylk.u XIX wieku powstaJo w ca.r8kieJ R-0sj•i „To
wamystwo Elektrycznego OświetlC!tbia z 1886 r." z sie
d~ibą w Petersburgu. To<Wa,rzystwo, w którym pnewa
ża.t kapitał niemiecikli, wybudo·wa.!o S?Jereg elekłiro•wni w 
Re>sji i w za,borze carS1kim, m. in. również w l,od:?Ji. 

Pe> klęsce koa.Hcjli państw centralnych, akcje niemiec
kie pr:zes-zly w ręce akcJo·na.riuszy państw zwycięskich. 
To·W!lrzyst.wo •zaś wyrzuce>ne z Republiki Radrlliecltdej, za
łoż:v!n nową sie-d1zibę w Szwa.ica.rH. 

O odrzyska•niu ka.pi<t.ałów, uloko~va.nych swe<g>O c>za.su w 
Ro.s.ii. nie było nawet co ma.rzye. PNY•najmniej w tej 
chwili. Odl-0żooo więc tę spr.a.wę, a na varz,ic za.jęto się 
Polską. Tu !l'l'\Jnt był bardrzo poda•tny. I jakiko•lwiek Ele-k
trownia Lódrzka. Jl'l':.res"llla już po-d zail"Zą.d państwo.wy, 
burżua.'Zyj.n.i premierzy i minis·troiwie, w myśl pmysło
wia „k,ruk ka-ukt>wi oka nie wykole", przystąpili do 
wstępnych neil'O'cjacji z To•wa..t"ZY&łwem. 

R(}zpo.częła. się więc ofensywa. \V czasie k0>le,f>no Zinie
nia.jących się n,ą.<16w premiel".ty: Skulski, Iwanowski 
i ministt"l' po&;,t - ToUo-emko, gQ·rą.eo popi•e<ra.I~ ro~~1:e-ze
nia Towa.t"7.ystwa. W•reszeie, w 1925 r. ówczesny endecki 
mi.nister skarbu - Kucharski 2lniósł za.r:ząd państwOl'Wy 
i pi"7.cka:ra.ł mają,tek elektl'o•wni T{llwa,1-zysiwu z 1886 r., 
które utwo.nzylo w Lodzi filię pod na.zwą „Lód'llkie To
wii,rzystwo Elektrycll!ne Sp. Akc.". 

Panowie Skulski, Iwa.nowski i Tolłocrz.ko wi.edizieli, co 
rDbia,. Pierwsi dwaj we,zli w skład rady naclzo.rcze.i 
Elektrowni Lódzkiej, p. Tołłoezko u:aś został jej wice
dyrekl-0rem. 

Na sia.n1Jowisko dyrektora naczetlnego z pensją 20 tys. 
zlotych miesięcrz,nie mi·anowamy 20sta.ł E. Ulm.a.n, rosyjski 
Niemiec, ,farbowany S:zwajea.r - ja.k go w Lod:zi PO•J>Ula.r
nie okreslano - posiadacz pa,'l'ą>()rtu na.nsen<>wskieg>o, 
przy tym bi-'llkup amccy'ka11skiej sekty „Christia.n S-0ien-
ee'' ... 

Jak wspo-m.niauo, wyhueh strajku 2lbiega się ni.ema.J w 
C7asi•e z reprywa,tyzacją elekk<>wnJ. Jeg.o po<Uoże jest 
t"leko-mo wyląC'llnie eko,nomiw..ne ro-bo.tni·CY walc211, 
o pe>dwyŻ'S,7.>tmie zairohków. Ale. cizy tylko o to chodzi? 

W ty~ c.zasie zaJ&ga elekł!rown•i jest w przewa.żającej 
nzęści „merwona". Tu mi.eści się si·ed'Liba dzielnicy PPS, 
w niej zaś dmia.la. w głębo1kiej koospiiracji wielu komu
nistów. O ówczesnych na.strojach r&botnLków najlepiej 
świadC1Z~· fakt. że w księdrre jubifouszowe.i Elektrowni 
Lódzkle,f z 1932 roku znajdujemy m. in. takie sfonnuło
wa.n:ie „ ... P'l'etensje d·elegacji p1•acO<Wników do wspóludzia
łu w ~&.Nądizie.„ czyniły p<>łożeniie za.mą.d.cy państwowe
go nadrz.wyozaj brudnym". 

A więc sprawa .Jest jasna. ()bolk żądań natury ekon.o
micznej. skajk hył sw<>go rodzaju manifes·tacją po-Plym:
ną, W)'razem pro-t&!<i•u J>L'2t>uiw reprywa1tyza.c,ji i oddawa
niu ma.ia,tku nar<>dowego w ręce obcego ka.1>Halu. Po 
trzech tygodnia-Ob nieustępliwej wa.lkl, dyrekc,ia s1>rowa
driila z Wa.rszaiwy studentów P<>łitechniki I ci w cha.rak
terze la.mistNt.tków, uruc·homiJ.i nieczyn.ne turbi1ny. Stra.,jk 
~ostał zła.ma:11y, 20 procent pra.cowników wyrzucono na 
bruk. 

FIKCYJNE UPRAWNIENIE 

ł'M'!llzuntienie międrzy l"Ządem i Towairzystwem, tzw. 
uprawnienie rzitdowe nr 12, oddawało kapital<~wi Elek
trownię LódJzkl\ na >łO łat, z za.st:meżeniem, że po wy
gaśn~ęciu uprawnienia, ws.zystkie urządzenia elektrowni 
wg. "ta.nu z 1925 r. pmejd11, na miast.o bezpla.tniP-, izaś 
wszelkie i-nweost:vcje wybud.owa.ne po 1925 ro.ku zostaną 
przez ~lasto wykupione, po t>dlie-zen·iu części zamorty
zowa.ne.1. 
Było to chJ•tre po.sunięcie pra.ktyc.-nnie m-0.i;liwość 

p!'"Ze.jecia ma.iątku elektrowni przez mia.sto odikła.daJo „ad 
cale·nd~.s graellas". Mia>'lto bowiem nie miał.o pien.iędizy 
i w wa.runkach kapifa.listyc-z.nych nigd~, by nie zgroma
dziło •umy, potrzebnej na ten cel. Potwlerd•z.a to po11iŻSOlY 
przyklacl. 

Up.rawnienie rząd()we l>l"ZY?nalo miastu 20 procent ak('ji, 
79 ben>i<"C'lając w (Pn ·~~nsób pewien uclzia.ł w zy<kach 
Taw~t'Zystwa. Za.nz:>,d Spotki .iednak systema.tycTnie ezęść 
~rsków p.1-zpznal"'aJ '"'.a. P?·\viększenie kapitału akcy5negn 
i no ka·i.rlo.raJT.owym b1ł~·~s 1 c ri><''Znym żądał od m~e-„tratu 
\\"<"kt1p·i{'nia nowPt{O p~kieiu akcJi. aby utrzyma<\ 20-pro
Ct'"tnw'• ~tan p'lsiarl'l•l'ia. 

Z roku na r!lk. a .keje ni~ wy~ipionc przez miasto wr,
d:r.wal~ d.o safesów szwa„1ra,rsku·.h ba.nitów. w re.zt•l!a
r•~ .. tuz 1>rred wojną, 111iasto posiadało zaledwie 8 proc 
akcji. 

DOKĄD SZLY ZYSKI? 

K
toś -ze złośliwych op.owia" 

dal niedawno, iż w pew
nej instytucji odmówio
no mu przyjęcia, ponie-

waż - jak twieirdzil. woź.ny -
„pa.n kierownik zajęty był stu
diowaniem przepisów ... Kodek
su PooS.tę.powania Adminis·tra.
cyjnego.(!)" 

Anegdota? Prawdopodobnie, 
choć przecież życie ni·e szczę
dzi nam dziś jeszcze pa.ra.dok
salnych nie·spcdz;anek . 

Zdarza się np., że człowiek z 
teką pelną niera.z dckumeotów. 
świadczących, że staJa mu się 
krzyv.rda , dokumentów „ostate
cznych i prawomo•cnych", opa
trzonych urzędowymi klauzula
mi o „na•tychmia.s.towej wyko
nalności" itp. dlu.go i bezg,ku
teczn!·e wydeptuj•e progi róż
nych instytucji i urzędów; wy
syła i otrzymuje pisma, z któ
rych raz po raz dowiaduje się 
,;że ma rację'\ 

I co dalej „szary petencie?" 
- p~ta sam siebie bezsilnie roz 
kladając ręce. 

CASUS I 

S 
tanis1aw Niebrzydo·wski 
jest właścicielem m8i•e•go 
domku i pólmorgowego 
ogrodu w Al·eksandro,wie. 

Domek mieści się przy ul. 
Swierczewskiego 10 i obejmuj•e 
2 izby. W jednej z n .ich do 5 
maj.a 11.l59 r. mie.szkat Tadeus.z 
Lefik. Po,nieważ lokato.r miał 
się wyp.ro·wadzić. ob. Niebrzy
dowski zamierzał przeznaczyć 
ów pok,oik dla córki. która za
jęłaby się prowadzeniem ogro
du. 
Aż tu pewnego dnia, pis.mem 

7. 5.V. 1959 r. Prezydium MRN 
w Alz-k .. andto\Ąrie ,.p.owiadam·ia 
ob. Niebrzydo\vski.ego, ż-e miesz 
kani.e po ob. Lefiku przy;;o

1
aje 

się ob. Felcza•k Wcron1c•e . ) 

Ob. Niebrzydowski protestu.fe. 
odwoln,ie się tu i tam. wres'r. cie 
z 1>isma kiei·c.wnika Wydzia•n 
Go~pcdark.i l~omnnalnej . i Mie
sz·kanio·wej WRN w Lodzi, s•k>e
rowanego d.o przew<>dnicząee.go 
Prezydh1rn MRN w Alelcsandro
wie dowia,duje się (l0.9. Hii9 r.), 
że ~ zwią7„kU z jego zażaleniem 
oraz z faktem, iż· „na terenl·e
Alekc;;a.ndrowa nie ma pnbHczmej 
gos.podair ki lolcata.1ni, wobec p.-ze
go Prezydium MnN nie ma pra
wa dysµo11ować l<>kalami w pry
watnych budynkach" - tu cytu
je r.ię od.powi1„dn•ie przepisy -
,.pros·i siię ob, przewodnic-zącego 
o sipo.wodowanie w~·kwater<>wa
nia ob. li'elc11ak Wero1ni.k.i d.o 
miesrz.kania zn•s-tępcze·go-. a s•por
ny Jo.kal naJe,ży t}ddać do dys.po„ 
zvcj,j wJaściciela. budynku". 

Mija je•dnal..: termi.n za term,1-
ne·m. a \vres"Zcie - w wyniku rta•l 
S?:ych skarg - ten satn kierow: 
nik tego 9ame.go w:Vd?„iału. pi
&mem z 4 &tyczn·ia 1960 r. rad•ti 
Stanisławowi Niebn:yd<>wskiem11 
by... wys.tą.pit na drogę sąd<>· 
wa.'.!:) 
Korzystając rz owej „rady" 

14 kwietnia 1960 r. „uparty pe
tent" uzysl~uje w~-rok 0pata,o
ny „klilu:>:ul~ wykonalnośc i " 
którym SAd P{}wiato•WY w Lo
dzi „w imieniu Polskiej Rzeczy 
pnspolite.i Ludowej nakazu.ie 
We1·onice Felczak opróżnienie 
lokalu mieszkalnego w Alek
sandrowie przy ul. Swierczew
skiego 10 w terminie do 30 
czerwca 1960 r. ". 

Nadtc; .jeszcze, „aby prawo
rząd nosc1 5'tał{} się zadość" -
9 maja 1960 r. Kolegi.urn dl> 
Lokalowych Prezydium W•RN 
,.d.ecyzję Prezydium MRN w 
Al-ek•androwie, przycłtielającą 
ob. Fel<;zak lokal w budynku 
ob. " _N1eb~zydowskięg·o uchy
la .... l stwierdza, że orzeczenie 
to ,„Jest ostateczne i stanowi tv 
tuł wyk~nawczy, podlegający 
wykonan111 w trybie administra 
cy,inym". 

W teczce ob. Niebrzydowskie
go jest jes:1Jcze wiele innych 
ciekawy.eh dokumentów, pism 
i monitów, a w jego domku 
przy u.I. Swierczewskiego w 
Aleksandrowie... nadal mieszka 
ob. iWeronika Felczak(!). 

CASUS Il 

O 
twier.amy teczkę dru.g.iego 
petenta. Wyszedł właśnie 
z lokalu Kolegium d is Lo 
kalowych Prez. MRN w 

Lodzi. Ma. ziawiedzioną minę i. .. 
plik dokumentów. 

Nie musi wiele mówić, pis.ma 
- które przedstawia - mówią 
same za siebie i za pooiektó
rych urzędników(!) 

Otóż - zajmując jeden nie
wielki pokój na 4 o.soby w do
mu przy ul. Aleksand-row5'kiej 
126 - ob, Władysław Maćko
wiak ucieszył się na wieść, że 
jeden z sasiadów wyjeżdża do 
Niemiec. 30.1. 1959 r. na p.rzy
dzia.l opróżniającej się izby zło 
żvl wnio·sek do ref.era.tu lok.alo 
wego Prez. DRN Bałuty. 

Po czterech mie~iącach otrzy
mał odpowiedź odmowną, z d<>· 
p•iskiem, że „wszy5'tkie lokale 
po wyjeżdżających za granicę 
przydr.ielane są repatriantom". 

Ob. Ma.ćkowiak był tą decyz.ią 
7.martwiony, ale jest czl.owie
kiem pra.worzadnym i rozumie 
,.wyżsiZe koniec7.no-ściu. Gdy .ied 
nak zamiast repatri·antów lokal 
ów za,jął inny, mający Ieps.ze od 
niego warnnki mieszkaniowe. są
s•iad. ob. Maćkowiak poczuł się 
pokrZ~'wdzony i zamąl interwe
niować. 

Wreszc-ie - po wielu pertur
bacjach - 20 sierpnia 1960 r. 
uzyskujoe orzeczenie Miejski-ej 
Komisji. Lokalowej. która uchy 
Ja w"'pomnian:ą odmowną decy
zję Prez. DRN Bałuty i posta
nawia ów sporny lokal .,ob. 
Maćkowiakowi dodatkowo przy 
dzielić". 

Te.raz jeona.k o prawonądno
ści przypomniał sobie i... „dzi
ki" lokator. Zaskarży! więc 
wspornnia.ne o.rzeczenie w Ko
legium d/s Lokalo•wych. Pierw
sza rozprawa przed kolegium 
odbyla. się 18-XI. 1960 r. Pflnie
waż O<lwolując:v się nie potra
fił wyjaśnić, czy w ogóle skła
dal na wspomnia.ny lokal wnio 
sek - rozprawę ... odroczono na 
2 tygodnie. I na tym koniec. 

Do 24 stycznia br. - jak po
mformowano 3) interweniujące
go ob. Maćkowiaka - „sprawa 
j.eswze nie wpłynęła". 

TRk więc praworządny petent 
ma orzeczen·ie Komisji Lokalo
wej, a czł&wick, który złamał 
prawo ... mieszkanie(!) 

CASUS Ili 

l ubi! „u.pa.rty~h pet.entów" 
.ie~t znacznie więcej. W• 
tej te-czce są również pi
~ma do redakcji. Sprawa 

„wlecze się'! od 1956 r. choć 
nie jes.t wcale a.ni zawila, ani 
trudna. 

Do 1956 r. w domu przy ul. 
Pabianickiej 61 obo·wiązki do
:wrcy sprawował i w zwią.zku z 
tym zajmował lokal służbowy 
ob. Ja.n Huchler. W tym to ro-

Odczyt lektora KC 
Komitet Lódzki PZPR 7ALWia

damia aktyw party.iny. le·kt.orów 
se·kcj! ekonomicznej KL i KD 0 • 
raz zainterewwanych, że dnia 
30.l. br. o godz. 16 w sali KL 
PZPR, Al. Kośoiuszki 107-109 
(parter) odbed1,ie ••ię odczyt le·k
to.ra KC PZPR pt. „Inwestyc.Je 
w go-i.p<>darce socjalistycz.nej". 
W®tęp wo1.ny. 

------~-----na;iusmm eo.raz WYŻS!Ze dywidendy w wa.Jucie za,g,randcz-
neJ. 
. To b~·ł j~den sposóh. Inny polegał na imporcie mas-iyn 
1 urząd'1Jen z t Y c h s am y c h z,a.graniezn:vch firm. 
jak „Bro~n - "!overi" I „Siemens". Starzy p~acownicy 
elektro·wm. zgodme twierdzą, że były to z reguły m3szyny 
m "r a~ n I e z~ z Y. t e. za które jedna,k płac-0·no według 
aktua.lme obow1ą~Jących cen światowych, jaik za ma
szyny naJno•wsrzyc? konstrukcji. Również wszystkie re
m;nty wyko,~ywa.h w:l'.łącznie 7x1·g>ra.niozni mo•nterzy. 

r~ fakty me uch.od:z,1ły cizu.inej uwa,dze pf>Htycznie wy
rohwnych pr·ac<>;-vmkow .. Każdy protest spotyka.I się jed
nak z surow~m•. reJ)resJa.mi, a.ż do zwofn.ien.ia z pra<'y 
w!ą~1.nf.e. D"Z1wm.e tylko . nie clostrzegali tego Jl'l'Zedsta
w1c1ele wl.ad17: nna.sta, kt01-:zy piastt>Wali 30 proc. miejsc 
w za.t'Ządzie 1 _33 pro•c. w komis.li rewirzy.inej. .Jest to 
2re~7-tą zrcą1~mvałe. 07.l0o!'kowie wład'Z spótki byli ho.lnie 
w~·n0.1rra.d„a.m, ha. 7_.a ka21de posi~d2e.nie płaco.no dodatko
wo JJO ki-lkaset 7Jł0>tych. A za milooenfo ka.pita.liści chętnie 
płacą.. 

K_t>szl własny. wypro-cluko~va.ni.a 1 kil~nva1to.god12'iny w~·
nos1ł przed we>Jną 0>lm~o 10 grOS'ZY· Prywa.tny o.dbi&rca 
Płacił -za nią 62 gros-ie. przemysł oc: 6 do 29 grosrty. Skacl 
te dysf)ropc.r('je? Elektrowni.a wyko·r-~'stywala. zaledwie 
5~ proc. mocy, pr~.1· zd(}lności. produkcy,inej SO mega.wa-
tow, ''V tej sytuac.ii O•placafo się sprzedawa<\ fa!J.r~·kom * * '~ 
energlę nawei po-niżej kosztów własnych, a.by tylko r.ie K ·t 1· t · d cl1muści<" do b:adowy lokaln~ch, f~bryl'·in:vch siłowni D„p1 ai is ycrzna mię zyna11"-0dówka. łatwo nie rezygnuje 
E , z walki. Za.rari po wojnie wysunięto S?.ereg żądań 
•wentui.Ine siraty p!'krywal p·r7i'Cież łócl<zki robotnik. pod a.diresem Ludi>wego Państwa 0 reprywatyzal'ję 

O strii.tarh 7.rem:.tą nie bylo ni!fdY mo.wy. RcC711ly zysk przeclwojenny<•h ma.jątków, Ral'l na zawme rorz.wi(l:zała. 
nett.o wrnu·~ił przeciętnie ocl 2 do 3 miJio.nów 7.Jo.lych! te spra.wy Ms!()lrycz.mt ustawa I<RN z 3 stycznia 191G ro-

Co się z nim d1T,'alo, c1eśt'iowo ,i11ż wiemy. P(l,d po~ta- ku o prze.Jęciu na wła8n.oś<i państwa kluC'7.<>wych irał„zi 
efą 110.\vyrh fM~.l:Tf"fó"v n 1\:~~i "1 fł'.ilrfP1.va.ł 7.3. g-r;.n:reę. a .c:kaTh d „ I> ń go·spo a.rk,i narodowej. Warto dziś o tym przyp(}mnieć. 
~· z każdym rc1kiem wypła-0al za.gra.nic·mym akc.io- JERZY BINDER 
"-----.... --..... ---~:'-~~ ,,._._. ........ ___________ ._._ .................... „1 

ku posta.nowi! nag1e zrezygno
wać z funkcji. a ponieważ funk 
cja związana była z mieszka
niem - nie uprzedzając nikogo 
dokona! bezpra.v.rnej zamiany. 

Pewnego wieczoru . do „sł~ż„ 
bówkiu w,pro.wadziła 91ę rodzina 
Henrvka P0orad:1Jiń&kiego. a ob. 
Huch.ier za,jął ich dotychcz~ro~e 
ml<!S>Zkani<' przy ul. Fel~ztyns·k~e
go ~4a. żeby "Prawę bardziej 
pogmatwać, szybko 1>dstąpit to 
miew.kanie Edwardowi Ra.lpert<>· 
wi, przeprowadzając się z kolei 
do lokalu zajmowaneg1> dotych· 
czas przez tego ostatniego (Pi.otr 
k<>wsika 290). 

Ponieważ Henryk Poradziń
ski nie mial zamia.ru wykony
wać obowiązków dozorcy. suk
c.esorzy tej niewielkiej nieru
chomości wkroczyli na drogę 
odwoływań. Już w sierpniu 
1957 r. uzyskali decyzję MKL o 
usunięciu H. Poradzińskiego ze 
„służbówki", ale sprawa się 
s•komplikowała , bo w mieszka
ni.u na ul. Felsztyńskiego mie
szlrnl już bezprawnie E. Raj
pert(!). 

Trzeba był-0 wiele czasu, by 
19.XI. 1958 r. MKL prawomoc
nvm orzeczeni.em odmówiło ob. 
Rajpertowi prawa. do zajmowa 
nia tego lokalu. 

Wreszcie 18 grudnia 1959 r. 
zapada o.stateczna decyzj a Ko
legium dfs Lokalowych, w myśl 
której „do lokalu przy ul. Pa
bianickiej 61 wrócić powimen 
Huchler, do loka.lu przy ul. 

gium(!) i „przywróci stan płer„ 
wotny w możliwie krótkim o
kresie cza.su". 

Mija pół roku od daty tego 
pisma, a ponad rok min11tl już 
od daty wydania „ostateczne.i 
decyzji", „petenci" maj11, pełną 
teczkę dokumentów, O · przywr6 
ceniu stanu pierwotnego zaś 
„ani widu, a.ni słychu"„. 

* * * 

U 
parci petenci wci11tż depez;i, 
od okienka do okienka., 
wydeptują korytarze i po 
czekalnie. W urzi:dach 

przeglądają im dokumenty, ro
bią zdumione miny: czegóż oni 
jeszcze chcą, przecież przyzna
no im rację! Wreszcie przyrze
kają załatwić ... 

- Czego chcą? Chcą - krzy 
czy kioś w zdenerwowaniu -
aby decy?.je były wykonywane, 
mają dość papierowych racji i 
zwodniczych przyrzeczeń! 

- Tss. Cisze.i. obywatele pe
tenci. Czyżbyście zapomnieli 
że urzędnicy Sl\ zajęci studio-
wa.niem Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego! Przyjdźcie 
za parę dni. 

Nie! Zostańcie, przesz ka
d z a j c i e. d o m a g a j c i E 

s i ę swoi c h p r a w! Gło
śno, publicznie! Domagajcie się 
ukarania winnych, co dziś w 
imieniu „upartych petentów' 
niniejszym czynię -

JASUSZ KRAJEWSKI 

Felsztyńskiego 34-a - Pora- 'l Bez,P'l'a1wną decy7-.ię podpisał 
· dzii11ski, a na Piotrkowską 290 .•ekretarz Prezydium MRN, K. 
- Rajpert". waw·rzyń.czd<. 

'l P 'Som<> to - oraz pop1'Zed11ie 
Po-nieważ clecyzji tej nikt nie _ poclpisał r.c;erown 'I.< Wyclrz1a1'u 

w~·konywal, .,LLparc1 petenci" Gospod. Komt1>nalnej i M 'e:l!Zt<a 
zwrócili się do naszej redakcji. ni<iwei Praz. WRN, K. Burzyń
Wówczas to - 31 sierpnia 1960 ~ki. 
roku _ Ref. do spraw Loka.la- 3) I<iforma·cj; udz'elo110 w kal!l-

ce\a,rii k-0·Jeg!1um 
w:vch Prezydium DRN-Górn a 'l P'smo (L dz. II LK4-630-GO) 
zawiad-Omił redakcję') , iż joe.st podpisał ki-e·r<>wnik referatu, H. 
w posiadaniu dec..:.y_z • .:.j_i _k_o_le_-__ P_i_a_.<f __ <_<>_ws_k_i_. ----------

r~~~, 

„Obrona Rsantypy" 
T/ san.typa, przygotowu.iac sa 

_{'\.. latkę z cebuli i oliwy, 
niejednokrotnie mi.a/a w 

oczach l.zy: i to nie tylko dla
tego, że bardzo drażniąca. jest 
woń cebuli! 

Nie poszczęfoił<L jej Hera, 
małżeństw opie.kunka! In·ni 
mężowie dba.li o dom, ofiaro·· 
wywali swym ż-01wm bądź 
purpurowe sanclaly, bądź mod 
ne peplttm z białe) weln y, 
uklad'l.jące się w osobliwe 
foldy nie tyllvo na rzzibach 
Fidiasza ... 

A jej mąż Sokraites, o któ
rym delficka Pyt-ia. pow1Pd;ia
la, że jest najmędr>zy z lu
dzi? Calymi dniami w!óczyl 
się po mieście. wiodą„ ze 
swumi uczniami nigd;, nie 
koń.czące się d ysputv o cno
cie i wiedzy - nie rozumie
jąc, że przecież najw1ększq, 
i-notq, męża jest troslca o 
dom. 

Tak więc Ksa.ntypa, cerując: 
jego podarty chiton, .nieraz 
narze.kal.a. na Sokratesa. - nie 
przeczuwa.jąc, że wlaśnie dzię 
ki niemu przejdzie do historF. 
Jednakże historia pokaz11.ie 

nam ją bardzo iednostronnie. 
Na Sokmtesa pat rzymy d:isiaj 
poprzez teksty Platona. i 
Ksenofonta oczyma jego 
uczniów, 1ctórzy. uwieibiajo,c 
mistrza, dąsali się 11a jego żo 
nę, że utyskiwaniami strymi 
ściągała go z Olimpu naj
wznioślejszych rozumowań na 
niziny proza·icznych żarn i 
gan1ków. 

Ta.le więc słowo ,.Ksa1itypa" 
stalo się synonimem Twbiety 
swarliwej. klótli wej, jędzowa
tej i pyskatej. Ale czy słusz
nie? 

Ludwik Hieronim Morstin 
wywodzi się z tego samego 
rodu poetów, co XVTl-w;eczny 
Jan Andrzej Morsztyn, który 
pisywał tak piękne du,~rskie 
madrygały na cześć pięknoś
ci i zalet barokowych dam. 
Jego potomek. Ludwilc Hie
ronim, jest w stosunlctt do 
plei pięlcnej rótvnie r1/Cerslci: 
ja./co fa,/d zaś postanowi! 
wziqć w obronę sponietciera
na. oplotkowaną Ksantypę. 

.Jego napisana w roku 1939, 
,.Obrona KsantYP.1/', jest pró
bą rehabilitacji żony w1.e l1cie
(}'O fi/.ozofa, przy czym ~utor 
'Tfie zamierza •. odbrązowić" sa 
mego Sokratesa. 

Morstin pokazuje nam dru
gą stronę medal1i tego mal
że1~stwa froHki i klopoty 
clomowe Ksantypy. pr;:erad=a
jące się w sl11sz11e pretensje 
do starego męża, .rnniedbuja
cego dom. A równoc.ześnie 

su.:arliwej trochę kobiet',/, kt<ł 
ra mimo wszystko kocha wiei 
kość swego mę~a. i chce mu 
służyć da.lej, ażeby móg! w 
spokoju zdobywać nowe listki 
wawrzy1wwego wie1ica chwa.
ly. 

Szc.zegó lną wa.gę ma też akt 
III, obrazujący prawdziwe 
oblicze Ksantypy, przy c.zym 
Morstin ski a.da tu hold 
wszystkim cichy11', ofiu.rnym 
żonom wi.e lkich ludzi, które 
mężom swoi.m - często ka
pryśnym, często egocentryc:z
nym - stwarzają odpowiedni 
klimat do pracy„. 

Ludwik Hiero·nim Morstin 
- portobnie jak Parandowski 
- to świetny znawca i miłoś-
nik świata antycznego. Tale 
więc i „Obronę Ksa.n'ypy'' 
napisal z wielkq, kulturą, 
ze wspaniałym znaw~twem 

rea.lióu: epo-ki. Trzeba 1ednnk 
:imieć wyłuskać subtelny jej 
dowcip, a z podtekstów wy
lowić wla.friwy sens. Po pro
stu sztuka ta wymaga kultu
ralne.I interpretacji aktora. i .•• 
inteligentnego widza. 

W Teatrze „7,15" wy~tawio 
no sztukę tę w reżyserii Je
rzego Antczaka i J1nusza 
Klosiń.skiego, bCN"dw staran
nie, uwypuklając .:arów110 jej 
komediou'y, jak i dramatycz
ny charakter. Sziwda jednak, 
że niektóre postacie (na szczęś 
cie drugoplanowe!) takie, jak 
Agaton, Ary.stodemos. .4..lcy
biadps czy Eryksymwch - wy 
padły raczej blado. Ba.rdzo 
natomiast p/,(Jstyczn11 w cha
rakteryzacji, a sugestywny w 
podawani•t tekstu był Janusz 
Klosiński ja.ko Sokrates. Du
żo humoru wnosil do ~ztuld 
swoją zabawnq, sofistyka nie-
1t·olmk Tyreu.sz w wybornym 
ujęcin Gustawa Lutkiewicza. 
Dobr:e czul się w tod.ze 
Charmidesa Bogdan Mikuć 
przyjemny był jako Fedros -
Krzysztof Ziembiński. 

. Osobna . . wzmianka należy 
.ę1ę .Jadwidze Andrzejewskiej 
(Ksantypa). W pierwszym i 
drngim akcie ok/askiwa!iśmy 
walory jej warszta.tu akt.o'l'
skiego, przy czym jednak 
braik jej było mlod.zieńczego 
wdzięku, którum postać tę 
opromieni.a Morstin. Nato
miast w trzedm a.lecie rolę 
Ksantypy o dziesięć lal sf-a,1'
sze.i, zgorzknialej i zawiedzio 
nej. a wspani.alomyślnej -
realimje Andrzejewska z 
przejm11jąca silą dramatl/c:Zna. 

W su.mi<' - mimo swurh 
liralrliw - jest .,Olirona Ksan
typy" pozycjq, godną zobacze
nia. 

uwµ,oukla wielk.ridu.s~11ość te! M. JAGOSZEWSKT 
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Na maroinesie obrad Komisji Ochronv Zdrowia przy WKZZ e Pomarańcze 
• 1e ty Iko '\V odle"'7niach ... jui w łych dniach 

e Radziecki ser 
Walka z zapyleniem 

• Z bhp - na bakier 
W lutym specJalna narada 

PRAWIE WSZYSTKilE LODZKJE ODLEWNIE TRZEBA BY 
BYLO ZAMKNĄC - STWlt>ltDZ.ONO W REFElt.ACIE Ni\. 
0-S'.l.'ATNlO ODuYTl!:J NAłt.\ OZIE KUMlS:Jl OCHRONY 
ZDROWłA PRZY WOJEWODZ KlEJ u:oMJSJI ZWIĄ;t;KOW 
ZAWODOWYCH W LODZI. WYSOKA '.l'EMJ:'E.tlA'l'U.ltA, 
GAZY TOKSYCZNE, NA.t>,ttJERNY HALAS, A PRZEDł: 
WSZYSTK.Ul PYL 1<RZł.!110W Y ATAKUJĄ W Oi>LEWNlAUH 
ZDRO\'\lJE PRACOWNIKOW. ~:GC;.t;EGOW<l-.U: TRUDNA 
n;isr WALKA z ZAPYL!<:Nrn M. ZAINSTALOWANE w HA
LACH URZĄDZENIA WYCIĄGOWE NJ.FSTETY W YRAK
T~'lJE NIE ZDALY EGZAl\'llN lJ. 

N a rezultaty tego stanu rre 
czy n:e trzeba było dłu
go czekat. W drugiej 

polow~e ub. roku zanotowano 
26 przypadków zachorowań na 
pyl:cQ k<zemową pluc. Licz0y 
te n:e odzwjerc~edlają jesv.:ze 
pełnego obrazu, ponieważ nie 
we wszystkieh odlewnla:!h 
prneprowadzano E(Ystema tycz.
ne badania lekarskie. 
Bodajże n.ajg·onsze warunki 

bhp stwierdz<i-no po.(1-0za.s kon
troli w Lód<':kiej Fabryce Mii
szyn (ul. Strzelczyka 7-9). Bo 
oto na niektórych stanow;
.skach robót zapylen:e pow"e-

Nasz Telefon UsTugawy 
E•d•~ 

~ 

CZYNNY CODZłENNJlt, 
OPROCZ SOBOT 

W GODZINACH 40-lJ 

PO 10 LATACH 

M. K„ UL. WARSZAW-
SKA: Czy ktoś ka.rany są
down~ musi ten fakt poda
wać już przez ca.Ie życie w 
swoi<lb perS1J111aliach? 

RED.: Po upływie 10 lat 
od chwili odbycia w:1roku 
m-0żna w ta.kich wy>pa.:!\l:.ach 
wy.sita.pić do .s.ądu, który 
wydawał wyr01k skazujący o 
wymazanie wyroku i z chwi
lą zgody tej instancji - za
niechać .podawania w swoich 
aktach perronalnych. 

trza jest tak duże, iż apara
tura pomiarowa n_e moze z.a_ 
rejestrować nadmiernych stę
żeń. Określano więc stężenia 
powy:i.ej 3.000 cząteczek na 
cm3 przy obowii(zującej no.
rrue.„ lSU cz/cm;J. Co ciekaw
sz,e, w nowej odlewni Lodz
k:ej Fabryki Maszyn <>ddanej 
do ekspl-0atacj1 w końcu 19(),J 
roku, stw1erdrono podotm", 
niezadowalające warunki pra
cy, jak i w starej. 

Ni-e lepiej przedstawia się 
sytuacja w Fabryce K<ałów i 
łtad1atorów. I tu zapylenie 
pow1etrza jest tak zna~zne, że 
n.e moż.n.a przei:irowa.ctzić d<>
kladn.~go pomiaru. Gwoli p~·,; n 
dz'.e trz.eba powiedzieć, iż. w 
tei fabryce dyrekcja myślała 
o poprawieniu warw1ków bhp, 
proJektując kosztowne urząd.w 
nia odpylające. A wynj.k,.'! 
vV porównaniu ze starymi. n.:e 
po.sia.dającymi wentylacji od
dzLa.lami adlewnlczymi, zapv
len:e powietrza w nowych hd.
lad1 nie tylko, ze n:e jeot 
mn.ejsze. ale nawet w1ęksZR.: 

Również w LOOzkiej Fabryce 
Maszyn Jedwabniczych wa
runki bhp pozo.sLawiają wiele 
do życzenia. 

W czasie kontroli łódzkich 
odlewni stwierdzono pona,dw, 
iż pracowni.cy nie p.osia<:Lijq 
odpowiednich ubrań ochron
nych, nie otrzymują dostatecz 
nej ilośc.i plynów (na ogól jest 
to lekko o&olona wocł.a) oraz 
wszędzie zaob<:erwowano tru
dnOL>""cj, na jakie napotykaJą 
kierownicy zakładów w uzy
ska.ni-u dobrych projektów u
rządz.e1\. odpylających, 

W bLurac:h projektowych 
pr:r.eprowadza sLę jedynie pró~ 
by i do.świadcz.en.ia, które nie 
zaw.sz.e o.siągają zam:erzony 
oel. Ba, dochodzi nawet C:o 
tego. że biura projektowe niP. 

,,szwajcarski11 

czeka .•• 
w magazynach 

mogą zagwarantować skutec7- Juź za. parę dni spodzie-
nciści działania projektowa- wane jesl nadejście do Lo-
nych urządzen odpylających. dzi nowego transpOll"tu P11-

Jak stw:erdzono na naradzie i;:~:t::; ::..:~z~wn~cy z~!;~:i 
- należaloby .powolać komi- z tym na opadający n'.l ler-
sję rz.:~,czoZJJ.awców, która by mometrze slupek vtęc1 Jak 
opraoowala typowe dla O<'- wiadomo, p(}marańcze nie 
lewni. dobre urządzenia wen- lubią mro"Zu i niska tempe-
tylacyjn0--0dpylająoe. Zani•n ratura może zaszkodzić tym 
to jednak n.alStąpi, zakladovvj O•W·(}Com w transporcie. 
Jekarre winni przeprowadz<ić Miejmy jednak nadzieJę. że 
systematyczne badania i w wy zastosuje się odt><>Wiedniel 
padku rozpoznania pylicy, Prze środki ostrwmośei, aby 
suwać robotników do innej smaczne owoce nie ulegly 
pracy, zmarznięciu. 

Sprawa bhp nie tylko w oo- Ostatnio nadszedł do Lo-
łewniach ale i w innych ra- dzi wagon świetneg(} sera 
bry~h ·jest niezmiernie waż- „szwajc'.'-rskiego" ~ .ZSR~ .. 
na. Toteż w kol1cu lutego z I ~a razie ser zna.Jdu;e s1ęl 
· ; · t WKZZ Lod.z' oc Jeszc-ze w hurtown.1, ale cby 
1ruq~ ywY. '. w 1 ba nasi detaliści nie po-cwo-
będz:e SJ.ę . specJ~lpa nara~.a Ją mu tam zbyt długo leżeć. 
prZ>em!sloweJ sluzoy . zdrow .. a Ci, którzy już próbowali te-
z. udziałem przed-:>taw1c1eh N11 go sera mówią, że smakuje 
m~te'.stwa Zdrowia, CRZZ -1 wspaniale. 
posw1ęoona warunkom pracy (k) 
w lódzklch zakładach. _____ ...,........,...,.....,...,.........,..-..-..---

Ale 
mroźno! 

~ 
Jest 

i chyba 
będzie ... 

I 

(J. Kr.) 

ODMLODZENIE 
ZA ROK ,Dziennik'' rozmawia z iednym z naisła„szvch 

•.:... ______________________________________________ __ 

ZANIEPOKOJONY M.: Na 
ul. Wien:bowej rosną stare 
klony. Ostatnio obeięlo je 
ta.k dokładnie, że z pięk-

farmaceutów łódzkich 

nych, rozlożys:ych drzew 
znsta.ły tylko kikuty. 
Kilo to zrobił i dlaczego, 
przecież to wandaliq;m! 

RED.: Wed.ług o·pi.nii 
chowców z Miejskiego Za
rządu Zieleni, podci.nan;e -0d 
czasu do czasu koron 
drzew w miasta.eh jest nie 
tylko niezbędne (bo zasła
niają one widoczn-0ść), ale i 
s~anowi kosmetyczny zabieg 
odmładzający. Jeżeli Pan 
nie wierzy, Za.rząd radzi o
bejrzeć klony przy szkole 
(róg Wierzbowej i Jaracza), 

O pracy w aptece przed pół wiekiem 

które przeszly ten .zabieg~ 
dwa lata temu, lub rzucić 
okiem na jesiooy przed są
dem przy Pl. Dąbr-0wskiego. 

KONKURENCJA 
NA FALI 

CZYTELNICZKA: Lod'Zia
nom daje się we znaki zły 
odbiór audycji radiowych z 
Lo<tzi w godzinach wii'czo-r
nycb. Ozy istni$ jakaś o
gólna. przyoo:yna, którą moż
na by zlikwidować? 
• RED.: Gwizdy i szumy. 
wzma.gane w go.clzinach wie
czornych przez fale odbite, 
są spowodowaa1e tym, że 
łódzka radio.stacja pracuje 
na tej .samej faLi co kilka
dziesiąt :i.nnych na.dajn!:ków 
europejskich, często o wie
le silniejszych. Z chwilą u
ruchomienia nowej stacji 
nadawczej (co nastąpi już 
wkrótce) odbiór prouarnu 
ulegnie wreszcie radykalnej 
pop.rawie. 

DLA PRZYSZLYCH 
STUDENTÓW 

Przeszl-0 7o lat lie2y sobie mgr Józef Hiszpański i pneszlo 
50 lat prneuje w za.wod:z.ic fa.rmat:euty. Jest jednym z naj
sia.rszych aptekarzy lódzk,ch i jedynym z żyjących, którzy 
niegdyś prowad:zili najs'a.rszą aptekę łódzk~ znajdującą się 
przy Placu Wolności. 

- W jakim okresie dzierża
wił pan tę aptekę? 

- Po pierwszej wojnie 
·przez pięć lat. Gdy ją przej

mow2lem, byla prawie pu.>ta. 
Leków bylo zaledwie za 426 
ztotych. Wśród nich znala
złem jeszcze proszek Blattae 
Orientales. 

- Cóż to 2a pro..w.ek'l 
- Po prostu utarte n2 mącz 

kę karaluchy<. 
- Ozy znalazł pan w apte

ce również jakieś stare na.
czynia a.piekarskie? 

- Bylo parę pięknie wyko
nanych ozdobnych waz do sy
ropow i flakonów, w których 

W ZPB im. Armii Ludowej 

240 osób 
zosłan:e przeszkolonych 
przez ~fOPL 

w 2lWią:Dku z 10-leciem lstnle
nla TOPL - w Zaktadach im. 
Armii Ludowej rozix>częto m&SO 
we p.rz€1521:u1lain;e '1:atogi. Ja.k slę 
dowiad.uJemy, w ocLdll.l.alle ocllpad
kowy>m do ma.rea br. przeszl~oli 
się 240 o.sób, które zapoznają się 
z obroną prze-c<iwlotnJazą i prrz.e
ccwaotom.ową. · (kr) 

przechowywało &ię niegdyś 
oleiln eteryczne. O ile wiem 
czę'.5ć tych· naczyń przetkdzano 
póżniej do Muzeum Farma
ceutycznego w Krakowie. 

- Interesujące, czy w okre
sie, kiedy pan d.zierżawił aple 
kę sprzedawano dużo ziól9 

- O tak, i to nieco ima
czej, niż dziś. Więkc.szość ziół 
sprowadzano z zagranicy w 
różnych odmianach i różnych 
gatunkach. Ot, choćby np. ta
kie .siem;ę lniane. Było aż w 
trzech gatunkach. Róż:nica po 
i~gala na wielkości n,1sion. 
S.em11; to sprowadzano z ~ł:e 
miec, żmud·ną robotę segre
g..iwania ziaren wylcony·,.,·ali 
tam w.iężniowie. 

- Na pewno więlt.s:zość le
ków również imporiowano? 

- Tak jest. Prz~mys:.1 far-
1:1aceutycznego przeciel pra
wie nie posiadaliśmy. Zagra
nica, .szczególnie Niemcy zale
wały nas swotmi preparat;imi. 
Lepszymi i gorszymi. Później 
gdy pań.;itwo uzależnilo I'nport 
od opatentowania danego le
ku w Polsce, napływ obcych 
prepara.tów, szczególnie mier
nej jakości, zmniejszył się. 

- Przed wojną zawód fa,r
m~.eeuty był przeważnie za
wo1lem męskim, prawda? 

- Tak. Kobiet farmaceutelk MATURZYSTA: Kiedy zo
stanie zorganfrzowany kurs 
dla. kandydatów na Pohtech
nikę Lód$ką'? 

ł RED.: Dla młodzieży pra-

! 
cującej kursy przygo.l~waw-

Wystawa malarstwa i grafiki 
cze na Politechnikę o;·ganl- Łódzki Klub Stowarzy.>zenia 
zuje obecnie • Uniwer.syteit PAX, przy ul. PiotrkowskieJ 
Robotniczy ZMS (zap·sy w nr 49 zawiadamia swoich 
sekretariacie przy ul. Sien- członków i sympatytków, że za 
kiewicza 46). Inne tradycyj- koń.czy! się już remont loka-

~ 
ne krótkotermiinowe kursy lu i -Od dziś Klub wznawia 
organi.zowane będą µ:-zez swoją działa.Jność. 
ZSP dopiero w kwJetniu . Jednocześnie podaie do w:a 
--.-......- domc.śc1, że dziś o &odz. 18.30 

4 DZIENNIK ŁÓDZKI nr ia (4409) 

<lc1będzie .s.ię otwarcie wysta
wy prac malarskich i grafiki 
studentów Aka.demii Sztuk 
Pięknych w Sopocie, z udzw
lem autorów i dyskusją. t'ra 
ce wys1awią: Krystyna Fili11>
.slm. El:(.bieta. S-ierko i Bogdan 
Sawicki - studenci V roku 
ASP. W.st-w woln,y. 

było ba.rdzo ma1o, w od.różnie 
niu od obecnej sytuacji. Moim 
zdaniem jednak, kobiE:'y są 
tardzo dobrymi farmac-eu~ka
mi i &lusznie dz.iś stanowią 
większość. 

Pan magister Hiszpański po 
wyzw-0Jeniu pm:ystą.pil do p.ra
cy w lód'l.kieh a.ptekach Był 
m. in. organizatorem Apteki 
nr 53 przy Placu Kośefot11ym, 
której do dziś jest kierowni
kiem. Sędziwemu magistrowi 
życzymy przede W>Lystkim 
zdrowia. i sukcesów w dalszej 
pracy. 

(KAS.) 

Lokal na świetlicę 
dla Związku Głuchych 
il • • • • • • ~ 

LUDZIE POZBAWIENI SŁU· 
CHU NAJLEPIEJ CZUJĄ SIĘ 
W SWOIM TOWARZYSTWIE. 
TUTAJ WSZYS•CY SĄ „JED
NAKOWI" I WSZYSCY DO
BRZE SIĘ ROZUMIEJĄ. TAK, 
LECZ DO TEGO POTRZEBNY 
JEST LOKAL, W J{TÓRYM 
MOŻNA SIĘ SPOTKAC, SPĘ· 
DZIC CZAS PRZYJEMNIE l 
KULTURALNIE, 

T e(dego lo•ka!u Zarząd O<llcJiz;.a~ 
łu ZwiąlZIW Głl1c.hych w i:.ou 

dJzi •1i>e posiada o<i przesrLJ.o dW w 
lat. Sam za.rząd ginieździ się 
trzech malefrki·C•h p-O·kOj ach p"fo·~= 
fi•cyrn;e posesji przy. ul. gdy w 
&<owskiej 69. Od C·hw1l 1, •• , , 

1958 roku d-O świet!i<CY. rzw ',a"~u 
prey u.l. Tu w ima 70 wp1 owa z .1 a 
się spMdlzieLnia, wszystk:e- eaię
oia, prowadzo•ne .z C1ZilC•1~<J.;:'1.1 Od- . 
by.wa.ią się· w rózny.ch, Y~czo 
wypc•ŻY'C:Za•1y.ch. p0>1Jl.'~9'.:~H11ach 
ina tern1ie miasta. Star.111a C!Zy
Cl i·Cl':le w celu i;rz~.E'lk~nia nowego 
pomieszczenia sw1•e•tl1•cowe:go po
zcsit.ają bert- r·~iz.ultatu .. Mimo to 
d'Zi.ata a.kty>wn:e . S€1k·CJ a sza-cho
wa tl'wa.ją zajęc"a w Ze'l:pole ta
neĆrz&.1ym, który -0dl.1o·si s·u,k.cesy 
w !<raju i z.a gran:ocą (NRD i 
CSRS), przeprow.ad.za treni'll.gi 
drużyna p''r;i nożnej. p;·o.wad:za 
zajęc'a 3 kursy dla •r.1a.\fab<:>tów. 
Pra.ca 1:rwa. up3.rci luctrz.'e oie re
cy.g.iują z niej. mimo liru•d,nośoi. 

Nowości z Łódzkich Zakładów Kinotechnicznych 

o Supernowoczesny szerokotaśmowy 
projektor o AP-14 specjalnie dla wsi 
o Dla szkół również 

N
owoczes.ną filmową apa
ratu.rę projekcyjną, spro
wadzaną do niedawna z 

ko taśmowym, dostosowanynt 
do wyświetlania taśmy 35-mi„ 
limetrowej i 70-milimelrnwej; 
Czterokanal-0wy projektor (od 
ezytujący cztery tzw. ~>::!eż·ki 
dźwięku na taśmie filmowej), 
wyposażony w tzw. lampę 
ksenonową o dużeJ jasności, 
znajdzie zastosowanie w ki
nach stereofonicznych. 

zagranicy produkują Lódzkie 
Za;klady Kinotechniczne. Obec 
nie trwają tam os1a.tnte pra~ 
ce konstrukcyjne na.a nowo
czes.nym projektorem szero-

Zmiany w składzie 
Prezydium 
DRN-Widzew 

W apa.racie tym, który uwa
ża się za -Ostatni krzyk tech
niki w tej dziedzinie, zamsta
lowano tzw. zimne lus.tn .. któ 
re uniemożliwiają za.palenie 
się taśmy filmowej w przy
padku jej za.trzymania. 

Wczoraj, na os•tatniej ses·ji wl 
bieżącej kadencji, radni DRN 
Wia.zcw wys.tuchali s·pra.wozda.nia 
z działalne>ści Rady za ro·k 1958-
1960. O osiągnięciach Widzewa w 
os-tatnich trzech latach pisaliśmy 
obszernie we wczo.rajszym nu
merze ,,Dziennika". 

W tym roku wytw6rnia w 
Łodzi rozpocznie seryjną pro 
du.keję wąskotaśmowego (16 
mm) aparatu projekcyjnego 
AP-14, przeznaczonego dla 
kin objazdowych, klubów, 
świetllc itd. Aparat ten do
stosowano do wyświ~tlania 
zarówno starycl1 taśm ftlmo
wych z optycznym odczytem 
dźwięku (przy pomocy foto
komórki), jak i najnowszych 
- z -0dc>.ytem magne1.ycz.1vm 
(podobnie jak w magn-dofo
nie). 

Ra·ct.a DRN Wid.Zew dokonała 
rów.no·e·ż ©mi an w sk.ladtzie p.re
ZY'd.ium. 

Na Wła>Sną prośbę u.stqpll ze 
sl<:"1ow1sika rz.astę,pcy przewo<lni
czącego DRN Widzew - Józef 
Barnt. PrzechodrLi 011 do pracy 
w przemyśle. Na jego miejsce 
Rada wyb.rała zastęp.cą prrzeiwod 
nicząceg-0 HEoryka Pawłow~l<ie
go, d0>tyerhcz.a·s-0v.lego kiero'Am.ika 
działu ekcnomiczr.iego w zarzą
d:z.'e 'nwestycji dlZieln icy maga-
zy.nów przemysłowych. (s) 

e "Kukulec7.ka" 
w kinie "Dalka*' 
8 Młodzież 
1';S na szkolę 

Cią.gpie-nie „Klikutec:z.ki" od·bę
d:z/e s!ę 29 bm. o godz. 10 w ki
ni" .,Haldta" w Lodzi (ul. K.ra
wie·c[ca 3-5). 

* * * 
Mlo<lrz.'eż Techni·kum Samo·rzą

dG·wego (Wólc<~ań~(ca 55) całkowi 
ty do·chód z wi·e"rz.o·rt<:u szr.co:ne
gio, w s·um1e zł 485, gr. 55. - Prze 
kazała na budo•wę ucamiowsk;eJ 
S2Jkoly Tysiąclecia. 

Uwag8, rachmistrze 
spisowi Widzewa 

Dzielmicowe Bi.l\Jro Spisowe 
Łódż-Wi•dlzew, powiadamia rach
mistrzów spisowych, Cctórzy do
tychczas n:e pobrali nag.ród, że 
cLo-da;(<O·WY termin wypłaty usta 
la się na pią•tEl{. 27 .I. w g-0°d'Zi
nach od 10 do 17 i so·botę, 28.l. 
w goctz'rna.ch od 9 do 12. Wy1pla
Ly dokc•1y·w~<1e są w lok.alu 
Dzieb:1i1CO•wego Bhi,ra Spiso1~eg-0 
przy ul. Szpltamej 2, po·kÓJ 54. 

J<:>dinoc:zetmie po•wiaJdamia się, 
;>.e poda.ny te·rm.'in jrut ostatecz-
ny. . 
R~ch.mist;:zów -0C<ręgowycn za„ 

pra~cza sj~ ł1a 28 styc:z1.1ia br. na 
go<lz. 12 po o<:l!biór in~ród i dy
plomów, pokój 55. 

* * * 
IY.i;'elnioowe Biu.ro Sp;;,owe 

Lódź-Pole·•'e (ul. ~;el<ma JO) pro 
si o 11atyd»m1c.stowe rz,glo•szcn.'e 
się po odb;ór na.g•ród pienięż
nych, doty•ch.CtZa.s nie podję.ty-ch. 
a przyrz,neny-ch za pra-ce spisowe. 
Wręczen;e nagród otibY'Wa s;ę 

w godrL'•1a-ch <><i 10 do 19 w po
lrnj u nr 230. -Opera zawiadamia 

Opera Łódrzfca przyp01llina, że 
przed.Stawienie „Cyrul't<a sew1J
sf'~ieg-o" w dniu 31 l>Il'l· . od.bY'Wać 
się będizie w Teatir:ze im. Ja.ra

cza i rorz.poczyina się o ll'Od!Z. 17. 

POWINIEN 
SIĘ . 
ZNALEZC 
Al~ jednolC!'ZeśrJie nie w~1<o·rzy

stal!1.Y jest t.Mewirz:o•r, n,iecz_yr.i~a 
bi•t>li<>te'k<i, 111e ct.z,iałają - Jaf:<ze 
ważne . - kursy JX>pra•W'l?eg.o c:zy
tania i mówiooi•a BoWJem.. n:e
stety .. skl'O-mne fundusze nie po
:z.wala_Ją 11a wypożyczan:e pomie
,,;z=en pobrzeb<1y>eh dla wyżej 
·wym. Delów. A lokalu na świ-e
tlLCę lllie możrna w całej roIZle.glej 
Lood-zi znaleźć. Cz•łonkowie związ 
ku, a jest ich w naszym mieście 
okoJo i.ooo. czuja s·lę pokr.zY'wdze 
~i. Są przecież. poiza ulomono
scią, 11.'H>rmaLnymi ludźmi - pra
cują, uc:z.ciwie spelniają swoje 
obowiąrziki wo.~ec państw.a, mia
sta i społe=en~bw.a. I ohyba tyl 
fKo dlate.go, ze nie mogą wy1kló
cać się w różr.iych instytucjach. 
ich w9ż<1e "Prawy ta1k dł.ugo- erze 
lrnją l1a pozyty·wne zata.twien.ie. 
S.prawy tak ważne dla oi-ch, j.af« 
ohy1b.a dl.a n '(<ogo ze O<lysząoeyc.h. 

Ludz'e :olyo,z.acy mają w t<fdm 
m;-e·ś<"ie, jak Łódź. se·'(ci miejsc. 
gdzie mo.gą kuliu•raln:e spędrz..ić 
czas, a oni ioh nie mają, Apelu 
jemy więc do wla.dz miejsoki.cb 
i wszystkich przedslębio·rstw. in
s•tytucj·i i urzędów w Łodzi -
pomóżcie! Zyskacie tym o.grom
ną wdzięc'Z,ność WS<2:YS>tki·ch głu
choniemy>ch. 

Ponadto w końcu bieżącego 
roku Łódzkie Zakłady Kino
techniczne uruchomią seryjną 
produkcję projektorów wąsko
taśmowych, głównie prz„zna
czonych dla szkół. O;:irócz 
identycznych, jak w prnjek
t-0r·ze AP-14, urządzeń, posia
dać one będą specjaine urzą 
dzenie do zatrzymywanta taś
my filmowej w okienku. Dzię 
ki temu udogodnieniu nauczy
ciel będzie mógł zatrzymać 
się dłużej przy obrazie, wy
magającym dokładnego omó
wienia. 

(Wuk) 

Walne zebranie 
Klubu Związków 
i Stowarzyszeń Twórczych 

w niedzielę, 29 bm„ o godz. 11, 
w 1-0-J<atu przy Al. Kościuszki 33 
odbęd.Zie się walne zebranie 
czł-0nków Klubu Związków 
S<t(}wa=yszeń Twórczych. 

O god.Z. 18 w 1uubie MPil{ (ul. 
Pi.otrkoW"IW 86, Parter) sta

ra.n·iem TPL- Helena Duninów11a 
wygłosi odczyt na temat: „Lódz 
ki karnawał naszych prababek". 

Jak wiadomo, TPL prowadzi 
od dtu:iszego cza.su cykl Intere
sujących odczytów na temat 
Łodzi d'.lwnej i współczesnej. -
spatkan1a te zyskały już :>Obie 
spo·rą popularność wśród w1e1\ł 
1odzlaJ1. . Niewątpliwie WYżej 
wspomniany odczyt zgromattzi 
l>Oltaźną ilość słuchaczy. Wstęp 
wolny, 

* * * W ·•lokalu Kinbu Nauczycir1. 
&kiego (ul. P1otrko1wSoJta 

137-139) odbędzie slę prelekcja z 
~Yklu „Swiat, w którym ŻYJe
my" red. H. wa!e.ndy 1}.a te.mat 
„Zrn-ierzch koton1al1zmu . Pocz~ 
tek 0 godz. 19. Ws•tęp woJny. 

* * * 
W Klubie Ludowym, pi-,:y Ul 

Wfęckow&klego 13 o godz. 
19.30 o-dbędzi!! .siię „Wieczór mu~ 
zykl ;zraelsk1eJ" (z płyt), poprze
dzon~' poga·damką o Izraelu, któ 
rą wyglosi M, Teper. 

* * * Z wiąz~k Bojow.niJ<ów o WoJ-
~osc i DemoJcra.C,Ję w LO!it;.i. 

za;wiadamia, że 0 godz. 18 w Io~ 
ka.lu Zwią!t.ku przy ul. Piot~kow
sik1ej 211, odbęd.zie się wieczór 
autorsiki literata Wladysla\\'a 
Rymkiewicza, kt6ry odczyta. fra.g 
men·ty swej 11J0wej po•wies~1 0 
L<>dzi pt. „Ucieczka. z :Z:1ellli 
Obie·ca.nej", 

Z a.rząd Okręgu Zrze-szenia 
Prawniki>w Pols·klch w J:,Od?.i 

zawiadamia, że o godz. 19 w lo
ka:lu Rady Adwokackie,! w J:,-0~; 
(ul. Piotrkowska 63) odbędzie się 
zebra•nie dyskusyjne na temat: 
„Wsu,-c:zęcie postępowania, dE'cy_ 
zje i ś«odkl prawne wg Kodek,u 
Pos,tępoiwa.ni.a Administracyjne
go". Dyskusję za.gal dr sr<>nl
slaw Graczyk, ad.iunkt UŁ. ł 

* * * U waga, numizmatycy! po.lsltfe 
Towaorzysitwo Archeo1og1czne 

w Lodzi 1>os•tan'°'wiło real<tYWo
wać sekcję numizmatyczn'I· 'I'ak 
więc dziś, o gołiz, 18 w gm~chu 
Muzeum ArcheologJcznego · ł;t
nograflcznego w L-Odzi (Pia~ Wo1 
ności) odbędzie się zebranie or
ganizacyjne. Referat wPr'!'w~d:,a 
jący pt. „Ost3;1mie 09;ąg!'1ęc1.a z 
dzle<tzinY numJ.Zma.tyki lodzk1eg0 
Ośrodka ArcheoJ1>gicr-~ego" W~·
glosi mgr Anatot Gupienlec. 

* * * 5 tress w reakcjach czlo·w•e·k:a 
współczesnego - to tytuł 0,1 

C'lytu, który wygl,osl prof. ĄJł 
dr med. Stanisław Cwynar 0 
godz. 18 w LDK (Traugutta 18, 
~ab, 305), c\V$<t~p .wolDJo 



Dl' SIENKO speejalisla--------------------

(•horób skórnych. werie- PRZETARGI rycznych goclZ. 16-18, Kl-
liń<lkieg-0 132 l3U G 

KOMUNIKATY 
Zarząd Sp-!Ili CPL i A „Ręlmdzielo Ar.ty

styoz.ne" Łódź, ul. Więckowskiego 35 zawia
damia, że zebranie pracowników sp-ni zatru
dnionych w Oddziale przy ul. Więckowskiego 
35 - odbędzie się w sali Klubu S;portowega 
„Start" w Lodzi, przy ul, Piotrkowskiej 48 
dnia 28 stycznia br. o god;z. 10. 222-T 

OKAZJA! For>teip-ian Bech 2 POKOJE, ku.c.hini.a &7 m I 
ste'.n sprrzed.am. Tel. 32~HIS wiszy>s>\C<:ie wy.gody (Stcl.<i~)· l ) 
g~„_8-10, 21-23 __ l.291 G - o:amienię na pokój. ku HAUK' 
POŁTORAROCZNĄ suikę ohO'Jia i p0>kó.i <>óótz}eLnie ft 
bol~ser spr:z;eda1m. Te·l. O!e:ty ~,1301" Biu·ro Oglo 

~~~Z metalowy ~:~,~ s:r.en, P1-0tr>kowsk.a ~Ol G KURS dziewiarstwa mah 
dam. ł.agiewrii•ck.a w war SAMOTNY pracujący p-0- szync>wego na aparata.c 
SILtat rnechani.crztly. tel. szuku·je po>k<>i'U subloka- o-rarz kreśleń technico:-
521-73 l2l!J G' torskieg·c> rz riiekręipiują- riych budowiariych TKWP 

Dr Jadwiga ANFORO
WICZ weneryC2Ile. skór
ne 15,3()-19, Próchnika 8 

DENTYSTYCZNY gabj,ne1 
- specjalność zęby sztu<!'7 
ne korooy steelonowe 
Reperacja protez na po
czekariiu. Pa.wl't<ow>k~ 
Sienkiewicma 27-18 

?55 G 

Powiat.owy Zakład Weteryna.rii w Lęcrz.ycYj 
ulica Belwederska 11 ogłasza przetarg nieo-. 
granic:wny na sprzedaż dwóch samochodów 
marki Skoda typ 1101 cena wywoławcza. 18 
tysięcy zl oraz Fiat 1100 cena wywoławcza 
22.500 zl. TermLn przetargu dnia 6 lutego 
1961 r. godz1na 10. Samochody można oglą"' 
<lać: Fiat w Leoznicy Zwierząt - Grabów 
oraz Skoda w Podgórzycach pov•. Lęczy~a 
C()dziennie w godzinach od 8 do 15. Przystę-i 
µujący do przetargu winmi złożyć wadium y.,; 
wysokości 10 proc. ceny ·wywoławczej na koo„ 
to Pow. Za1rząd Weterynarii w Łęczycy: NBP 
904-98-32. Wadium należy wpłacić '3 dni 

GALWANIZERNIĘ - war 
S'Z.ta.t rzem'ieśl11i1crzy z urzą 
dz.enie1m, w śródimieś·ciu -
odstaipię. Tel. 334-10 

cym wejściem. Oferty pi- Zapisy codzterin!e, żeTorn l ' 
semne „1320" Bi.u•rO Og1o- ~jego 115. pr;łtój 10. go- eo·z·NE 
sze1'1, PJ.O'trko1wsk.a 96 dzhna 8-15 126 K 
________ _;1:..:32c::O~G r.ANNE kursy IU'O)U. szy-
MIESZKANIE riie podle- cia I. II sto-prila TKWP. """---------' 
gaj31ce kwatenmk0<wi ku- Z<::plsy Tuwima 15, godZ 1114 G 

[ KUPNO -) 
plę. UL wae.ła.wa 9, m. 19 ~15 123 K 

l:J.12_G !iURSY ltoreSPondeceyJne Z POWODU oooroby od-
Sędzia Komisarz Masy U.pad:łości Spółdziel
nia Elek.tryków „Elekt•rosila" w Lodzi zawia
damia, iż plan podziału funduszów masy UiPa
dłości jes't wyłożony w sekretariacie Sądu 
Powiatowego dla m. Lodzi Wydział I Cywil
ny Lódź, ul. Nowctlki 21 I piętro. Zaintereso
wani mogą przeglądać plam w godzi.nach u
rzędowych od godrr. 8 do 15. Wierzyciele mo
gą złożyć zarzu~y przeiciwiko planowi do Są
du w ciągu dwoch tygo<lni od daty obwiesz-

U_D_Z_I_A_Ł __ 'W ___ sp-o-.ł-=d::.:o:ielrii k.reśleń budowlal'lo-kori- dam w ciz1erzawę wa<r-
mieszikaniowej '-''11'aZ z strukcyjcyeh. ma'1ZYT!O- szta.t sari1®.1?:1~-ba~~G 

POWIĘKSZALNLK ma•rki 
Kr.cl.!oUJS k>tbP'ię. Tel. 4ó6-31l 

13:>.5 G' 

wyoh. · koS'lJtor:vsow·arila "u.czy. Te · .,. 
~vklade•m (2 po1k-0je 2 k.u- Wpisy przyJmttJe, 111for- --------.-, --· 
ct!E'.l·ia) rupię . Wiadomość ma ej! pisemnych udziela WYTNIJ, zaoehowa.J. Ustu
Mairyria.rska 40-12a Oi.r-0det< Szkolenia. Kra- gl d-0<m01We branzy. eleik.-
_________ 1:..:28=5....;;;G' ków. WesteroJatte 11 tryCIZJOej„ . 11ydraul1C1?1'1eJ. 

I Samochody - motocykle I 
SAMOTNY praieu.jący po- śi·usaT>lineJ, wy•k.coa1wistwo 

'. I 
cieplanmi -0grodni·co:y.ch C€Cl 

szuk>uje pilnie komfo•rtoG- LEKARSKIE traJ13ego ogrzewaO'lia i 
we1go p.cr<:oju sublcf.rn.to•r- woo.·ka•n. o:a.ma:wiaj tele-
:.;.~aoch '1;'=1537S-.23 "f.27f°- frnnem 5.53-75, 418-18 

„OCTAVIĘ" tu1b „Mo- ---- -· --- - 1212 G 
czenia. 

Sędzia Komisarz: S. Kacperski. 

391-K 

Dyrektor Zakładu Energetycz.nego Lódź
Miast-0 lub jego zastępcy przyjmują w spra
wach ekarg i wniosków w sCJ1boty od 7 do 8 
wejście z ul. Tuwima 58 oraz w poniedział
ki od 16 do 17 wejście z ul. Targowej 1-3. 

389-K 

">k.wiico:" typ 401, 4()2 l<Ju- 3 POKOJE z kuchinją o: 
pie. Tel. 2'77-14, godiz. wy.go1dam1 Gdańsk.a przy 
10-16 l:J.18-11313 G 22 L11pca zam;e<nię na 2 

pokoje o: kudmią na I pię 
brz~ w pobl.i.żu Pl. Woll!H) 
śc; tel. 209-.23 1~75 G 

SAMOCHOD „SY'renę" P·O 
11.000 k.m spnze·dam. Tel. 
4711-4.4 1378 G 

AKTOR powu.1<,uje p.cko-

1 LOKALE I 
ju sublckator5'kiego. Zdrzi 
«la1w Jóżwi,;lc ul, Próch
nika 25, m. 12 1210 G _______ _, 

f.:uc.hlaia, przedpokój 84 m 

DT BIBERGAL s:pecjall- .. 
~ta chorób we11eryCZC1ych, PRALNIA Nowom1eJska 2 
~Kórnych 16-18, Pl·otrkow I PranJe mokre suche 
ska 134 18518 G Termin 3 dm 1354 G 

KOMUNIKAT 
P. P. Totalizator Sportowy OZORKOW - 2 p-0k-0je, I PRACA I 

kw. za•miooię na mniejsze 
w ŁO<dlzi. Oferty pisemne P.P. Totaliza,tor Sportowy informuje, że 
„1339" Biur-0 Qgło<o:eń, począwszy od rz.akladów na d'Lień 5 lutego br. 

[Ili . Ili Piot·rk-O<WIS•ka 96 1339 G PRZYJMĘ ucrzmia na porak 
DWA- J>O'kÓJe.-kuchaiia t)tcę. w 81rsrz;ta,t me.chanico: używane będą jako potwierdzenie opla ty za 
1H<ZY Piotr'kowislkie\j, wy- 11y Obr. Sta1:ng•ra.du 74 zaikład 10-złotowy banderole ze znakiem „S" 

I SPRZ~ 
gody o:a.mie.nię na 2 lu1b 1335 G obok dotychczas używanych, natomiast na 
~'l6~~k-0je, wygodyia~eh kupony systemowe UŻy\'lfa.ne będą banderole MASZY.NĘ drz.iawi·a•r5'k.ą -

9,180 Sopnzedam. Wi.ad<J
mość .uł. Borowa.ina 6-1 

129'7 G ż·e-nstwo po-so:u.kuje po•ko- go. W każdej kolekturze znajdzie się wywi~-
MŁODE berz<drzie<tne rnał- I ZGUBY I o podwójnej numeracji bez zn;;iku. litero'"'.e-

ju sublo1k.a.t0>rakiego n.a 5 • szka ze wzorem używanych banderol. Powyz-

NowocZESNĄ maszyn<: TELEWIZOR ,,R"b1'•n" d'U n1'e-1'ęcy 0 3 •·rty p1··~rrun~ . l . „ . ~ ' ~ · •v ~= ~ „ze będzie miało mie3sce w oiuesie prze3sc10-
<ltz.ewlar..,ką d!W·U;PłYtową zy ekm;n, stain idealny „13!4" Biuro Qgł<Jszeń. 20 STYCZNIA ?Zg''riąd: pies - · · b d 1 
s;100 „TrJcolette" . sprz,e- TAPCZAN - amer)i.Hl!llkę p,<>trkow„ka 96 1314 G sierść -0;1.u.ga bialo-b·rąrzo~ wym do czasu wejścia w zyc1e an ero spe-
dam. Wia<:1-0mośc tel. c<ry.g'nailiną, WYZYMACZ- MIESZRANIA w oko!Lcy w<J-cizanna, l'la przedin1ch cjalnych. 
347-43,_goclz. 16-::20 „ 1~2 G KĘ do bie'lilZl'lY elE1ktryc:z- Łodo:i ehęlnie w Zg.ie=u l•11>ach długie owłe>s!enie. 
TELEWIZOR 21 oal•i ,.Re- ną CIZe>Eką no1.vą, SZAFĘ lub Paibla1nloea.oh poszulku- Odpr01Wado:ić ?Za dueym 
l}o..<Jord" stain i<:leal.ny pi<nielco:tero·d·t'2lwi-0wą - .s,pme- ję. Of·erty pisemne „1200" wyin.a.gorood?Zeniem, ul. Tair 

P.P. TOTALIZATOR SPORTOWY 

ODDZIAL w LODZI. 
:;ipro:ec'La.m. Tetl. 374-05 dam. Tel. 372-09 lub 328-43 Hl ur-0 Ogl0<weń, Piotrkor.v gowa 22, m. 2 i.u1b tel. 

13150 G 1294 G Eka 96 1296 G 228-45 1260 G 385-K 
~~~~~~~~ 

-----------------------------.--.-~ 
;i~~~~~E;:;.J,,19dzię1 ~ ":~~~:;,„~ 
Straż Pożarna 08 ff I N A ODRA (Przędzalnl.aria 68) Korpel'lrnik.a 

26
• Pi~·tlkow-

Kom. MlejS>ka: MO %9' Z2 Ch b . . d " <ka tJ1, Pla<: Kościelny •, 
Kom. Ruchu DTo- -- 'proJ·: 1;.'~~:"'~~!,. ~ Ja•rt=a 32 

gowego iil6-62 KINA PREMIEROWE lat 16. g. 16.45 l 19 AS Al Koścltts'Zki łf 
Pryw. Pogot. Dziec. 300-00 BAt.TYK (Narutowlco:a 20) OKA (~·wima .~~) „U pro pełni S>taie dyżury nocne 
Pryw. Pogot, Lek. ~~t~~ „Dama Kameliowa" _ gu c1emnośc1 prod. 
MOI 359-15 pr<>d. USA, doww. od lat f;'gi'l do~w. <>d lat l8, g. 
Centrala Podmlej&ka 81 lG g. lO, 12·30· 15• 17·30· 20 PIONIER (FralCCiS71kańska Oyiury szpitali 

POLONIA (Piotrkowska 31) „Czarne błys·kawi<:e" 
67) „Fortu,nelła" prod. prod. USA. doa.w. od laot POŁOŻNICTWO 

TE li TR 1l/ włoskiej, do2lw. od lat 12, g. 16, 18, 20 
• 16, g. 10, 12.30, 15, 17.30, POPULARNE (Ogroctow.a Szpl.t al Poloźnlczo-Gine-

. 20 18) „Mężczyzna w spo- kologrczny tm •. dr H. Jor-
TEATR NOWY ,<W1ęokow WISŁA ('l\U•wim;t l'l•r l) denkach" prod. włoskiej dana przy ul. Przyrodnl-

&l<ieg-0 15, duz.a sceca) 
0 

ż . Yeti" "'rod doow. od lat l2, g. 1S.30, cze~ 7-9 (td. 566-UI przyJ-
g, 19 „Opera za. 3 gro- " stoo nie, ,.. · 11.45 20 rnuJe kobie•:• chore g!ne-
e7.e" (ma:ła ~ala) rioe.ca:yn pol., dolZJW. O·d la,t l6, g, ' . . kologi<:rlflle, ciężarne I 
"'Y 10, l.'!, 14, Hl, 18, 20, POKOJ (Kaz1m1erza nr 6) r-0dzą<:!e o: Dzlelriioy „Ba,: 

TEATR POWSZECHNY WŁOKNIARZ - nlec'Z - „Pr.~ces w Norymber- tuty" be-z Poradni „K 
(Obr. Staliongradiu rir 21) 

11
„ yn dze prod. NRF„ d-ozw. przy ul. Sęd:zliowsk!ej 16 

g. 15.30 „Królowa Snie- od lat 16 . . g .• 16! 18, 20 • 
gu" (wió. za.mim.), g. WOLNOSC ('Przybyszew-1 MAJA (K1lln~1ego 178) szpital Połoznlczo-Glne-
19.30 „Fa'IJ.tazy" ~kleg~ 16) „Dama Karne „Cichy Don II seria. kologiczny im. dr M. Ma 

TEATR 1.15 (Traugutta 1) I1owa• prod. USA doZ""!. prod. raclz. d-07JW. od lat durowicza przy ul. For-
nieiczyn11y oó lat 16 g, 10, 12.30, 15. 16, g. 15.30, 17,30, 19.30 nalskiej 37 (tel. 372-641 -

TEATR 1m. ;JARACZA 17.30, 20 REKORD (Rzge>W'Ska 2) orzyjmul<: k;<>bletY, chore 
(JaTa""".·a. 21) g. 19_ ,,r,1e11w „Jeździec znikąd" prod. gin.ekol-0g1cvn1e. c1eżaroe 
szy dz1en "'.olnOSCI KINA I KATEGORII USA. dO?JW. od lat 12, g. i r<>dizące z Dzielri!eY „Po-

OPERA - rne=Yn<la 10 12 30 15 17 30 20 lesie". 
OPERETKA (Pl-0trk'owska MUZA (Pabianicka 173) • . . ' . ' 

243) g. 19.15 „Panna ,.Spokojny człowiek" - ROMA (Rzgowska nr 84) szpital Polotnlczo·Glne-
Wodna" prod. USA, doizw. od lat „Chleb, milość !„." - ltotogiczny Im, Cnrle-Skło 

TEA'l'R ROZMAITOSCII 16, g. 15 30, 18, 20.30 prod. włoskiej, pal'!<>ra- dowskiej, przy ul. Curle-
(M.cniuS'.Zl<i 4a) g. 16 PRZEDWIOSNIE <żerom ma. doow. od lat 18, g. Sklodow&kiej 15-17 (tel 
„Jaś i Małgosia" g. 19.:>0I El~!ego 74) Proszę z; 10, 12, 14, 16, 18, 20 201-07) przyjmuje kobiety 
,.Sen nocy letniej" mną" proct.' franc SOJUSZ (N Zł tri ohore ginel<o\ogic'Złlie. cię 

PINOKIO <Kopern !<a 16) dorzw od laot 16 g' 1;; 1 Pł owe 0 0 G) żarl'le 1 roozące z Dzlel-
g. 17.30 „Kowal i smę- 18 20 • · • uż k atowc~wa nr nicy „Górna" 1 Poradni 
tek" • - „ . a -azane p osenk1" - „K" przy UL Sędzio·w-

ARLEKIN (Wólczań~a 5) S'l'YLOWY (Kilifok'ego prnd. poi„ d-02lW. od la.t sklej 16. 
g 14 „o złym księ<!lu 123) „Powrót" pr<Xi. poi. 

12• g, 17• 18 
Popielu" (wid. o:ailnlknię d-01Z1w. od lat 16, g. 16. SWIT (Bałuold RYt1ek) Szpi~al Połoznlezo-Glne. 
te) 18, 20 „Piąte koł-0 u woo:u" _ lcolog1czny im. dr H. Wolf 

prod. ozes'kiej, doizw. od przy ul. LagiewnickleJ 
ZACHĘTA (Zgierska 26) lat 16 " 16 18 20 34-38 (tel. 530-02) przyj. 

„szatan z VII kJ." prod. 1 „. ' . ' mu.fe kob!ety chore gtne-
p-0\„ doo:w Od lat 10. g. ATRY (S1e11t<1ew:cz.1 40) kologic'lr:lie. oieża,roe I ro 
10, 1a.3-0, 15, 17.30, 20 Prog~a.m dla riajmlod- dzace o: Dziell'lic:v „Sród-

gzych: „Nowornczna po m:eście" orao: „Widzew" 
KINA Il KATEGORII dróż", „Pora.nek Joai.i", 

FILHARMONIA (Nall"UtO- „Łakoma pszczóma". Chiru.rgfa: Siz1pttal I K.li 
w;.ci:z.a 20) g. 19.30 . XXI ADRIA (P'-0t·lcov."'ka 150) „Pikus·lowo figielki" g. nik1 Cl111l"ll11,g.()l'.lr:ll?lj, Wigu-
Konc(•rt Symion:c:zr.1y. Pr-0,gr.a•m aiktu.aJnoś·cl: _ 16. 17 „Siódme niebo" ry 19 
Orfciestrą .PFŁ .· cty•:y'.gu- „Szczęśliwice", _.,Ba·rwy" prod. franc„-ang„ d<>o:W L I 
Je Henr)1k Czyz. S~~'sta „war•·ca.wsika n1ed1:.ieła" . od I.at 18 g. 18 20.15 ar.yngo ogla: Srzp Im 
- Ta.deu:iz ZmUJdzinaki „Mściciel", g. 16. 17. „Ta ' ' ?(~a Pi'~gowa, ul. Wólco:ań 

- jemnice alkowy" orOd KINA III KATEGORII 
franc„ doow. od lat 18. Okulistyka: Srzpi~~l lm. 
g. 18, 20 LĄCZNOSC (Jóo:efów 4S) d·r Jomchera, ul. M!lio-

, „ParyZanka" prod. fr.a111 l(l-OiWa 14:. 
DKM (Nawrot 27) .,Pol cuskiej, doow. od la·t 1 Chi'rurgla 
źartem, pół serio" prod. g 19 dziecięca 
USA, doo:w od lat 18. g MFWA rn7.gowska nr 94) Szpital im Kcnopnickie.1. 

\\IUZEUM HIST. RUCHU 15.45, 18, 20.15 „Okrncleńs·two" prod. ul. Sporna 36-50 
REWOLUCYJNfiGO (UL DWORCOWE (D Kol'- ra.cJr<.. dOIZ•W. od lat 14 Laryngologia dziecięca: 
Gda~s"", 13) - czynoe ~k.') „Pall Stoń•."" ,Bi;;,ł~ g. 16, 18, 20 s.zpita\ im„ dr Pirogo:>wa, 
~?'1ic?·e orócz p_onie- mis", „A. 1. Mik.o'Jan w POLESIE !Fornalskiej 37) ut. Wolczamka 195 

11
_!

15
< w w g<>dz:nach Republ!ce Kubańs•kiie.J", „Podlotki" prod. co:e-

MUZ"-UM HISl'ORU WLO „Pocztowka z Zako.oane sk1e1, dO'ZlW. oo la<t 18. ADRESY AMBULATO· 
KIENNfCTWA rwiec- g~o" g. 10, 11. 12, 113. 14 g. 17, 19 RIOW pomocy wieczoro-
kowsl<!ei;lo 36) czyc11e 10• 16' 11 ' 18· 19· 20, 21 STUDIO - riieCZl'nne ;:7.~~ln~I; poszczególnych 
g 11-18 GDYNJA-STUDY,~NE {'l'•u- * :'1'I 

MUZEUM SZTUKI (Więc w'•ma :?.) .,S!er!·oza" pro·d * G<>clziria 19-22 Sródmle-
l<<>wsk'ego 36) oo:ynne rE·drz:„ d"71W .. od lat 12 Uwaga! Repertuar S'PO- śc'e Piotrk<>w!'t<a 102. 
g, 9-'1'5 d0<d. „zatanc~ymy" rzaózono na podstaw•e t ! 271-110: Widzew Cdzle-

MUZEUM ARCIIEOLO- rrod. frao~o' g, lil, 12· komun;katu Miejsl<leg.c c~) Kopc:ń!'kleiio 79 
G!CZNE I ETNOGRA• 4 • rn, 18· Zairządu Kin. tel 275-18. g, 14-18 (do-'ri 
FICZNE (Plac Wo!iności HALKA (Krawlee~a 3-5) * ~ * rośl1) - Szpitalem 4 tel 
l4) g 11.3()-16 - wysta- „Bit.wa pod piram1dami" 353-23; Bałuty (drz.lec: l 
wa prn „1000 lat mooe- prod. rndz„ do?JW. od PRZEDSPRZEDAZ bile- dorośUl Z Pacanow-
ty pol&k~ej" lat 12, g. 16, 18, 20 tów . na 2 cllni naprzód sklej 3, tel Ml-96: Górna * :'1'I * do k•r:l: „Bałtyk", „Po- (dorośli l dZiecil - Lec:z-

g 9-16 
MLODA GWARDIA (Zie- lo.nta'', „Wisła", „Wlók- nicza 6. tel 427-70. ul 

ZOO - czynne * Jena 2) „'l'owa.rzysze bro n1;uz". „Wolność" - w Piotr!<OW&ka 269. tel 406-55 * :'1'I ni" prod. f1anc. doz·w. Osroaku Uslug Film.o- (óorośll): Pole&le rdol'Ośl! 
PALMIARNIA crzy11na cd Lat JZ, g. 10 J2.30, 15. wych. ul. Główna a. g I dz'ecil Al, 1 Ma.ia 24. 

w '°'*'' 10--1t, 17.30. 2AI l~a. tel, ~---~ 

fil PRACOWNICY POSZUIOWAłłl Ili 
INWENTARYZATOROW z praktyką zatr'.l• 
dni MHD Art. WlókienniC'Zymi. Zgloszaą.ia do 
działu kadr Plac Zwycięs·~wa 2, II piętro po
kój 13. 224-T 

INŻYNIERA ze znajomością i.nstalacji ciEpl
nych i sanitarnych na stanowisko inspekto
ra nadzoru zatrudni natychmiast Wytwórnia 
Filmów Fabularnych w Lodzi, ul. Ląkowa 29. 
Zgłoszenia przyjmuje sekcja fabularna. 225-T 

~·-··----

INżYNIEJRóW-.airchitekrow, inżynierów-lą
dowych do pracowni budowlanej i drogowej, 
kalkulatora budQwJanego oraz technika dro
gowego z długoleibnim stażem pracy przyjmie 
Lódzkie Biuro Projektów Budownictwa PNe
mysłowego Lódź, KOpcińskiego 20. 220-T 

SLUSARZY, tokarzy, frezerów - 7atrud1nią 
natychmiast Lód.,,,kie zakłady Kinotechnicz
ne, Nowotki 41. Zgłoszenia pmyjmu.!e dział 
kadr w godz. od 8 do 15. 206-T 

PARKIECIARZY, szklarzy, elektryków -
zatrudni Lódzkie Przedsiębiorstwo Budow
nictwa Uprzemysłowionego, ul. Urzędnicza 
nr 45. Zgłosze;nia prizyjmuje dział zatrudni e
nia, I piętro, pok. 107, w go<lz. od 8 do 14. 

217-T 

IUEROWNIKA kontroli. technicznej, kiero

wnika odlewni metali kolorowych, formie

rzy i pomocnik.ów f<llI'mier7y na metale ko

lorowe, rob&tników niewykwalifikowanych 

do odlewni metali k-0lorowych, palaczy c. o., 

doZ-Orców przyjmą Lódzkie Zakłady Metalo

we PT Lódź, ul. Strzelczyka 26. 364-K 

INŻYNIEROW, tecłruików - ka.lkulatorow 

oratz ekonomistów z długoletnim stażem pra

cy w budownictwie - zatrudni od ZM'll7. 

Rawskc-Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Bn
dowlane w Koluszkach, ul. Mickiewicza nr 

3, tel. 29. Zgłoszenia przyjmuje d'Lial zatrud

nienia i organirw.cji. 352-K 

LEKARZA internistę 7.atrudni w godzinach 

przedpołudniowych Stia-0ja Krwiodawstwa w 

Lodzi. Informacji udziela biuro stacji tele

fon 272-58. 384-K 

PRACOWNIKÓW z wyso<kimj kwalifikacjami 

w zakresie obrotu towarowego zatrudni od 
za1raz Przedsiębiorstwo Upows7echnienia Pl"'a

sy i Książki „Ruch" w Lodzi. Wymagane wy

ksztalcen ie minimum średnie (pożąda·ne wyż
~ze) oraz długoletnia prak.tyka w handlu. 

Zgloszenia przyjmuje sekcja kadr Przedsię
biorstwa „Ruch" w Lodzi, ul. RoQsevelta nr 

17, pckój 13 w godi1.i.nach od 9 do 14. ~:183-K 

2 WOŹNYCH szkolnych, spr7.ątaezkę 

zalrud•ni Technikum Włókiennicze 

Zakątna 34. Z&łoozenia oo ~odz. 15, 

i gońca. 

nr 2 ul. 
386-K 

pmed terminem .prze•targu. 1364-G 

Komenda Wojewódzka M. O. w Lodzi ogłasaa 
przetarg nieograniczony na wykonanie robót 
remontowo-budowlanych w Ośrodku Wcza
sów M. S. W. Tuszyn Las k. Lodzi. Zakres 
robót: ogrodzeniowe siatki, dekarskie, ty11„ 
karskie i malarskie. Ślepe kosztorysy można 
otrzymać w K.W.M.O. ul. Kilińskiego 152 
Służba Inwestycji i Remontów. Do przetar• 
gu mogą stanąć pt7..edsiebiorstwa państwowe, 
spółdzielcze i prywatne, Informacji udziela 
dział techniczny St Inw. i Rem. tel. 375-92, 
Oferty przyjmujemy do dtnia 10 lutego 1961 r. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia Jl lutego 1961 r 
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta. 
jak .również unieważnienia przetargu bez po.. 
dania przyczyn. 390-K 

24 stycznia 1961 roku po długich i 
ciężkich cierpieniach, zmarła. przeży-

wszy lat 65 nasza najukocha1'isza żona, 
matka i babcia 

S. t P. 

Konstancja lzerowicz 
Pogm:eb odbędzie się 27 stycznia br. 

o godz. 15.30 oz;. kaplicy cmentarza ka
tolickiego na Dołach, o czym zawilada• 
miają pogrążeni w głębokim smutku 

MĄŻ, CÓRl{A, SYN, SYNOWA 
i WNUCZĘTA. 

1338-G 

Dnia 28 grudnia. 1960 rQku zmarła 
uk-0ehana matka 

S. t P. 

Janina Mikołajczyk 
voto Libudzisz 

Msza żałobna odprawiona zostanie 
dnia 28 styoznia br (sobota) o godzinie 
8 rano w kościele św. Krzyża, o czym 
zawiadamia wszystkich bliskich i ży
czliwych Zmarłej 

1076-G CORKA. 

w 
kich 
lat 56 

dniu 25 stycznia 1961 r. po cięż
cierpieniach zmarła, przeżywszy 

S. t P. 

Adela Sobczak 
z dQJllu Guć. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 28 sty
cznia br. o godz. 15 z keściola św. Te
resy na cmentarz na Dolach o czym 
zawi1adamiają pogrążeni w głębokim 
smutku 

1358-G MĄŻ i RODZINA. 

Przewodniczącej Pani Sęd'.l;iemu ZO
FII BARTNICKIEJ wyrazy głębokie-

go współczucia z powodu śmierci 
... 

MĘZA 
skb.<lają: 

CZLONKINIE SEKCJI PRAWNEJ 

przy ZARZĄDZIE LÓDZKIM 

LIGI KOBIET 
226-T 

W ~niu .25 stycznia. 1961 r. zmarl pra
cownik Biura Projektów Budownictwa 
Komunalnego w Lodzi 

mgr inż. 
WŁODZIMIERZ KOSTENKO 

W Zmarłym tracimy dobrego kolegę 
i wartcściowego pracownika, o którym 
p•amięć na 7'.awsze iwzostanie między 
nami. 
Cześć Jego pamięci! 

DYREl{C.JA, RADA ZAKLADOWA, 
PODSTAWOWA ORGANIZACJA 

a92-K PARTYJNA. 
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Juqosłowianie nie orzvleca 

12 zagadek na pie rwszq porcię 
Leader grupy północnej 

zoslawil ~ dalsze 
w Zgierzu ~ punkty łurnieiu bokserów 

Nieoczekiwane p;;.rturbacje w I 
ciągu ostatnich 24 godzin zakló
c'ły od dawna u,<;talony program 
bokserskiegc> turnieju. Jeszczoe 
w środę mieli przybyć do stoli
cy bokS>zrzy jugosłowiańscy. Na 
lotnisku Okęcie wylądował je
den samolot z &<gradu - pu
sty. W następnym przybył<0 7 pa 
sażerów, lecz a.ni jeden z tych. 
na kogo oczek~wali przedstawi
ciele PZB. 

Wybrańcy PZB 
olwieraja; dziś karły 

Sądzono, że przylecą wczoraj 
D'ugo utrz3•mywała się ta nie
pewność. P-0lą<Y.eyli6my się sami 
z Belgradem, gdzfe udzielone• 
nam wyjaśnie1i, że pięściarze za 
mierzałi odlecieć do Polski samo 
Jot-m LOT, lecz ten, z powodu 
silne.i mgły, w ogóle się nie zja
wił. Ostateeznie więc J\lgoslowia 
nie musieli zrezygnować z wizy
ty w Polsce i udziału w tumie
j11. 

Łyżwiarze 

Kapitan sportowy PZB Stani
sław Cendrowski obserwo·wat te 
tarapaty lJ.ez najmni-eJszego wzru 
szenia. ·w pogotowiu mial wla
s.ne rozwiązani.e kłopotów. Zresz
tą, od po.czątku był on przeciw
ny międzynarodowemu cha.raki.z 
rowi zawodów 1 ostatecznie od
niósł dosć przypa.dkowy, lecz cal 
kowity sukces. Natychmiast do
konał korekty obsady wszyst
ki·ch wag. W miei.sce Ju.gosto
wlan na liście rozstawionvch 
wpisal nowe nazwiska, wyz;ia
czył pary walk elim1nacyj.nych 
w dniu dzisiejszym. Cala ta czyn 
no.ść zabra.la parę minut czasu. 
Oto dowódca, który w;e co uczy 
nić w chwili największego za
mętu. 

WALASEK ZAWIESZONY 

Nie jest absolutnie pewne, czy 
będzie 1>statecznie walczył Ję
drzejewski, choć p1·zyrzekl uro
czyście p. Cendrowskiemu swó: 
udzia.ł w turnieju, rozumując lo
gicznie, że nie z samych zwy
cięstw składa się życie pięścia
rza. 
Dziś w pierw.szym dniu turnie 

ju odbędzie się 12 walk. Ale ja
kkh! 

12 ZAGADEK 
W wadze muszej Zbigniew 

Olech wpada na Pluciliskiego, 
najnowsza nadzieję lmlebki pol
skiego boksu - Poznania. Obaj 
są I-ewo.ręczni, Olech ma apetyt 
n;i zajęcie miejsca Ku.kiera, spo 
ro rutyny. Pluciński - szaloną 
ambicję i talent, któr~· na.wet u 
Stamma wywołuje błysk oczu. atakuii1 

młodzież Górnej 
A był on niemały. Nim jesz- Już inauguracyjny pojedynek po 

cze wyjaśniła .się defirntywnie winien wprowadzić nas w na
sprawa Jugoslowian, zjawił .się strój imprezy, której zazdrościć 
w PZB Walasek przynosząc za- 1odzianom mog.ą najba·rdziej re
świadczenie o pr:uebytej grypi.z nnmowane ringi europej.s.kie. 

W nadchodzącą niedzielę, 0 Dodał r'ównież, że m.a dwumie- ~----
go<lz. 11, na ślizgawoe zorgani- sięczne zaległości trertingowe i 
zowanej przez radę zaiktadową wskutek tego jest absolutnie bez 
ZPW · J N.ed , 1 he<> pt';. formy. Za.skoczenie olbrzymie. 

1m. ·. I z.e .s' 0 <? ".) lecz zarząd dal sohi.e radę z ta 
ul .. Siedleckiej 1, odb~dzie ~;ę niespodzianką. Dr Moskwa, le~ 
popia ?ropaga:-idowy Jazi!Y •- karz kadry, zaaplikował W•alas
,guroweJ i;a łyzw~c1:· . . 

1 
kowi zakaz sta.rtu do 25 luteg·o. 

Teren sli,zgawkt Jest Ol'S~,e~ oj Zarząd związku dnlożyl mu dwa 
ny i. codz en.nie gron:iadzt ;"'-G miesiące skreśl en fa z kadry 
na. rum moc mlodZlezy: . Nie-1 Ozna.cza to zawieszenie pomocy 
dzielne popisy . z pewno.;ic1 ~ za- przewidzianej dla kadrnwiczów . 
<;hęcą ml<>dz;ez d-0 .wei.ścia. w zakaz wyjazdu z warsza.wsk;i 
slady kadrow.iczów Ja.zdy f;gu- Gwardią na dwa mecze do NRF 
rowej, (n) przewidziane na 11 lutego. 

W mi e-;ł1Sice k-urtuaiz.yjl1 ie rorz.
st a wic'1y•ch ti.p.rzed•o' o Jugoslo
wi.a.n, l.<,pt. PZB Ce1n.c1r-01w1~ki 
rcizstaiwił .polskich pięścia·nzy. 
Są n:•mi: 

wa·ga r.~.o-guci.a - Wojt-0w!~11. 
waiga Je1kka. - Budklus 
wa·ga 1.półśredn•ia - K.Jobuca 
'waiga S:-ednia - Ka1my1k 
waga cięż'<.a - Bramicki 

W drugiej pa·rze eliminacji tej 
kat0egorii spo·tkają się Artur 
Olech i Szling. Olech jest znany 
jego prz,eciwnik mniej. Ra.dzi
rny dobrze przyjrzeć .się SzU.ngo 

rze Szcrepa.ński - Król, w dru
giej Szado - Dąsal. Te dwie wal 
ki moglyby być ozdo·bą każdego 
l!gow.eg·o m€czu drużynowego. 

Rewelacji wolno się spodzie
wać w każdym pojedynku, a 
więc i w lekkopólśredmej pró
bie sil między Sudołem a Syna
kiem, i w półśredniej, gdy spot
kają się Ochman z Drabik.iem 
oraz Jakubow.ski z Grresiakiem 

W wadze ciężkiej zmierzą się 
Baran i Uczyński, a w zależnoś 
ci od rozstrzygnięcia sprawy Ję
drzejewski ego, być może rów
nież W•ituchowski i Era.nicki. 

W.K. --
Nowa 

• • organ1zac1a 
łódzkich 
łyżwiarzy 
z ini•cj.atywy F<l'del!'aocji Spo;rto

wej Włó(<t0'a•rz. na•s.tą;piła reo.rga-
1'.l'za·cj.a w Łód:zl.<i.m Tawa•rzyoSilwle 
Łvż·wi.a1rskim. Polega -Of'la tia rorz
dz!el€ni.tt j.a12Jdy fig·u.rO<Wej. od ~rz.yb
~dej. Do1k-cn.arnie wS1po•mrruaneJ re~ 
-0rga,n!tz.a10j.l po121wo'1i na znacrznie 
lepSl'l!e niit dotych.crz..as 71wirócen~e 
wwagi na wko'1en:e P'rae<Z ŁTŁ łyż 
w;aray jarz,dy fi'!l'UII'O•wej, a z d:ru
gi:ej strcoy o2ywi działatność pro· 
pa.gatorów jazdy szyb«iej na lo
dizie. 

Lyilwi.arzy tre111ujący0oh j.212Jdę 
s:1:yb.ką wizięła po'Cl opie·kę r.ada za
t<!aidoi.va przy ZPW im. J. Nie
dziel1skiego. Nowo powstał.a 01rgeini 
zacja r10osi nafl,wę Ko·ta Sportowe
go przy wspomtnic.riym za!cladrz:ie 
P'racy. Na c-zele tego kola stn1a! 
7r-isriv dr?.iała.cz sport.u łvżwi.arsi<ie
go Mie·etzysław Pieka•rski. 

Drugi mecz '!'ozegrany w 
Zgierzu między Włókniarzem i 
Legią również za.kończył się 
zwycięstwem go.spa.darzy. Tym 
razem WlóJmiarz..owi osiągnięcie 
swkcesu inie pi·zyszło łatwo i 
Legia nauczona smutnym do
świadczeniem, grała bardziej u
ważnie, i lepiej k.ryła pr.zeciw
nika, starając .się nie dopu.;z
czać go do strzału. Dużo lepiej 
grał również bramkarz wojsko
wych, który w wielu krvtycz
nych momentach nie zawJódł. 
Wynik 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) dla 
Włókniarza. 

Przebieg gI·y byl v.>yrównany, 
toteż poziom byl wyż.s.zy, a 
mecz ciekawszy. 

Bramtki dla zwycięzców u.zy-
skali: J. Frątczak, Gajdziński 

Goldy·n po l. Honoro·wy pu.r1kt 
dla Legii zdobyl Piasecki. Sę
dziowali p.p. Prymiński (Po
znań) Krupiń.ski (Bydgoszcz). 

* * * W rewa·nżowym spolkaniu. 
które odbyło się 26 bin. w 
Krakowie, Cracovia pono~ie 
przegrała z Pomorzaninem To
ruń, tym razem 2:8 (2 :4, 0:3, 
0:1). 

* J(.. * W Krynicy KTH po bardzo wy 

Piechaczek trzeci 
w Egipcie 

równanej i na dobrym poziomie 
stojącej grz,e, uległo Polonii 
Bydgoszcz 3:4. O lo.sach meczu 
ro::strzygnąl celny .strzal Tylisz
czaka w III tere ii. 

TABELA 
1. Legia 22 36 174:56 
2. Pomorzanin 20 32 119:53 
3. LKS 19 22 93:87 
4. Po.Jonia 18 20 81:70 
5. Włókniarz 18 12 59:105 
6. KTH 20 11 57: 127 
7. Cracovi-a 21 5 51 :136 

W sobotę i niedzielę odbędą 
.się s.p0otkania tylko 2 par: KTH 
- Włókniarz i Pomorzanin 
Legia,. 

Zmiana 
w ,,rozkładzie 
"jazdy" ŁKS 
Jeszc.ze raz ulegnie zmi.an;e 

..roll.kład jazdy" hokeistów LKS. 
Na sobotę i niedzielę, 28 i 29 
bm„ przypadały drużynie ludz
koej mecze z Polonią (Byd
goszcz). Miały s1 ę one odbyć 
w Loa.Z.i, ponieważ jednak w 
Pałacu Sportowym „urzęóowat'' 
będą w tych dniach boksierzy, 
przeto LKS, nie zamierzając 
grać na wolnym powietrzu, 
zwrócił silł do PZHL z Pl'<'p<>
zycja przesunięcia srpotkań z 
Polon'ą na 8 i 9 lutego. 

Echo artykułu o MKS wi. Tren'ngi pro•waodzić będ:z'e tre-
W koguciej za.szla. potrzeba ne•r Wróblew•f<.i. na Jodo·wW.:.u 

KAIR. W czwa.rt.ek rozpoczął 
.się międzynarodowy wyścig ko
la.rs:ki dookoła Egiptu. Pi·erwszy 
etap prowadził z Luxor do Schag 
i mial 221 krn. długości. Zwycięz 
cą etapu został radziecki zawod 
nik Tarkanow, uzyskując czas 
6:54,15. Drugie miejsce zajął Bar 
leben NRD - 6:57.0~. •W takim 
samym cwisie, jak Niemiec slda 
syfilwwany rostal m. in. Piecha 
czek (Pol.~ka). 
:::n:żynowo pierwsze m1eJsce 

?.aja! Z•P.~pót ZSRR 20:47,21 prz.ed 
NRD 20:51.12 o-raz Pols.ką 21:34.39. 

Prq.iekt LKS uzyska! aproba
tę. W zwiazku z tym LKS ;><'
st.anowi! przyśpi~zyć termin. 
zaleglego meczu z Cracovią. 
Wprawdzie łodzianie umówili 
się. ż,e są gotowi wystąp:ć uo 
:-az wtóry w Krakowie, 8 lutego, 
a więc w drod7.R. powrotnoej z 
Kryn.;cy, lecz obecnie termJn 
ten Ma~ s.ię nieaktualny, Pr<•
pozycja LKS wysiana do Cra
covii dotyczy rozegrania sp::i'
k< n!a 2 lutego, a wjęc przed 
występem w Krynicy, Najpraw 
dopodobniej Cracovia wyraz.i na 
to zgodę, 

lKS1 Start i Widzew 
przeprowa.dzenia tylko jednej MKT w Panku Prni.atowsl<ieg-0 we 
eliminacji - mi~dzy Żyda.czkiem wto.rt<.i i pią1t.<i, go.cLz. 18. (n) 

a Dzienisem. -------------------------

pragną udzielić pomocy 
Prezes LKS, p. Zygmuat 

Kaź.mierczak, wyrazit pełną $0-
lldarność z naszymi poglądami 
w kwesitii organizacJi sportu 
iszikolnego. Prz,ekonaliści.c 
mnie - powiedział w rozmo
wie, - Wystarczy jeden wielo
sekcyjny MKS dla cale.i L.odzi, 
luib też kilka takich szkolnych 
klubów, ale każdy zajmujący 
się innymi dyscyplinami. 

De.szliśmy d0 przekonania ·
kontynu<0wal p. Kaźmierczak -
że taka forma organizacji spor 
tu .szkolnego, uichęciłaby kl<.t
by do szer zej ws.pólpra.cy z 
MKS. Ostatecznie wszyst
kim leży n;;t sercu wysok.1 po
ziom lódzkiego sp-0rtu st.kolne-

go. Ze .swej strony już może
my uideklarować opiekę nad 
MKS. i to n.ie tylko n.ad piik,1-
rza-rn.i, lecz również lekkoa G"!
t<imi, koszykarzami, siatkarz.a
rni, w ogól.e nad wszystkimi 
d;yscyplin.a mi, prowa·dzonyml 
prz.ez LKS. 

W parę go<lzi'll później otrzy
mali.śmy podobne deklaracje ze 
.strony pre7.iesa SKS Slart. p. 
Cz.es!awa Glab.skicgo i prezes;; 
RTS Widzew, p, Jóre:fa Dory
nia. 

Szans.a i kllmat kapitalne. 
Reszta zależy JUZ tylko od 
władz. sportu •zkolnego w na
szym mieście, 

0 wadre piórkowej Stanisław 
Cen?J'OW'śki powiedział szczerze· 

Rozstawianie zawodników 
nie ma tu wielkiego uzasadnie
nia. Siły są wyrównane. 

- Jak to, przecież stal'tuje w 
tej ka.tegori i wicemistrz Olimpia 
dy Adamski! 

- Ale także Czapko, Dru.cis 
Kul·esza, Górnl, Gutman ... 

Jak zezmają obserwat.o·rzy, 
Adam.5ki znajduje się w świet
nej formie. A mimo to nikt ni~ 
rvzykuje póŁczarnej za je~'J 
zwycięstwo. Zwłaszcza cień 
Gutmana nie daje .spać nasZJemu 
olimpijczykowi. Nie jest.em ta.k-
7..e p.ewien, czy Gu·tman rn-0·że 
być pewien swego, ll'\ając ta.kich 
rywali, j.ak wymieniona czwór
ka. Spotkają się w t.ej kategorii 
Czapko - Drucis i Góral - Ku
lesza. 

W wadze lekkiej znów uczta 
dla smakoszów. W pierwszej pa 

ŁOZLA pobił rekord 

l. li~ienow~~i przy idzie l IJOIDO[ij 
łódzkim 

Wład·7Al ló1:lzkich lekkoatletów 
p~bily rckor<l szybkości rea.kc;j1 
na krytykę. W ()dpowieclzi na 
nasze pretensje o brak szkole
nia kadry trenersko-instruk!or
skie,i, zamjeszcz-0ne we wczora.j
szym ntun.en~ ,,Dziennjk.a'', 
zresztą obciążające były, a nie 
nowy zarząd LOZLA, <1•1.Zyma
Jiśmy informac.i1;. że ,już W!<Zc7<-: 
to kr-0ki zaradcre. D7.Jęki p<>
srednictwu p, Maria.n.a Hofma
na, udało się zavewnić 1wzyjazd 
trenera naszych sprinterów o-

trenerom 
ljmpijskich, Zygmunta. Zab'e
n.owskieg-0, na wyklad poświę
c-0<ny pr-0blem-0m szybk-0ści w 
sp-0rcie. Wyklad dojdzie do 
skutku 13 lute~o. l\lliej.sce i 
czas 7-0sia,ną ustal-0ne w termi
nie późniejo;-zym. 

P<Y.t.a. wszystkimi instrukrora
mi i trenerami leklma.tletyczny
mi, na prelekcję p. Za,hierzow
skieg0 zaproszeni ZOcStaną ró·· 
wnież trenerzy pilkarscy, 
Duże brawa! 

Spacery 
treningowe 
łódzkich kolarzy 
Kofa.rze noie b-0.ią się m•ro'llll. 

Piei~Wlsrzy s1pacer ti;;•ningow~" któ
ry od:byt się ttbie.gle.i 11led.'zleli. 
cie,:zył się wyjąbkowym powodiu
niem. groma.dzą·c ok'1lo 40 u,cizest
ników. 

Drugi bren 'ni:: 2'rze~-zof'lych i n e 
stowa.rzyE!Z~nych rrnJaoi-zy odbędz'e 
się w niedzielę, 29 l>m. o godrz. Il. 
Zbiórka na Pl. Komt11ny Parysk!ei. 
Tr-en't1g [)-Oprowadzą: Czyż i Sa
ly.ga. I<olaITTZe po·jadą w l<!e>runoku 
Ła,ęiew.nik. 
Jeżeli mr.órz będzie więk..zy n'~ 

10 sto·pni to l.<-0Ja.rze będą mu•'eli 
zrezygn.ować z przejażdżki O·dlkla
dają1c ją na illlny termin. (n) 
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Przełożyła CECYLIA WOJEWODA 

STRESZCZENIE POWIESCI 

W mooneJ restauracji Marcela, czyH w „chle
wie", siedzą Ed Harris, popularny iwwoj.ors·kl re· 
porter radiowy Ama!gamated Broadcas.ting Sy
stem I dyrekt<>r stacji lokalnej tej ro„,glośni Sid 
M1>0>re, 

Obaj paJlo·wie "'l'Ożywają lunch. Sid Moo.re ra
dzd Harri,s<>wi, ażeby obmyślił jakiś radiowy 
extra-numer, dzię·ki któremu zrobiłby podobną 
karierę, jak przed 12 laty słynny d-zisiaj komik 
H&rb Fuller. 

w pe-wne.j ch·wlli Sid wziął do rę·ki p<>da;ną mu 
słuchawkę telef-0<nic21ną. Posłuchał - i 21bladl, ,ial< 
trup. 

na dziś wieczór. Niech biil:>liote1ka muzycz
na przygotuje płyty na piętnastominutowy 
program zastępczy . I słuchaj, Gordon, ani 
pary z ust do żadnego cho·lerne_go repor
tera aż do mego powrotu. 

Odłożył słuchawkę i ZlllO'WU rzarpalił. 
- Co się stało - spvt•ałem. 
- Mówiłem temu przeklętemu su·kinsyno-

wi, mówiłem mu. Ale nie, musiał pójść 
w ślady Barneya Oilfielda 

- Fuller? ? 
Roz'WaJ.ił wóz ni'eda.leko Hartfor<l, 

Connecticut. 
- Nie żyje? 

- Jeszcze zipie. Jest w ~i<taJ.u. W złym 
stanie. Od1Wołałem twoją audycję na dziś. 
wieczór. 

- Słyszałem. 

- Jedziemy we dwój•kę do Hartford 
pierwszym samolotem, na który się d~ta
niemy. Gordoo próbuje za.rez·erwować miej
sca. Wpadniemy teraz do biura i zabiP
rzemy magnetofon. Chcę, żebyś był P'I"l.Y 
nim z magnetofonem, jak tylko odzyska 
przytomność. Będziemy musieli jakoś ucz
cić jego pamięć. jeś.Ji umrze. To może być 
idea1ne zaczepienie dla ciebie. 

- O czym ty mówisz ? 

- O ekstra numerze„. o nowym prr>-

Umrze, nie bój się . Ale nie ~adzn .• 
l:>ym mu umh~rać pmed naszym przyjaz
dem. Nie radz.iłbym. 
Opuściliśmy „chlew" w pośpiechu. ZaJ 

brałem z biura magnetofon. Był to p.rzP
nośny apara.t na baterię, wymiairu duże
go pudełka na buty. Często posługiwałem 
się nim przy siprawozdani·ach z pożarów 
i kata.strof samolotowych. Po raz P'erw
szy za.bierałem go do łoża śmierc:. Gord,l~ 
no·wi udało się zdobyć dla nas miej!"ca. 
Mieliśmy C7Jterdzieści minut do odlo0tu. 

Za.nim z,naJ·eźliśmy się na lo•tnisku, po
południowe gazety zdążyły już donieść 
o kaitastrofie. WięksvDść ograniczyła sie 
jedynie do kilku linijek: „Herb Fuller w 
katastrofie samo.chodowej! Sta·n ciężki I" 
„Journa•l-American" pod.a wał fotografię 
Fullera w onwartym Cadilla.cu i sprepa
rowalllą na gorąco przerób!{ę standardo. 
wego nekro:;.logu na pierws2ej stronie. 
Wzmianka nie obfitowała· w szczegóły. Sir.1 
połączył się telefonicmie ze SZipitalem w 
Hartford i dowiedział się jedynie, że sa
mochód na.gle zarzucił, uderzył w nasyp 
kolejowy i przewrócił się. Fuller był po
dobno oały pokryty bandażami, a podcza.11 
rozmowy telefonicznej Sida lekairze przy. 
gotowywali sie do amputacj.i prawej no.ii 
tuż nelJd kola.nem. 

W samolocie Sid miał tysią.ce pomysłów 

Gdy wymawiał to słowo, slyS'7.o::tło SiP. 
niemal wielką literę. 

Ni·e roziumiem, Sid. Co ty masz 
wspólnego z Fullerem? On należy do sieci, 
d ty jesteś radio lokalne. Ni~ masz do 
niego żadnych praw. 

- Tak sądzisz? 
- A masz? 
-- Słuchaj, Ed. To ja go odkryłem, ro-

zumiesz? Był wykończonym pijaczyną 
vrncującym w dwudzie~todwuwattowej 
~.tacji na przedmi-eściu Bostonu. Sprowa
dziłem go do Nowego Jorku i we:pchnąl-em 
im d·o garidła. Byłem wtedy agentem han
dlowym i nie mhilem prawa wtykać nosa 
do P'rogramu. Ale przekonałem ich, że Ful
ler ma w sobie coś, więc dali mu Moną 
audycję, Cóż to był za fuszer, bracie! Dn 
luftu! 

- Jak ta Conwayszczanka'! 
- Nie taki fuszer, ale do luftu. Byl<"m 

- o której godzinie? - powiejział Sin 
do telefonu i dalej słuchał. - Za·rezerwu.i
cie dwa miejsca na pierwszy samolot do 
tego miasta. Odwoł·ajcie audycję Harrisa 

grarnie.„ o wielkiej sens·acji, nad która 
debatujemy od począbku lunchu. • - Tym razem będą musieli d.opuścif. 

mnie do spółki - powiedział. 

mu mamką, wykarmiłem go, odz\•/yczai!Pm 
od kieliszka i ne.bawiłem się odcisków u
ganiając się za reklamo~1wymi kawałka
mi do jego audycji. Przyjął się z mety. 
Zapędził w kozi róg wszystkie po.ranne au
dycje irunych stacji lokalnych. Miał je 
wszyS'tkie gdzieś. Zacząłem go wypych2.f. 
na szersze wody. Wynająłem dwóch face
tów odro pisania d1ht niego kawałków. Stwo
rzyłem ii!.O z bute1ki po whieky, iz.nalezin-
111ej w Worcester, Massachussets, i popeł
niłem tylko jeden błąd. 

- Bardzo mi przykro, ale przypuśćmy. 
że nie umrze? 

Kto? 
- Sieć ogó1nokrajowa. 

- Jaki? 
{c. et n.) 
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