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Oświadczenie

rzqdu radzieckiego
.......

Depesza
Kenned„'ego

Hammarskjoelda
uznaje
nie
ZSRR
do Chruszczowa

za funkcjonariusza ONZ
i nie będzie utrzymywać z nim Zadnych stosunków

w związku
z wystrzeleniem

rakiety· na Wenus
PreMOSKWA (PAP).
mier Chr=·zow ata-zymal od
;prezydenta USA Kenio-ely'eg-0
depoozę z giratulacjami z <>kas.ukcesu
„tmponującego
rzji
wyis.trzelenia ra
111aukowąlo ikiety lk0\5l"Ilicznej ilm planecie
Wen.us". PrezY'denJt pisze, że
będzie
zaintereioo<waniern
z
śled;zić lot rakiety i dodaje:
,,życzymy Wam P<J1Wod1ZeI1ia w
tym nQIW}'iffi et81P1e opano'NYwan ia łroismosu PI"Zez; c złowi e
ka".
Tekst depesziy "Lam1.~ają
wtorkowe „Izwiestia" w swym
IVl'Ydainiiu wieczornym,

Prtces Eicllmanna?
o:d ro-c zo~ny •
(PAP).
°NOWY JORK
.Agencja UPI d0111ooi z Jer<r
na
się
PO!Wolując
u;>l~y,
„zrodla miarodajne", że procea zbrodniarza hilł:lerowsilde
go Adolfa Eichmanna został
maa:-ca
po.łiOwy
JP rz.e!ożony z
10

rlli

kiwie~ITT-ia.

być zakończona
• •
m1es1ąca

winna

•
w ciągu

MOSKWA (PAP). - Rząd radziecki za.żądat we wtorek, aby
Organizacja Na["-Odów Zjednoczonych stanowc:ro potępiła pokitóre dostępoWGn.ie Belgii,
prowadozillo dlO wmordowan.ia
Lumumby i jego
Patrice
towaor-zyos.7q O:kiiro i
dwóch
Mp-010.
jest w
Ządaillie to mw.a;Mle
oglosoo-nym we
o.świadczeniu
r~ ZSRR w
wtorek p.r:zierz:
zwiiąizik.u z wii.aidomością o za~
mordowaniu premiera Kooga.
Rząd radziecki UJWa:ia, iż zabicie Lumumby i jego towarzyszy je.st zbrodn.ią między
narodO!Wą i pogwaloon.iem Kar
ty NZ.
PQn.iJewraż poczyoania Belgii,
które do.prowad1lily do zam.o.rLumumby i jego
dOIWlainiia
w.sp6t00.waTZ)'ISZY, .sta.rJQwlią jask.rawe na.ru.s.zenie uchwalonej
nia. XV sesji Zgromadi7„en.ia ogó1negio NZ delda'!'ac-ji o przy~
zna:n.iu n.ioepodlegliości krnj-0m
i na.radiom kQ.J.()Jl.ialnym, ONZ
pow.iinna z~odn.ie z Kad.ą NZ
zas tCJl$0wa ć wobec a.gresor a odpowie dnie sa<nkeje.
Oiiwladc:lJenie radzie<:k1e · tą-

Kongres Techników Polskich
zakończył
WROCLAW

(PAP).

wczoraj obrady
~

We

'Wtorek 14 bm. zatkończył się
1Iv KO:Ogres Technfiltów Polisk:ich. w ootaibnim dniu koogresu wznowione Z06tal.y obraUcze1S1tniczyl
plenarne.
dy
w nich wicepremier Eugeniusz
Szy-r oraz kierQWillicy najważ
niej.szych resortów g-OSpodarczych i slowarz)'l<::Zeń nau'koZa sto.Iem prezy<liałrvv~h.
11ym zasiedli wy>bi·lmi przed§wiata
polakiego
stawiciele
nich
wśród
technicznego K'"upińB-Oleslaw
!Prof. prof.:
19k.i, Ignacy Małecki, Janusz
TymowSki, Diooi:zy Smolcń
fl]<:i.
pr.zewodniczący

Następnie

.-------------w
W1.<i7.ys1bkich

14

sekcji,

które

czwartek

przy NTU 303-04

•
•

a
•

•

STAN SIECI
TELEFONICZNEJ
W LODZI
AUTOMATY
WRZUTO\>VE
USLUGI
TELEFONICZNE
ROZBUDOWA SIECI
TELEFONICZNEJ"
I PODLĄCZENIB
NOWYCH
ABONENTÓW W 1961 R.
SPIS TELEFONÓW
,·A PYTANIA
DOTYCZĄCE

TYCH I INNYCH
ZAGADNIE!iJ
ODPOWIADAC BĘDZIE

Bołe~ław

..\!binowski

l

DYREKTOR
URZĘDU TELEFONÓW
l\UE.JSOOWYCH
W LODZI
JUŻ JUTRO

cym do przyjścia z. pomocą _w
Repubhk.1 KongiJratowaiiliU
skiej. Rząd radziecki podkreiż „u.dzielenj-e
śla że u.waża,
takiej pomocy jest świE)tym obo.wiąiz.k:hem ws-zystkich pań.stw,
które milruiją wolon.ość".

Tzw. ,,operacia ONZ'' w Kongo

olbraid<lfWa~y

w

d.nlv
dlruglm
zref&QIWah wyniki

lkon®c-esiu,
prac. Zawairie one ZlOIStaly w
oik. 2 tys. wniosków. Np. w
selkcj;i II - „Podstawowe kie
r.unki rOZJWoju tech111iki" zgło
szono ponad 120 w.ni-ooków, z
!których wiele dOlt)'l:zy spraw
automatyzacji.
Następ.nie wmysicy uczestnijed-n<>cy kongf'eSU przyjęli
myślnĄ

rezolucję

pot~piającą

zamordowanie premiera 1'...umu.mby.
cza.sie popoludin.iowych
W
obrad delegad jednomyślnie
uchwa.lę

przyjęli

główną.

;;krócie
uchwaJy w
(Tekst
drukujemy oddZieiLni.e).
obra.d
zalkońc?.e.nie
Na
IV K-0.n@resiu Techników Polskich zabra.l glos preze.9 zainż. B<>leslaw
rządu NOT Rumiński.

Na tle przeibiegu kQltlgre&U
.sit'Wieird:ziol prezes NOT możemy ch)rba zgod.nie powie
dzieł, że był on nie tylko uda
ny, al~ i budujący. Wychoz
dzimy z obrad kongresu
przekonaniem, że - . w ~·l)Dr:
ciu o jego uchwały i wn:-0.sk:
można sformu.l-0wać plan
walki o ;pootęp techniczny. Ta
iki program zolSilaJ. już &for-

mu.łowa1IJy.

zamie..,.zczamy
na.s.zego spekor~.pondencję
cjalnego wyisJ.annlika z WrQclawia).
(Na

.S<tr.

3

da, aby woj.sJre znajdujące &ię
w Kongo na mocy u.chwal;y Ra
dy Bezpieczieństwa bezzwł<Jcz-:
nie aresczrowal!y Czombego l
Mobu:bu ora.z aby te dwie mari-0111.etki ko.lcmizaitoców s.taru:Jy
.
.
prrz,ed sąd-em.
Wszystkie oddziały W<>J.Ska i
żaindanneri.i Czombego i Mobutu należy natychmiast r00-o
broić.

bezzwfoczn,ie
także
i wyida-lić p-0za granice Konga w.szystkhe przebywające w tym ka·aju odd@aly
ooli;iij.sk:ie i caly personel belgijski.
doma.ga. si.ę,
Rząd ra&ieck.i
aby ti?.Jw. „operacja ONZ" w
Kongo zestala zakct1czon.a "!
ciągu miesńąca. Po tym terminie w Koogo nje powimno być
żadnych obcych wojsk. Na;ód
mógl wowJwngiijsl~i będzie
c-z:as sam decydować o sprawad1 swego kraju.
„Dag Ha.mmuirskjo.eld jako
organ.i.zator
współuczesLn·ik i
p·rziywódców Repu1blild
kaźnJ
Kon.gij.skJej, kaźn.i, która clcry
la hańbą imię ONZ, powin.ieo
być u.su.nięty :re stanowis.ka se
ki-efairz,a ge.neralneg-0 Orga.n.izac}i Nar-0dów Zjednocz.onych"
- sllwioe-rdza dekla.racja rządu
roo:rueckliego.
Rząd radrziecki oświadcza, że
U1t.rzymywać ża.d
nie bę.J?Jie
nych sto.sl.llilków z Hamm.arskjooldem i n.ie będtie U12:111aft.m.i<:cjonar.iusza
go za.
wać
ONZ.
Oświia~;ie radlZlieclcie przy
pomiina o a.pel•U 1-ega.J,nego w..ą
d•u loon.gdj&kJ.ego na czele z Anroine Gi2!enga, s.krlernwanym do
wszy1&tki.ch krajów, wzy>WająTrzeba

rOfl.broić

Szpieg USA
w

rękach

MO

wywiaJdo.wi
J>Nekazać
P<> wyjeźli:r.ie
amerykańl•kiemu

mircr.zat

z PolS>ki d-0 Berlina za.chodnlego.
W toku śledztwa ustalono rów
nicż, że po•w.all:ną część inrormac.tt zebrał on w sposób podstęp
ny, W tym ceolu za•wiera•ł z-najo·
mości

&two i
ro-zm6wc6w.

gaduł·

swych

s. Fiłipezalk za &Woją działal·
ność odpow·ie wkrótce prze.i są
dem Wojsko.wym.

Wysoki poziom wiedzy
pierwszym obo~iązkiem
polskiego teehnika
(Z uchwały głównei Kongresu)
te
zgodnie,
Ja·l(i.e ll'ZY·
lat powo·
jennych, a. S<bczególnie w okresie ostatnich 5 lat - świa.dc>.ą
nie ~ylko o ogro.mie pr·acy polsJ<leJ klasy re>bO·tu.iczej, l·nteligencj-i te.chntc-zneJ i całego Julecz &tamowlą.
dn pl'aJcuJącego,
do·bitny i przek-0o11ujący d<>wód
słus•znoścl drogi ro21woju obra·
\
nc.j prllZ naroo.
J"l::tn 5·1»1.ni na Ja,ta 196.1-115
Stwle•r<lzamy

W$Z~~kl<>
~ka.h,;my

zakła\da.

oS>ią.g:nięcia,
w ciągu 16

da.I.sile

łile}'•bkie

k>mpo

ro?Jw-<>Ju k;raju. Udział inżynie
rów i technik.ów w formowaniu
tego planu był większy nili kic·
dykolwiek. PO<ls~awą i warunJ<icm je/?<> realizacji jest wyso·
ki \V-Uo,.,t wyda,jności pracy na
drodze 1>ostę-pu !ecllnicz:nego. 'V
dotychczas stopwiękS'lYm niż
n.iu realiza.cja te-go planu bę·
<Izie zale-i.aoła od pracy p<>ls·kwh
·
tecbnikt>w,
udoi.kon:tlać i 11.noBędziemy
WOC?:<"f.:r>!~ć

(.Dalszy

kn-n~trukc}e.

cłqg n&

podn~

&t.t, 3f

STEVENSONA

NO\\TiY JORK (PAP). - StaUSA w
prvedstawiciel
ÓNZ oświiadczyl na śniadanju
wydanym pr"ZIE'!Z zwuą?Jek__ korespondentów pl'asowych, 1.z Stany Zjed•noczone będą nadal po
.sekretarza genera,lnego
pierać
ONZ Hammarskjoelda.
rówtnież
an
Zapow;edzial
delegaci~
przm:
wniesienie
USA i iinnych państw zachodni.eh .,n01Wego planu" w sprawi-e Konga.
ły

I

przewodniczące

mentarzystę,

go sena.tu tego kraju - Okilo.
Zostali oni zamordowani, dla.
tego, że stanęli na czele walki S\\.·ego na.rodu o wyzwolenie z jarzma kolonializmu, wal
ki o wolność, niePodleglość i
ojczyzny.
suwerenność swojej
Oświadczam uroczyście z tej
trybuny, że Sejm
wysokiej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej razem z całym narodem,
wszystkimi pracu,iącymi miast
i wsi, razem z rządem PRL stanowczo potępia potworne
morderstwo, popełnione na osobie premiera Republiki Kongo i czlouka jego rządu oraz
przewodniczącego legalnie wybranego i przez naród uznanego parlamentu kongijskiego.
tę
za
Odpowiedzialność
mocarstwa
zbrodnię ponoszą
kolonialne oraz sekretarz generalny ONZ, l<ióry swą dziaosłaniał poczynania
łalnością.
kolo.nizat.o.rów.
Epoka kolcmializmu się skoń
zbrodnie kolonizato·rów
czyła;
są świadectwem ich bC2Silności i odchodzenia w przeszłość
haniebneg-0 systemu. Nic nie
potrafi wskrzesić systemu, k~ó
rego miejsce w grobie.

Społeczeństwo

o
walczącemu
Wyrażamy
kongijskiewolność na.rodowi
mu swoje najgłębsze sympatie
i pełną solidarność.
N a.rody wa.lezące o wolność
calei;o
ma.ją za sobą poparcie
obmu socjalistycznego, w łym
narodu polskiego.
Postać premiera centralnego
rządu Konga. Pa.trice Lumumby, odważnego i nieugiętego
bojownika o wolność swej ojczyzny, pozostanie natchnieniem ludów, walczącyc-h o swą.
przeciw kolonialnej
wolność
niewoli.
DEPESZA KONDOLENCYJNA
PREMIERA
CYRANIUEWICZA

W dep.e.szy kondclen.cyjnej,
prrez premioCTa
.skrnrowanej
Cyrankiewicza do wicepremie-ra Gi:zen-g:i, czytamy m. in.:
„Rząd i naród p-0·1.slri zdecy•
do·wan·ie potępiają ten zbr-0dniczy akt.
Pragnę zapewnić rząd i naród Konga, że może on liczyć
na nasre pelne popa.rcie w
walce z imperiali.z.mem o niepodległość i integraln.o.ść Konga".
REZOLUCJA
POLSKIEJ GRUPY UNII
MIĘDZYPARLAMENTARNEJ

WARSZAWA

(PAP).

-

14

od!bylo Slię po siedreni>e
bm.
p-0lskiej grupy Unii Między
p.a·rlamenta;rnej. Obradom prze
pos. Jan Karol
wod111iczyl
Wende. Obecny byl wicemin.izagranicznych ~
ster .s.praw
Józef W•iniewicz.
Polska grutpa Unii Między
j.ed.nog!ośni e
parlamentarnej
0

u.chwaliła

reoo.Iucję

piętnującą

:oa·mordowa.nie premJera Lumumby i jego wspótpracowiników.

lodzi pot pi

inspi atorów i sprawców mordu
na pre rn i e r ze L-1:1 m umb· e
\lliece prolestacyine
w

zakładach

pracy

Wczo.rajSLa. wiad<1om•OŚĆ o zam-Oa'dowa.niu premieTa. lega.lneg·o mądu ko.ngijskiego Pa:trice Lumumby wsrnząsnę
ła. opinią publiczną. Lod'lli. W wielu fabrykach odbyły
się ma.sówaci, na. których robotni;cy z ob'l1r.zeniem doma.ga.li się od ONZ pocljęcia sta.nowe?:Ych kroków przeciwko mwdercom, na. rzeoo; pm.ywrócenia wolności i pokoju na. ziemi k.&ngijskiej.
le

wód?iki-ej MO w Zielonej Górze
7.atrzymala 0'9ta.tnii<> sy1wesotra
pozos•tająeego . pod
F'ilipc71aika,
7,arzutem zbiera;n.ia maoter1.a~ów
o cha.rrukterze wywia.clowc<iY.m.
przy 7~...,tro:ymanym :ro.kwesot.10n.owano .nereg dowodów rzec<iowych, świadczących 0 ;tego s'lp·le
gowS>kiej działalności.
Jak wyka-i·a.ł-0 śleclzllw-0, Sylwester Fil1pC7.aJk zgromac12il szereg
informa;c,j'i dotyczących dyslokac,li Jednostek woj&kowych i Jeh
uzbrojenia z wielu mieji;cowoP0oJ.s.ce, Mate,rialy te za·
ści w

wyl<orzystywał
brak ostroź.n.ośc.i

WYPOWIEDZ

z

Słu:i::iia
WARSZA.WA (PAP). be-i:pieczeństwa Komemdy WoJe-

i

Rząid radzieclci -0.śwJadcza, ż-e
je.st
s~omy gotów
zoe .swej
wra.z z innymi za.przyjaźniony
pań
mi z R.eyubld.ką K.ongijską
stwami, udzielić wszelkiej możliw-ej pomocy i popa.:c1a narodowi kongidsk,iiemu orae jego p.rawo•wiitemu rząd'owii.

Nie sposób w dniu dzisiejszym normalną formułą rozpocza,ć 56 posiedzenie !>ejmu.
Prasa poranna przyniosła kopotwornej
munikat o nowej,
Sejm
tllbrodni koloniu:atorów,
musi w tej sprawie wypowiedrziee swoje ważkie słowo.
Oto oprawcy, działający na.
rozkaz kolonizatorów, w okrutcyniczny
wstrząsająco
ny,
zamordowali wielkich
sposób
patriotów i śmiałych przywódców narodu kongijskiego:
premiera. Republiki Kongo Patrice Lumumbę,
rządu kongijskiego
członka.
- Mpolo
oraz naszego kolegę, parla-

gor~ym protestem wystąpili
łóclr1Jki~g-0 świa.~a. nauko.wego i

$wietlica ZPB lm. Dzier,żyń
&kiego zaipelnHa się po brz.egi
mł·odymi robotnilmmi pracują
cymi w tych rakladach. Z inicjatywy ZMS odbyła s-ię tu
masóv.~h"'<ł protesta.cyjna w cza·
sie której r-0bomicy dali wyraz p-0tępien.ia dla wykonawców i ·in.spirat-0.rów zbrod111i ludobójs,twa dokonam.ej na premierre legalnego n.ądu Konga
- Patrice Lu.mumb.ie.
Jadro pienvISzy mbral gloo
sekreta.rz D;>)iel·nicy Zl'v1S Górna - BakaJa,r:z, który w ostrych słowa.eh napiętn.o.wal
k-0looiza.to.rów belgLjs.kich i ich
marion-etki - Czombeg;o i Kasa vubu za wispóludzfal w t.ej
ohydnej zbr-0~ni. Mówca uw.vrolę
pukli.ł rówmez haniebną
jak.ą w calej tej sp·r awie odegrail seikretairz ONZ Ha-mma.:sk
joold.
Na&tę.pn.i-e w.sz1ecM na mÓ<Wln•i
d'Zlialacz robotn iczy
cę stary
Leooard Kaozmarek, który w
wzru.sozając)'(:h sloi
pr01Stych,
wach dal wy.raz &wemu glębo
kiiemu obu:rtroniu.
Zebra.ni uchwali-li rezolucję,
po.stanowiono przesiać
którą
na ręce sekiretarzia g>en.eralnego ONZ. CzyrtJarny w niej m.
in.:
„W K()lł!JgO d<>klO'naUto o.llyd;nej
2lbrodn'i na o.soba;ch premiera
Iega-lnego rządu P. Lumumby I
Je~<> dwóch "'"Pótpracowni·kó~.
ll'Ił<>cl'Zież ZPB im. 1''. D:r.ierżyn
S>ltiego potępia ten zbrodn!czy
czyn. Nie mr.:ny wątpliwości co
d<l te•go kto b)'ł inspiratorem tej
zbrodni. Za. plecami C7..o~beg_o,
Kasavttbu i Mobutu kryJą się
belgijs'l!,V ko•loonŁz.:vtoorzy. Duża
odpo.wicdr.!lia.l'ność za to spada
równi·e;i; n.a l!Oekreia.!'!la genna\ner:o ONZ i dowócln:bw<> soi.ł :r.broj
nvch to I orga:niz.a-c.li, którzy ~o
pi1lk•i•Joi ci..o tal< ohy<łoe,1 zllroc!ni.
·--m.i.i>r „Lun:wmba. ... ~l.rui.ł. .ale

również

przedstawiciekultura.lnego.

naród kongijski będzie walczył.
Ludzie ca.le-go świa.1.a potępiają
:.<brodnic-~.y czyn kolonizatot•ów i
tych, którzy
&ta.Ją po stronie
ke>lou.ia\i,zwalczą z re«ietkami
(S)
mu".

*

*

*

Trnkże z-aloga ZPB i.m . Lioebknechta - na wia.dom-0<ić o za
mordo.waniu premiera Lumum
by - zebra1a si~ wczoraj o go
dzini>e 13 na masówce, patępia
akt bez1x·aiwia. Podjąc t.en
czas m8sówki .sekrel:a.rz POP
PZPR J a.lmbo~vski omówil sytuację międzyna.rodową i klimat polityczny, wytiworzony w
Kongo prnez diowództw-0 ~NZ
i Hammarskjoelda, s.pr7.YJ8Ją
c~· popełnieniu morde.rstwa.,
Na ,.-.alwńcrenie uczes.tni.cy
masówki uchwalili rezo1lu.cję,
w której piętnują mor~~rców
oral7. potępiają d.zhaiłaln.osc dowód;:twa sil ONZ i .sekretia.r za
generaln-ego w Kongo, którzy
byli powola•ni do utrzymania
integralno.ści młodego pań.s•twa
kongijskiego.
Rol>otndcy ZPB im. Liebk.nechta domagają się w rezolu.cjl przeprowad"Zen.ia śledrz:twa
i ukairaonia spra•w ców i iin.s.pka
to.rów zabój.stwa Lumumhy oraz rozwiąmmia problemu ko.n
gijskiego w duchu poozanowania praw rego narodu. Podobną re'IJOlucję uch:wialili wiecro-rem na masówce pra.cOWtnicY
·
drugioej zmiaony. (c)

*

*

*

W ZPB im. J. Mall"chlew'"kiego odbyły się dwie masówiki w wyikończalni 1 prtęDv
średniopr:zędinej.
dzalni
robotników wykończalni krót.kie przemówienie okol•czno§cio·we wy.gJ<XSit WHoJ.d .Tal'mOJO'Wic:i;, I se'k1ret ar.:i; oddz •alnwej Q.Tf(aniza cji pall"'lyj11.1cj .. W
dY\SikiwiJ1 . :ia1b1er.ał-0 głoo kilka.

ooób. Kazimien: Nowick: ooiwiedzial m. tn.: „Nas.za zalo,ga

wyraża

(Dalszy

ostry protest przena str. 2)

ciąg

Senołor Fulbright:

Musi dojść

do spotkania
Kennedy-Ghruszczow
(PAP).
WASZYNGTON
.komisji sµraw
USA,
.senatu
zag.ra.nicznych
Fulbright oświadc:z)·ł, że niewątpliwie musi dojść do .sp-01
kania pi:ezydenta Kenne~~··tgo
premierem Chru.s:zczowem
iz
z,da.ni<l.-n sena.tora, Ke~ned'
musi mieć jednatk prz~;ltem
o6ta1l'<'.2.n(
na
trochę czasu
wntanizowanie admLniS'tracji
USA.
z -0świadczeniem tym wystąpił Fulbright wobec µnedsla.wit:ieli pra:.sy po zamknię
tym po.siedzeniu komi.;j:. na
którym ambasador amerykań
.sk1 w ZSRR Thomoso11 zło
tema•
ży.I: .9\}rawozdanic
stoournków radziecko - anieryPrzewodniczący

na

kańakich.

Yma Sumac

IW

ŁODZI

Swego cza.su zapowiadaLotl;/;1
Luclenne Boyer. Lucienne Bo·
Pel
po
tournee
już
yer C>dbyla.
sce. Czy zgodnie z planem wy
s(llopi również i w Lodzi? - informujemy się w PPIE.
odpowiMlają
Niestety nam - znakomita piosenkarka
francuska zmieniła swoje plany . tak, że nie usłyszymy Jej
w naszym mieście. Przygotowu
jemy nat.omlast inną rewelację:
fenomeoa.fna śpiewa.c:r:.ka peruwiańska Yma Sumac koncerto
wać będzie w Lodzi 7 ma.rea o
gCKlz. 19 w łódzkiej Hali SporMiwej.
Pr.zyjaqid Ymy Sumac do Lod1Ji (-o ist~nie semsa<'.ia art~·słyczna! Wkrótce podz.my btiż
_ sze .s210Ze&ólY . JeJ "lloneeria.
liście, że przyjedzie do

Se im kontynuuje

dyskusję nad 19rojektem

Demonstracja

5-latki

o można i należy poprawić
w przemyśle lekkim i drobnej wytwórczości
WARSZAW A
(PAP).
......,
Obn!<dy Sejmu w druu 14 bm.,
tak jak 1 poprzednie po.:;!eazenia, poświęcone były rly.sikusji nad projektem ucllwaly o
5-letnim plaai.ie rozwoju gospodarki narodowej na łata
1961-65. Otwi-erając obrady,
marszałek
"W'ycech złożył w
imieniu Sejmu PRL o-świad
czenie w sprawie potwocnej
zbrodni dokol!lanej na premierze P. Lumumba i iunych
patrio<ta•ch kongijskich. Oświ,1d
czenia tego pa5łowie wysłu
chali powstawszy z miejsc, w
L9kupien~u i ciszy. (Tekst podajemy oddzielnie).
Pierwsi
dwaj
uczestmicy
dyskUJSji poo. pos. W. Pawlak
(PZPR) i F. Lu.kaszek (ZSL)
zajęli się problemem
'"'tZW'lju prremyslu lekkiego i drobnej wytwórczości. Jallt wyni.ka
z tych wystąpień, zaopat.rzenie rynku w towary pr'ldukowane przez obie te galę1.it:
goopoda.nld ulegnie w najbliż
szych laita.ch dalszej poprawie. W zwiąrzlku z zaspokojeniem poa.stawowych potneb
szeroikkh <rzesz konsumentów
:na artykuly te-kstyl.ne i tnna
wyroby k~cyjne - staje
obecnie, ze szczegól:ną m<X:ą,
;problem ich ja<koścL W związ
ku z tym. należy urozmaicić
wzory wytwanainych
towarów, produk01Wać krót.sze &eTie
wyrobów teikisty1nych, a także
wytwarzać coraz większe Hoś
ci wyrobów z nowych włókien
.syntetycz.nycll, jaik nyl-Ol!l, dana itd.

Poo. pos. W. Wilk (PZPR).
P. Gajewski (PZPR) i A. Gło
wacki (ZSL)
wy,powiedzie!i
6ię
na temait planowanegc
rozwoju budo'Wl!liotwa, goospodavki roieszikamwwej i komunalnej.
temał,

Kolej!lly

któremu
poświęcona byla dylSlk.u.s3a po151e1';ika - to zadania transpoctu w pla:nie 5-le•t.nim. Te.mu
zagadnieniu
poświęcili
s.we
wypowiedzi pos. pos. S. Klusek (PZPR),
Cz. Wojf.owicz
(PZPR), D. Sańko-Sawczenkl)
(PZP'R) i

T. Meissner (b~.).

UZlll.a.li ani zamierzenia 5-latlki dotyczące kolejnictwa, bud-OIWY dróg, tr.a.nspo.rtu samochodQWego i lotniczego
za
slu.szine ;;_ odpowiadające potrzebom i mo·ż.Jj;wo.ści<om naszej gospoda.titi.
5-laice stużby łącZ111oścl
pos. M. Miśkiewill'l
(PZPR).
Pos. OL. Suzepania,k (SD),
mówiąc o perspek.tywac"l rozwoj.u <lxdbnej
wytwórczoiici
apelował do wła•dJz o wzmoże111ie opielki l!laid rzemi{)Slcm inO

mówił

d~dua;1n:ym

wyikonu:ącym

uelugi.

Zadania &l;Qjące JPr.zed bandJem 'Zagrani<:znym, a WJ~ tą
d-z.iedziną
g-Ol.S!POdaJ.iki, której
w obecnej 5-la.tce pc-zypadr.
szczegóJ;na rola, znalaz.ły naświet:l.enie w
~emówieniach
pos. POIS.: Jerzego Olszewskiego (PZPR), z. No-wakowskiego (bezp.),
i
Z. Kluzy
(PZ·PR).
Ws.zyscy ci mów·cy
uznali
plan
w
omawianej
dziedrzinie za prawidL-vwy i
realny.
Wskarzywal!lo
nawet
111a dalsze możliw<Mld pon.fld-

Wdowa po Lumumbie

żąda wydania

plan01Wego zwiększenia ek&portu.
Oataitnim zagadnieniem., któ
re znalazło odbicie w tuku
wtoll."llcowej debaty sejmowej
byly
perspektywy
rflZW<JJU
rolnicbwa. Prze.mówiema na
ten temat wygłosili po,s. P-Os.:

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

Cały świat potępia
cyniczne morderstwo imperialistów
TUNEZJ'A
KAIR (PAP). W pisrrue
przekazanym .sek.retaJ:tZO\i'JI generalnemu
ONZ,
Ha.rnmarskjoeldawi., prezydent Tunezji Bourguiba wyraża głę
bokie oburzenie z powu.clu za
mórdowania
premiera
Lumumby. Stwierdza. on, że za
tezą o uci€ci:<:e kryje s;ę w
r,zeczywistości „ohydna zbrod
nia pO'J)el:niona przez władze
Ka.ta1I1gi, celem uwolnienia się
od
przeciwnilków
po.l!tycza::::tych"„

ZRA
KAIR (PAP). - Tysiące de
monstrantów preeciąg111ęło we
wtoreik raino ulicami Kairu,
protestując przeciw zarnO'l'doWalil.iu Lumumby i wznosząc
okrzyki potępiające rząd belgijski i sekreta.trza generalnego ONZ.
Telewizja Zjednocrone] Republiki
Ar.ab.siki ej
na.dal&
specjalny program poś\V:ięco
.ny
premi&owi
Lumumbie
określonemu mianem
,,Abrahama Lincolma Konga".
Prez)l'dent Nas.ser
oświadczył za po6red.nictwem mi'l'listra stanu, Hatema, że zamor.ct<J1Wanie
premiera
Lumumby jest „zrodnią, którą
wstrząsnęła 5Ulllieniem świa

ta".
MAROKO
KAIR (PAP). Marv.kań
ski
mini.ster
informacji,
Ahmed Alaoui, oświa<l•czył, że
śmierć
premiera
Lurr:.umby
była
„21brodnią popełnioną
z
;premedytacją".
Alaom podkreślil, że
;postawę i

2

DZIENNIK ŁÓDZKI

zachowując

FRANCJA
PARYŻ (PAP). Komentatorzy prasy paa:y&ktiej wyrażają opiruę, że zamordowanie premie.ra Lumumby może
pogłębić
kry.zys k<JUlgij.slki i
wpłynąć 111a zaostrzenie sytua
cji międzynaa·odowej. „Le Porpulailre" pisze, że „w)'ISoce
hainiebny sposób, w ja.ki pewni pou.tycy k.cmgij.scy poz~yli
się swego 1:ywala, przyp<.•rruna
,p-O!I"achua1k.i między gangsite;rami... ". Dziennik zaiznacza z
obawą,
że Lurrnumba
ri1<1że
być • „J:'ardziej
niebezp_iec~y
;po sm1erc1, n1z za z:vma .
Gaiullistow.siki „Combart" ?.'Ska
zuje na oid:powied:ziailność Belgów. „Liberartion" &twierdza,
że od.p.o·wi.ed:ziainość za morderst.wo spada na rząd I kapitalisitów
belgijskich
otaz
.sk.orumpowrunyoeh
polityków
afryka&:kich w ·ro1d.zaju K.asavubu, Mobutu i Czombego.
„L'Hurnani1e" W)"kazuje (>dpo
wiedzia.l!imść sekreta.rza generalnego ONZ, Hamma.rskjoelda, który staral się „ułatwić
wszelkie intrygi i zamachy do
kionyiwame przez kolonial'stów
i ich agentów, korzystając z
popa-rcia wici.kich mocarstw
.zachodnich".

WLOCRY
RZYM (PAPl.
Rf.wnie•ł
w Rzymie
oddziały
połi-cji
musiały przez całą noc z ponied:ział!k:u na wtorek czuwać
wokół siedziby amba.sa•dY l::elgi<jskiej. Rzymscy studenci de
m.<>ru;.trnwali przed gmachem
am basa.dy, po-licja rozp1·1'\.»zyła
zebra.nych, przy czym aresztowano •kilkanaście o.sób.
KANADA
NOWY JORK (PAP). ~ W
środę,
15 lutego afrykańscy
.studenci z trzech uniwl'r.sytetów w Montrea.Ju obcho,~zić b-ę
dą
„dzień
żałoby",
ucwzą m. in. ma.sową
s.tra.cją

któTy

demon-

protestacyjną.

Zabój.stwo

Lumumby
oświadczy! przed,1:;tawic1el
stu
dentów - .silanowi dowód, że
ONZ
nie:,"'lku1ecz:nie
b1'0'1'1!
mniej.sze kraje.
WIELKA BRYTANV\
LONDYN (PAP). Sp<>łe
czeństwo
angie:I.s.kie zareagowalo ŻyWo na tragiczne wiadomości
:z;
Ko-nga.
Przed

nr 311 (4425)

amba.saidą
belgijstk.ą
się
w poo.iedzialek

odbyla
demonstra.cja.
Napisy na transpa.renta.c:h głosiły, że „krew LumUJmby została przela.'"la w
:imię wolnooci Afryki".
Demonstranci domagali się
u.sunięcia woj.sk belgijlSdech z
terytorium Konga.
łNDIE

DELHI (PAP). Pe..-1>"0111el
kon&ula.1:u belgij&kiego w Bom
baju mulSial wy&luchać we
wtorek
wrogich
okrzyków,
wznos20a1ych przez uczestników demonstracji, która odbyła się przed oiknam.i ko.n6Ulaitu. Na murze otaczającym
budynek umieszczono w:'elik:i
na.pis potępiający impt>r'a1i stów i ich dzialalność w 'Kongo.

I

warszawskiej
WARSZAWA (PAP). -

raj, w god7llnach
prze-cl
ambasadą

W<CZO-

wieczo·rnych
belgijską
w
Wa:rsizawie zgroma.dziły się liczne grupy młod,,;icży, do których
przyłączyło się wielu przechodniów.
Wśród.

tlum.u

znajd.owali

krajów

się

również studenci
Afryki,
studiujący na 0>tole·cz.nych wyż

EYCh u.c.zelniach.
Demo1n;s1.ra1nci \Vmiosili okr"Z-y-

ki

p<>tępiająoe

ohydny

m-o.rd

na p.a<tri<O>tach kong.ij51kich.

Demon!'t:racja
prz~T<>dZliła się

sie w

z

p>rotesta.cyjna
po pewnym cza-

ma.wifes<t.ację

krajami

Al'Tykt,

sollda.rncści
walczącymi

o wyzwole.nie spod Jan.ma. ko-

lonia.J.>zmu. '
Mtodzież warszaws·k a dala dowód !>Wej
sympatii dla t<Hva-'
rzys?ly z krajów Afryki, po-dno&-.i:ąc ich na rami-0nach do góry.
D<>momitracja zatk.ończyła się
ki!ka.kro·tnym
od.śpij!·Wanicm
Międa;yna.rou6wkl.

Stan wód
na Warcie
nie budzi obaw
Sytrua<e!>ja na Wa•roie jest 11.'ewyja~nioO'!la, jed;ynie pcn.;żej mos!!u w Bi~ku1pi1c.a„:h
200 m za

tym mos•tem Je·scz.cre w•crzo.r.aj p.o
pobudniu
rorzmij200 z.a.to.r. W
Sier-a.dlz;u stan wody na Wa!I'Cie
przeokra.c:ziaa: tyilko 0 14 cm 5tafl
al<!rmowy.
Spt:1cJalne podrz.iękow.amie na1-eżsię powia<t<Jiwemu ko.rniteto-wi przeciiwpow.o<lz10·.,.,..,m,u w
Wielun·i1u i
je<Xlio•:>rbk.<?m ~rupe.rgkim, które prrzy.az;ynay się do
li!k.wiel2'Cji niebe7'1):..,,cizceg.o zatoru po<i Osj.atrowem.
('s)

Na wieść o potwornej zbrodni

wypowiadają się
przedstawiciele łódzkiego
c;cy"1 i

PROF. DR E. ROSSET

Prrewodniczący

AkaQ·emiń

Nauk ZSRR, A1e:k.sander Niies.miejan.ow pisze w
„Pra.wd'Zie" z 14 lutego, że zbLlża s~ę
moment bez;po..średniego badania i opalll(fwacia plainet prrez
cztowieka.
Komen.tując
w
diZJien.niku
„Tuu.d", nowy sukces radzi•edd-ej n.allikli., dokto•r nauk technicznych, prof. Pokrow.'>ka przy
pomi111a, ż;e sputnik, z któreg·o
\\rys.tartowalla rakieta kosmiczna ze stacją między;planetar
ną, mia·ł p.rędko6ć okol.o 8 kilometrów na .sio.Jmndę.
Profesor Pokrow1:;ki stwieTdza, że dla osiągnięcia swego
celu, s.tacja międzyplanetarna
po•winna mieć prędkość pooad
11 kilometrów na sekul!ldę. W
ten sposób rakieta, która wystarto„wala z pokładu sputnika,
musiała dać dod.aitkową
pręd
kość wynoszącą poo.a.d 3 kilometry na sekwndę. Do tego celu trzeba
było
w:ylroreys.tać

bardoo silną ciężką .rakietę.
Wy-ntka s.tąd, że sputrnk, który
wykc.rzystany byl jako połe
sitart'Owe rakiety, tni-al bardzo
skomplikloiwaną

konstrukcję.

'Wlystr:rele-n.ie takiego sputnika na o.rbitę - oświadczył Pokro.w.sk.i - było niezrówna1t1ym
osiągnięciem technik.i ra<kiletow.ej.

*

"'

PARYŻ

*

(PAP). - Jak podaAgen.cj.a France Presse, 12
lu.tego o god!Zilnie 19 czasu war
sza,wsJtiego, włoski astrono.mama1Jor,
Fernando Fan·t.i zamieszkały w po.bliżu
Bolonili
obserwował raidziecką automatycooą s.ta.cję
mit:tlzyplaneta.rną, lecącą w kierunku Wenus.
Automa.tyczn.a stacja międizy
plaJ11etarna - zdaniem F. Fanła

ti -

znajdowała się

w

pobl:iżu

k.on.slDel.acji Oriona.

*

•.

WASZYNGTON

*(PAP).

komisji naukl

i asstronarntyk.i .a.m<>..rykańslci.ej
Izby Reprezenta·ntów, Overton
Brooks, oś\.Viadczyl, ż;e 15 lu.tego oobędzie się zamknięte po-

sied:ooaie komisji. Na pa.siedzeniu tym - ja.k podaje Agen
cja
As.so.ciated Press zlożą
5,praW02"Jdania spocjaliści amerr-y
kai'i.skiago uirzęd.u aerot11a'Uty1k.i
i badani.a przestrzeni kosmicznej (NASA) ocarz: .s.pecjałiści

J

grożony.
Mam glębolkie

przekcn.cmie
Paitrke L=umba, cho111ie żyje, pozostanie na
Zll!WSZe symbolem wallti "
wo~ność ludów Afryk;,
że

ciaż

MOSKWA (.?AP). - DemQ.nprotestu praieciwko bestiaJ.ski1emu :ziamord01Waniu Patrke Lumtlill1by i j<ego to.warzy
szy zo.rganfaowaili w dnju 14
bm. pr:red gma.chem amba.sady
belgij.skńej w Moskwie studenci Uniwersytetu Przyjaźni Narodów.
Na ulicy zgromadziły Bię retki ludzi - don.ooi s.praow01Zdawca Agencji TASS. - Dem{llllstranci nieśli p()rt.rety Lumumby ocaz transparenty z napi.s.ami
w język.ach frain.cuskim,
ar.abskJi..m, angielskim i ro.'S!Yjskim,
glo.s.zące: „Mi.ędzynaro
d-O"NY imperializm pon-os.i od,po
wiedzialno.ść za zamord.owanie
bohat<Elrów ·naa:odowych Konga
- Lumu.mby, Mpoł(), Oki.to!",
„Ha11ba
Hammarskj.oeldow:i,
który przyczyn.ił 5ię do zamordowaniia Lumumby i jego towarzyszy!", ,.Hańba kolonJ:zatorom belg.ij.ski.m - orga.nizatm-om m.orderstwa LUlllum.by!"
W demonstracj-i wzięli ud.ział
.studenci z Kooga, OejlOl!lu, Ken.ii, l:ndoo.azj•i, Iraku, Ja.pon.id
i innych krajów Azji, Afryki
i Amery>ki Łacińskiej. Srud«oinci z ~oo.ga wzno.:.-ili okrzYłti:
„Lumumba umarł, ale jego
sprawa będzie żyła!"
Jeden ze studentów mm-zyń
.skich P'l"Zlelt'wal korda.n milicji,
otaczający gmach ambasady i
tran.sp.arer#em z napisem „Ptr>ecz z imiperiaJdZIIIlem!" wy-

bezpieczne w Kairze

KAIR (PAP). Od kilku
d.ni, tj. od chwili, gdy pojawily się pierwS?..e pngloski
o zamo:rdoowa•ni·u Lumumby,
,przebY1V·aj.ące w Ka1rze dzieci
premiera
ikon,gi.j.skiego:
FrBillcois, Patrice i
J'.l];aina
otoczone zo.staJ:y szczególnie
czulą

opieką.
:Zlożyly
iJ!TI

pi:ezydenta

wizytę

Nassera

dzieci
d~

Depa.rVa.mentu

Obrony.
Brooks pow.ied?Jia.ł, żie wszystkim specjalistom wezwanym
na środowe pOISiedtz.roie lmmdsji ml.econo przygotio.wać się
do „ohs.zernej dyskusji na. temat lotu w ltierlll!lku Wenus :
odpowioe:dzieć na konkTe1me py
tania, w jaki .sposób doścignąć
Zwią:ook Rad2lieckli w tej d~e-

diin.fe".

maors:zalika Amera. Znajd'lljąca
się obecnie w
Egipcie żona
jprezydenta Ghany, Nl~ruma
ha. &pędziła z dziećro 1 !-umumby cały dzień. Ze ~w1ąz
Jm Radzieckiego naidesz1y zabawki i sk:>dyc:zc.
Pilkairska drużyna węgiPr
~ka przywio:?l1a dary od czieci węgi-ensik.ich,

MIECZYSŁAW

bil szyby w klilku oiklnoa<:h bud.Yl!l.ku.
Demonstranci bezslrut;ecznie
d.omagali się, aby wy.s:redl do
nich
jeden z praicowników
amba.sa;d,y belgijskdej.
Drzwii
ambasady po.Z01Staly zamk;n.t.ęte,
na okna s.pus7'Czono za.sl-OIUY-

VOIT

aktor Teatru Nowego
z:wiróchliście

ey

C

uwagę

na pierwsze stron.v dz:siej.szy.ch gazet? Wlsip.a111iaJe osiągni(l{:ia techniki 1
IPOOPOlLty mocd.
XX wi€3!:! Cuda technik\
:i maikabrycz.ne brato•b,\jstwo.
My, Polacy, odczuwamy to
specjalnie. A 'Zresztą:
t<J
,.[Ilusi wsitrząsnąć &um;enie:m
ikaż:idego, ikto
to rumienie
iP<JiSiada.

JNż'. B. KOMOROWSKI
ZPB im. Marchlewskiego

·

demonstrowali w Moskwie
przed ambasadq belgiiskq

Dzieci Lumumby
przebywają

amerykańskiego

Studenci z Afryki i Azji
st.rację

Lu-

DR Z. LIBISZOWSKA
Znów się odezwaJy zbrodnicze in.::"'1:ynk.ty i zinów zo.sita- docent Uniwersytetu Łódzkiego
ło
brutalnie przecięte pamno
życia ludzlkieg-0. Ofiaa:ą zbrodestem wstrząśnięta.. Jui
ni :padł 36-leltni premier Konw god·zinach
ran.f1ych
ga, Pait.rice Lwmurnba, niemoje dzieci u.s.!yszaly tę
ugięty
bojowni1k o honor i
wiadomość
przez ra.Eo
i
wolno.ść
jprzyibiegly do mnie peine orov€j sponiewieranej
-oj·czyzny.
1burzenia. To straszne, że w
II połwie XX wieku, kiedy
Jestem do g!.ę'bi wstrzaśnię
ustnieje Organizacja
Naroty tą zbrodnią.
Przypomina
dów Zjednoczonych, powoła
mi ona gehennę na.s:zego krana do pokojowego reg:.ilowaju pod 2lbrodniczą oki.;pacją
111ia wszelkich sporów mię
hitlerowską,
przypomina mi
dzynarodowych, ludzie ki€mi·liony ofiar, jaikie spośród
rujący si-ę ·egoistycznymi innas zaibrała „brl.ll!laitna dżu
tere.sami ekonom1czn;,-m: sięma".
gają do okrutnych mordów,
jako argumentów polityczJeśli worrno .smuć w da~szym
nych.
ciągu paralele historyczne, to
Wierzę w &iJ-ę o.pin:' Pllpaw;iem, że jaik u nas z pobli.cznej. Jest.em z.dania, ile
niesionej przez na.ród wielten
wstrząsający fakt pow.kiej ofiary krwi wyro.s.Jo ponien zmobhlizować opi~ię catępieni.e
d1a wszystikiegc, co
le.go świata do wywa,rc a naniem.orali1e i pra,gnie.nte ży
cieku na Orgainizację Narocia w
ustroju .spo.łe{;znym
dów Zjednoczonych i Radę
opartym na noowych za->adach
Bezpieczeństwa, by zas<adDekonomicznych, społecznych i
jący
tam
przeths.la,11:jcie!r
moralnych, talk i w ojczyżnie
100 na.rodów z.rozuro1e,1, zf·
Lumumby, uwolnio;n.ej oc zbiich
zaidamiem
jest użycie
rów i moirderców, za?anuJe
swych sil i możhwoś<!. d1~
wollllość i spra·wie.dliwość .s.pozaprowadzenia pokoJU wszę
leczna.
Będzie
to zatra.zem
dzie tam, gdzie Olll Je.3t załtjumf tej i.dei, o którą wal-

Dziś zamknięte posiedzenie
amerykańskiej komisji astronautyki
Przewodniczący

zginąl

którą

za

mumba.

rektor WSE

Po rewelacyjnym sukcesie radzieckim

MOSK,WA (PAP). -Wystr:re1eni.ie przez Zwiiąze-k Radziecka
automatycznej stacji m.iędzy
plan.eta;rnej w loorunlru plainety Wen.UIS, jest w doa.ls.zym cią
gu przedmio·tem licznych komenta.rzy wybitnych uczonych
całego świata j prasy, uika.zującej
się we WIS.Zystk.ich krajach.

świata

nauki, kultury i techniki

_.,:~~~~~~~~~~~~~~~

bierną

milczeni.e ONZ jest
Wl..9Pólwinna ddk<manej zbrodni.

zwłok męża
LONDYN (PAP). - PauUne
Lumunnba, wdowa po z.amordow!llnym pr$llierze
kong!jski!n przybyła we wt~e.k do
siedziby
dowództwa
wojsk
ONZ w Leopol<lville, prosząc
o wydainie jej zwl-01k męża d-O'rlooi Agencja Reutera. Towarzyszyli jej &zwagia- AlbeTt
LumU1tnba araz grono krewD.YCh i przyja>Ciół. Swoje żą
danie przed<Sltawiła ona płacząc .specjalnemu W)'L"<lamdkogeneralnego
wi
sek.reta.rza
ONZ, Dayalo~i.
Jaik wiadomo, żona Lumumby pr.zOO kilku
tyg·odniami
o.s:r1biście
zwracała
SJl:
do
przedstawicielstwa NZ w Kongo z prośbą o ocalen:e jej
męża.
Zbyto
j.ą
wówczas
twierdzeniem, że loo Lumumby „jest wewn-ętrzną sprawą
KCJ<nga".

E. Pszczółkows:Jd (PZPR), T.
Malinowski (ZSL),
P. Wllt'choł (PZPR) oraz K. Tomaszewski (bezp.).
Dyslrusja
poselska
:nad
projektem 5-laitiki ko.ntynuow&
na będzie na kolej111y.m posiedzeniu Izby w dniu 15 bm.

młodzieży

z

uwagą

śled:zę

wyiJad.~i,

iktóre o.sta.tniio od1bywają się w
Kongo i ze szczególnym naJ>ięciem .interes.OtWał-em s ę losami
premiera
Lumumby.
Jes;tem gl:ęboiko wstr,ząfoięty
wia.domo.ścią, ik!tórą p,rzeczytaołem w
prasie.
Każdy musi ~ę gorąot> obu!l"ZYĆ ina to,
co się S"alo z
C'Zlowieldem, coołowym przedstawicielem
le:gałnego rządu,
tk;tóry chciał dtla swej ojczyziny wolności. życzytbym sobie,
ooy na forom ONZ wyciąg111ięto
ilwlnselkwencje w &toIS\mkU do morderców.

Wiece protestacyjne

w załiładach pracy
(Dolrońa:ea'!ńie ze S'tr,

l)

ciwko zbrodni do<konan~j na
jpremierze Lumumbie.
Chcemy" aby _nasz glo.s dot=trl do
ONZ. Jan.~na Kaca1.sika ze łza
mi w oczach móWiła o tym,
jatk ipraeżyla . wiadomość
o
śmierci
,premiera Lumumby.
w i.mieniu g.rlliPY ZMS przeanawiała
Łucja
Mielczarek,
Jl~tóra wyra·Zifa rÓW!llież ostry
,protest mlodzi·eży W)Tkończal
oni wobec be.sit.iaJ.sikiego mor<lerS<bwa.

w rewlucji, ib."'1:<J.rą wyd·~ial
wy:ko11cza1ni przy ZPB m1.
.Marchle.wskiego
wy&lal
do
ONZ, oZ)•tamY :11· a:;i.: „Żą~a
my od or.g.a111JJZ~c11. Nar()dow
Zjedno·~Ych za3ęcia natychrnia.st-O>Wego
zdecydowanego
stanowi&ka i pociągnięc"'a do
odpowiedziałności ludobójców.
Domagamy mę
zapewnien~a
narodowi kongijskiemu spokoju i p.rawowitej wladlzy".

* •
„ZAŁOGA

*

(k)

!ZAKLADóW
PRZEMYSŁU
DZIEWIARSKIEGO IM. T. RYCHLINSKIEGo wyrnża oburzenie i
o_,,itry pwte.~t .przeciwko be1S>tialskiemu zamot<dowan:u sy.na na.rodu kon.gijskie·go, premiera Lumumby" - czytamy
w rezolucji, uchwa.Jo.'"1ej wczoraj przez rz:ałogę tych zakła
dów, 111a wiecu
proie.s.tacyj111y.m.
Na wiadomość o zamonlowaniu
premiera
Lun:•,1mby
zebrały fl,i.ę w
.wwailn~ pra-

cownix!e z drugiej zmiainy dla
zamanLfes.towainia s.wego pro<testiu i 01buazenia. Po zagajeniu masówki przez .s.ek:etarza
zai'kładorwego
ko.la
ZMS
I{.
Ga·lanta, pr:zewodi.'l;czący
:rad:V
za.klard<Jwej T.
Mijns
omówił
d'Zi.alalność
P. Lumumby i jego rolę w walC'E
wyz;woleńczej naro:du lcongi ,_
ski-ego. Mówca sc.haraikterywwał talk.że warulI1ki polityczne
w jalltkh d05z;lo do poipelnie
1111a morde.rlSltw.a.
„Od,p01Wiedzialnooć
za
tE
~brotlnię
pon-OS1zą
zarówr
moca:r'St'wa zachodnie, ONZ
jak i rpr<J<teikltoor.zy zdrajców m
rodu kongij.slkiego" c-zyt<>my dalej w rerzolucji - Wzywamy do IPQtępienia przez cały świat tych, którzy wolność'
nairodu kongijskiego chci;i zdła
wić mordem i <likt:ucietstwami" - kończy swój lis• pr-:itestacyjny załoga ZPDz. im.
Rychlińskiego.

(c)

Komunikat „Totka"
W

ąpec.j.ailnyim k.ofl~l·e !W(l'r-

~·ym 'l1oit-0-Lote1k rz; d.nnoa 1.2 lutego 19Sl r. sł!W i<e'!"CllZCrilO:

1 rou,wi ą-z.a11 ie

O<k. '1lł 1.000.000

1

P<l

{;(<,

115

8.265 lf<XZ<Wi.llrznń

1341.641;

wiygir.

5 prean.., wygr.

211: 1.000.000

·rOlllW;ąrza<l1

po o!<. 16 .2JZ3

po cri<.

6 ttia•f„

rz;

'l'O<ZM'iąrz.a.n!e r.>:

u..ł

.WY.sir,_w

286

z

.& 2lW. IWY®l'\

rz: 4 ttrait„ WY>g"!I;

r-012IW'ląrziań

Qk, łlll la,

_ tr: I

.~<lof,

„01

eow

kur
np.
Cia
du
lt!:g

.• 10
kti'
llie
llie
ko1
lic
riu

Oól
Ta.d

aao11owie zia no~ei

(Od soecjalnego wyslann1ka z

lutego

15

1951

r.

pierwszy numer ,.Głosu
Prac u". BJ/W to pierwsze cohrstori1
piS11JXJ w
lzie1ir.e
ię

1olskie[ll0 ruchu zaWO<Lowe10. Codzienne pismo zwiqz;ów za~wodowgch nie mialo
1rzy1claau i tradycji w poldziejach. prasowych,
'kich
u,-ypracować
wi.ęc
nusialo
formy,
specyf&::z.ne
iwoje
tt.óre nie odbtef}'LJctC od torm
glowny
gaz1.oty,
iorma.Lnej
prze~e
poLożyao
tkceni
ukazywame
na
~szystkim
'elów i roli rudliu zau:odolvego. 1ui z~pok,ftjanie zai.nleresowań ZWiq.2*owców.
Na

10

przestrzem;.

lat

„Głos Pracy" op>Vbcz O'rgani~wan ia licznych :naTa.d kan

różnych akcil jak
kursów.
np. podjęta. u Pmgu 10-le-.
cia ~ampama na Tzecz produkcji
nego

artykułów 'JJO<Wszechltaslem
podl
użytku

drobi.a.zgów dl.a rynku" - inicjowal również oPiek'1 nad domam~ •l<lrców
i rtmcistów przez 1t<lwiqza1tie ,Z nimi bezpośi•edni~oo
kontl1l'd1I, wypasa.zenu? śwMt
lic w telewizory, na co fundusze przezn<i:czaly ,Paszcze-_
Oólne zwiazki zawodcwe 1
radli za.ktadowe.
;;nicjatywy ;,Gl?'SIU Prap0tvsW.ly takze godne
cy"
jak
pozycją;
11.iifTb.inieni.a
nowe~?
„Pa1fl.iętnik 10 lat
życia"'· „Pamiętnik 1956 r. ,
a obet:ni.e grO'mad:zane wespół ;;· Biurem Historycznym
prace ma ko1Ukurs pt. ;,Pa-

.,J001

z

miętnik'

działacza

zwiqzko~

Wego"·

w

10-focie ,,Glosu ?racy"
sk/.aaamY· zespotowi '1'ed11k.cyjnemu se1'decz11e życzenia.

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

więc

IV Ko.ngres TechniPolskich mamy już za
sobą. Owocem jego jest kilkaset mezwykle cennych wniosków, ja.kie podjęto w XIV
Wn.iorekcjach branżowych.
sków, których głównym i zanaJsadnkz.ym celem Jest ogólniej b10'l'ąc - wydźwi,gnię
c1e polskiej techniki na naj~
wyższy poziom.
Oczywiście przedwczesne by
łoby podejmowanje w tej chwi
li, na gorąco, wszystk.ich prób
oceny minionych obrad. Aby
prrekci.n.ać w ja!G sposób
się
kongresu
zgłoszone w czasie
pos.tulaty zmienją
wnio.skJ i
potechniki,
oblicze polskiej
trzeba czia.su.
K<Jlilgres obradowa! w pi.erwszych dni.ach piierwszego roku
nowej pięciolatki. To nie przy
padkowa zbieżn<Jść. Ma to być
pięciolatka moderniprzecież
zacji 1 rekonstrukcji technicznej, w wyniku której chcemy
d<Jścignąć państwa o wysokim
sta.nie uprzemysłowienia. I wla
śnie hasło mooerniz.acji i rete<::hnicznej przekonstrukcji
wijało się prrez caily cza.s jako motto koogresu.
Waga i znaczenie mi.nionych
A
ków

obra1 dla prawidłowego rozgo.spodarki podwoju naszej
przez. udział
kreślone zostały
w kongres.ie czołowych prz·edsta wic1eli partii i rządu, z I sekretarzem KC PZPR na czele,
którzy w swych wystąpieniach
uwypuklali rolę i wielką odpowiedzmlność

inżynierów

'i

techników w realizaicji za<lail
nowej pięciolatki.
Przebieg obrad, zarówno ple
narnych, jak i w po-szc-rególnych &ekcjach, rz.eczowooć wy
stąp1.eń 1 lawina ko.nkretnych
wniosków wykazały, że przedtechnik.i
stawiciele polskiej
zdają sobie sprawę z tego ogromu odpowiedzialności, jaka
na nich spoczywa i że dołożą
starnń, aby pa.stawszelkich
wione pr:re<l mmi za<lania wypełnić do ostatka.

(Dokofu::zeniłe ze str. l)
jakość i trwałość. .krajowych ma.szyn, urządzen 1 aparatów oraz podnosić na wyższy
Poo:l<>tn tecbnicz.ny i organizaprocesy technologiczne
cyjny
· prz~z mechanlza-cję, automatyzacJę, normalizację i specjalizaCJę Pl"Odukcjl,
Pierwszym <>bowlą.zklem pol·
skiego te-chnlka Jest trOS>ka o
wysold pozl1>m opanowanla zawodu l wiedzy ogólnej.
Zadania nasze spełni·mY pomyślnie wówczas, gdy będziemy
ws-zys.cy entuzjastami, propagatora.mi, uporczywymi I wytrwałymi realizatora.mi pos<tępu te<:hnic.znego.
rea.lizacli .uOrga.nizat.orem
wnie&ków i postułatow
chwał,
,IV KOlllgresu JKIWinna być Na·
czelna Orga.nizacja . Techn·lczna
l jej Sltowarzysaenl&.

Wrocławia)

rodowej m. Lo<lrz.i, mgr inż. J.
Lo.rensa, z prośbą o wrażenia
z obrad i krótką ocenę k()gjgre.su, A oto llCh wypowiedzJ:
Wi.elk.ie zaointeresowani.e
i aktywność delegatów do.wodzą przejęcia Slię omawianymi
M.
pt"oblemami - .stwierdz.H
To bardzo cen111e,
Kuliński. że przybyli tu delegaci cz.ują
na sobie odpowiedzial.rlość za
współud z.i.ał w tworzeni u oblicza nowej techn.ilci.
że entuzjazm, jaUważam,
kiego jesteśmy tu we Wrocła
wiu świadkami, trzeba podsycać w codzie·nnej pracy i nie
zm.ro.żenJa.
dopuścić do jego
More to się stać tylko pod warunkiem, że wnio.s.ki i pootulaty będą reahzowa.ne w jak
na,Jsz.erszym powiązaniu z klasą robo.tn.i.czą. I o cym trzeba
pamiętać.

M. KULINSKI I J. LORENS
NA TEMAT OBRAD
!{ON GRESU
W prre,rwie o..statniego dn.ia
obrad zwróciłem się d·O delegatów łódz.k1ch na kongres .sekreta.rza KL PZPR M. Kulińskie.go i zastępcy przewodniczącego Prezydium Rady Na-

Z uchwały głównej
Kongresu
sJ.ć

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

Kongres

6twie·rdzą

potl"Zebę

W'6mocnienJa, umapoważnego
sowienia i podnill1'ienia na wyż
szy po,,,iom pracy wszystkich ogniw NOT i S1towarzyszeń.
Linia partii, wytyczona przez
III Zjazd, „przyja jruk nigdy dozbliżeniu inteligenc~l
tychczas
technlcznej do klasy robotninas do coraz hardzi-' aktywnego udziału w o-pra

czej,

wlącza

cowvwa.n.iu I realizacji aktualnych zadań gospodarcz~ch, organizacyjnych I tecbn1cznych.
Wiellcie ożywienie i s-zeroki U·
dział Hcznych rzesz inteligencji
technicz,nej w akcji przygotowawczej do IV ltongresu, jest
jednym z do·w odów, że wszelkim poczynaniom pa.rtti rowarzyszyć będzie coraz pows-zechniejsq;e MO'?:umienie, aktywność
i ofiarność w pracy ogółu pol· skich te-chników.

.JeślJ

chodiii o wni>0skl dotynaszego miasta - to z
za<lowol>eniem oceniam kon-1
propozycje odnośnie
kretne
powiązania moderniścislego
zacji i rekonstrukcji przemystu ze sprawami bezpieczeń
stwa i higieny pra.cy. Korzystnie ta.kż.e rysują się perspektywy zaopa·briien.iia Lodrz.i w wodę. Przez prO'])OIP.,owany ogólnokrajowy system wodny Lódź
powiązana z
będzie bardziej
innymi ośrodlkami.
czące

Jestem pod wielkim wrapol.'>kiiej
tego sejmu
techniki, w którym zresztą
mam z.a.szczyt uczestniczyć jako delegat w dwóch sekcjach:
inwestycji i budownJctwa i gospodarki komunaJnej - powie
::lz1al J. Lorens. - Z obrad obu sekcji wynoozę przeko.rianie, ż.e ludzie, którzy w nich
zabierali głos, są głębok-0 prze
trQSką o wwierzone im
jęel
sprawy, że nie robili tego na
poka'L.
Myślę, że mia.s.to
jeśli chodzi o s.pra.wy gospodar
k1 komunalnej - wypadło dow&zy&tRealizacja
brze.
kich wni.osków powinna u.porządlmwać sprawy gospod.a.rki
komunaln.ej w całym kraju, w
tym równ.ież i w Lodzi. Należy
sobię tyll.w życzyć, aby stało
się to jak najszybd€j.
R~zmawial: Jerzy Binder
-

żeniem

- gdzie

I

N

eo

ZYJĄ

weale nie mna-cza, ze lekceważę pierw-

sze pyta.noie. Wprost przeciwnie. Uważam je za
e>dpo_ nader ważne, a. za jesua:e wa7dliejszc wiedZ na nie. Ktoś mO'.ie mi tu wtrącić: eD to w ogóle

za pt'oblemy? Wia1fomo z czego ludalie żyją: pracują, 7,ara.bia.ją, ot i wszystko. otóż to wca.le nie jest takie pro-

ste. Al_e, _Pod;kreśla.m, dlLiś .Spil'óbujemy za.jąć się innym!
za.ga.dnJemam1. Tamte odl'O'.i:ymy sobie na kfo<ly lndi;iej.
A więc: ~ad!: lu~e żyj'.\? To znaczy: jak m.ie'<Zka.ją.
.Jak urząd7.a.Ją SW<>Je l>OffilCSZC'Zenia, ja.kie wieszaji; na
ścia.nac~ ?tJ:raiz:y, czy cho~zą ~ kma, do te3/tru, ozy ooy1ają ks1ążk1, Jak spęd:Ła.~ą w1~ry, ~Y u=ą się języCIZY in.teresują s!ę odkóW obcych, crly słucha.ia,
czyia.mi itd„ iilip. Zwła.'il'1J(l.'łĄ i nade wszystko interesuje
te podstaiw-O'We komórki sponas, jak żyją ~ny leC'ZI!e. Głównymi spójnika.mi zycia r<><iz,innego są jak
posił1tów
wspólność
mieszka.n.ie,
wspólne
wiadomo
I wspóln~ść wypOOtZYWa.nia. Z rej wspóln1>ty wyni-ka. wiele J>Qczynań, a stałe pnebywanie człooikó'"'. X:od?Jtny _ze
głębszych w1~1 . uczuciu•obą p1>w>Jduje powsta.wa.nie
wych o dużym znaczeniu wycbowawcri:ym. &meei w~~h.owu.iące się w NK'bzina.ch żyjących zgodnie i barmomJme,
wzrastają na ogół bez urazów i kompleksów. , I na odwról: w rodzinie skłócone.i dziecko pNeżywa cien>ienia,
które m0>gą wywierać bał"l'ł00 nielrorz:ystny wpływ na
dtlszy jego r0'7'Wój. Dziecko ta.kie zamyka się w ~bie,
stajc się nieufne w s·t&Sunku do lu~!, dzimeje na skutek braku ciepła i sympatii w najbJ.iżezym dl.a siebie ot.oczeniu.
-05ta.tnich. la~ach duŻ<> mówił<> się i pisał<> o k:ryzysie pozyc1a małżeńskiego i instytuc,ii rodizi·ny.
Niektórrzy up.a.tru,ją przyezyn tego ~y~u w
pNemi·anach ek(}nomicznych Inni - w prtPmiaSt<>Sunko~·o
naeh spolec=ych i polit:vcrmio-mor~lnych.
duża ilość rmzwodów ~aje się P<>twierdlLa.ć tmę o kry7.Ysie rnd-ziny. przeo; bhsko dwa lata byłem fawnikiem
w s:i,dzie i pflZYsłuchiwaJem się niera.-z sprawom roq;wodowym. O'.A1Sami były to sprawy bardw prn:ykce, czasami - ga.rszą,ce, a za.wsze - tra.giCl'Łlle,
pytałem c:z«:sto
Kto się tym ws.zystkim zajmuje? sam siebie. -:- . IH<> b3:da te ~szy~t.~1e zja.wiska, 1>pisuje
dostarcza
o.góle
w
1
Wll]()Sk.i
wyciąga.
o.puue.
ustala
je,
wied-zy o klimacie życia społecznego. CzłDwiek pneeiei
pragnie wiecla.i~ć, ja.k. te i pod<>h~e spraw~ ~rzoostawiają
sir, n nas, a ;\',k w mnyrh. kra.Ja.eh. W Jakim kleninku
zmiel'!Za rozwó.j sp()):ecrnny, ~ak~ ~yw na żyeie ludzki<'
mają nauka i wi.a.ra, co zimenia się ~ sf61"Ze obyr.za.iów
1 w Jaki spOGóh ko.r.zystaimy z do<brod.ziejstw wsJ;H)lc-zeąnej
cywili'l)acji.
Otóż badaniem tego ~stkiego zajmuje sic: tsocjol0<gla. Nauka młoda. i modna .. Moi 2!1 3 ·j<>i:™ i sąsiedzi posvb.J!\ sw11je d~eci na. , stu~1a SC>CJO<IDgtezne .. Socj1llogia
ezvtł nr.uka o spo!eczenstw1e ~a u nas _wielką. Przy.-;;lo•ć. Po-wstalo wiele nowych 7..,1a.wtsk, kt 9 rych nu~ zna-

ra?ta.

l

oglądać
•

w czasie
,

Aureola
Słońca

wierzchni Slońca. Wygląda
ją one niezwykle efek:own·c
obserwowane przez. lunetę.
także
doJrzeć
Motna ie
przez. lornetkę. Gwałtowność
tych wytrysków JE!oS\ niekiedy ta.k duża, że orJ;)alają
się od Sloóca na setki tysięcy, a na:wet milwriy kinie
na
już
lometrów i
nie powracaią, a rQzpradlLaJą się w otaczającej Słońce
przestrzeni.
W czasie calkowitego
ćmienia Słońca zapadaią na
Ziemi ciemności. Nie są one
jedna.k zbyt intensywne. ponieważ w odległości n.ewie- _
ponad sto kiloo•etrów
Je
wokół miejsca Zierru, gdzie
w
zaćmieme jes.t widoczne
danej chwili jako calkow1cień Ks1c;życa k01'iczy
te
się I docierają tam prvmienie słoneczne. Wobei! tegtJ
wokół
z1emeka
atmo.sfera
niewielkiego obsz.a;u otJęt.:
go w danej chwi!J c.-eniem
ośw,etlona
jest
Księż~a
promienie &łonecz:1e.
przez.
iakie pan 1 1Ją w
Ciemności,
cal'koWJtego z,;ćmie
czasie
ma można porównać z cieomnoś'ciam1 w czasie prze'.l.śwj
tu, lub późnego zmierzchu.
nieba, z ttgJ
tło
Róv.'!11eż
me staje
samego powodu,
.się czarne, tak jaik w noc;i.,
tak
ciemn<',
dość
a jedynie
jak w czasie przedśw1iu, lur,
Widać
późnego zmierzchu.
jednak na nim wtedy jaś
nieb:'"'-~;c,
ciała
niejsze
5zczególnie planety, a także
ł jaśniejsze gwiazdy.

sło.r.eczną.
rozciąga s;ę od

tarczę

ta
do6ć

daleko.

l\::tl-tó-

re z „promieni" korony

.się

gają

bardzo daleko od ta.rW :nn~·ch
czy słonecznej.
kończy się O'lla
miejscach
Sl-Ońca.

bliżej

dużo

k:orony nie
on
zależy

słonecznej.

•

Słońca

efekDrugim niezwyilde
townym zjawiskiem, wido<.·L.nvm nawet okiem nieL1zbrojonym, je..<;it „korona .slvneczna", którą stanowią najbardziej zewnętrzne, roz.rv~dzo
ne Wilrstwy gazów. MJ ona
postać świetlistej aureoli otaczającej

•

zacm1en1a

Kształt

j€.sit jednakowy,
od aktywnr,śc1

Trzecie ball'<l•zo efek~owne
zjawi.siko, widoczne w czazaćmi en
calikowitych
sie
Słońca - to „protuberancje".
wy-rysiki
to olbrzymie
Są
ga.zów z porozżarzonych

l\'lgr inż .

ANDRZEJ MARKS

.~

="'
i!:=
oj·-

z errego lud::!lie zyjl\, lee.z właśnie: jaik lud2ie

żyją?

będzi·emy

Słońca

Sierp ten rozpada s;ę naJszereg oJdzielna
świecących punktów,
sto;:;rdowo
dop1eł·o
które
zmniejsza.ją swoją ja&t'CJŚĆ :
wreszcie kolejno ga&na. Cale zjawisko, trwające zwykle kilkanaście .sekund p<icho-dzi stąd, że krawęćź tarczy Księżyca nie jes1 rówNa Księżycu znajdują
na.
się bowiem góry poprzedziela·ne dolinami. Otóż w os1&tnich sekunda.eh, poprzedzaokres caJkow1tości
jących
te góry księży
zaćmienia,
jakby na
cowe rozcLnają,
poszczególne części, ś•.viecą
1 arczy
rąbek
cy wąziutki
lecz je.st ona
słonecznej,
jes.zcze pr:zez kilkanaście sekund widoczna poprzez doliny i przełęcze międizy góraZJawis.ko
mi księżycowymi.
,,pereł
to, no.szące nazwę
Baily'ego", towarzyszy także
momentom od;,lainiania ta.rczy słonecznej.

·····••11••••••fl•••········~
··-1.1·-····-··-··············
Jan K,oprowski ._

JAK
"':

zaćmienia

Chociaż

w dniu 15 lutego me bęoglądać w Polsce
dziemy
wa·rtv
calkav,.itego,
jako
jedna.k zaznajomić. się z tymi zjawi.sJrnmi, ktore obserwatorzy dostrzegą w tych
miejscach Ziemi, gdz1.e zaćmienie będzie caJ:lww:te.
W miarę tego, jak tarcza
coraz . bai·dziej
Księżyca
pom1ęcl.zy Ziewsuwa .się
mię, a Słońce i c.oraz . b&.;rdziej je zas.ła.nia, sw1ec: catarcz~
ra.z węższy rąbek
po.stac
.slonecz.nej, mający
sierpa.

LUDZIE?
ły społeczeństwa dawniejsize. Na po1-zykJa.d: rucliy

&...~

współczesnych sp-o:eczeństw.

Prof. Jan Srz:cze1>ański, poscl na Se.im, kierowniik lódzkiej pracowni socj.ologicznej, czI0<wiek miły i aircysympa.tyczny, które~ szanują i lubią studenci i w ogóle
wszyscy, łączy w sobie dwie za.lety: ścisłość na.uk:ctwca
i polot pisarza. JegD „Socjologia" jest na.flell'SZYUI d-0w1>dem na PDłwier~zenie tego, oo powiedaia.łem pned
chwilą. ObfHość infonnac,ii, roll.legia wiedlza., a Pl"'J:Y tym
ja.ka 1>rze.iTZysto-ść wykładu! Książka 0 pra.e<l'\<'-!l.Da z całym aparatem naukowym, a przecież nie C2:Uje się tego
w czytaniu. Oka.-zu.ie się, że na.wet 0 s1>ra.wach trullnych
i skomplikowa.nyeh można. 'f}isa-ć w .spo.sób 'M'OIŁUmiały.
Bo wiemy, że bywa i na odwrót: są a.ul-Orzy, któn}
o spirawach prostych piszą 7.a.wile. z.naJem c:d9wieka,
który wręcz twi·erd!Ził, :i:e jeśli chce się mie1! powałl't:
i a.utf>rytet. tneba gma.twa-ć i kompliikowa.ć. Albowiem int
jak dowodził ów myśliciel od siedmiu boleści mniej lumie rozumieją, tym więkmy oilm"Zują ma.runek.
Na ~częście tacy myślfoiele należą do gatunku zanikaJącego. Lud"Zie kochani! Czytajcie „SoojoJ0ogię" Jana.
Szczepańskiego. Jeśli jut nie hędi:iiecie mogli jej kupić
poiyczcie. Wam irud opłaei
(a nie bęrJmieci.e m().ll"li) się so-wicie. Sfowo <laie!

I
~~iiBllllGllHt'!iUllllBllB••··················••1nm111~1Hiil•••••11mm•••····-
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Maksymalny %
tarczy

zasłonięcia

&lon~<:znej

NN

t.l

7.52-10.10
7.56-10.16
7.54-10.10
7.56-10.12
7.49-10,08
7.51-10.11
7.55-10.09
7.49-10.09

ŁODZ
Białystok

micra....

cyjne ze wsi do miast w wyniku szeroko zakn>.k>negio
uprzemysławiainia kraju, ~kupi1Ska repatria.n.tów na. Zi~
miach Zachodnich, PDMechnizacja. i jej wpływ na umysły, przemiany w środowiska.l'b robo-tniczych. i. chłopskicb lilkwida.cja analfabetyrou1, upowszechnienie kultury 'i sto innych spraw i IJd'(l<blemów.
Toteż baird-zo się ucies-zyłem, Jded:!'.m k·tóre~ dn!a
ujrzał w wi(rynie księgarskiej na P11otr>k'°~s~·1eJ duzą
księgę pt, „Socj.ol<>gia" pióra Ja.na. S-re~~pansk1ego. No,
na.resi;cie! Do tej PO\l'Y ukazywały się roz:ne '!Wstępy do
socjolog.ii", a ot-O sama jaśnie pa.n_i socJ<>l~ina w s~ej
wspaniaJooci. Okaizuje się, że nie Jestem Jedyny, klory
się z teg<> faktu ucieszył. Bo kiedy wszedłem na.„.ajutr-r:
do księga.Mli, by te ksi:\.żkę kupić„ już ~e~ ~}e było Nie
znala.'.!lłem jej 1 w innych „Domach Ks1ą.zki : Po prostu
w ciągu dwu dm d~łownie.
rozprzedano z miejsca. Kupowa.ly ją nie
A kosztuje niemaJo, bo 55 ztDlycb.
tylko biblioteki i za.kłady naukowe. Nabywa.li różni ludzie. za.ciekawieni nauką,, o której tyle się teraa; mówi
(Sam zdobyłem w końmi
i pisi;e. I nie zawiedli się.
eirzemplarz, jedynie d?;ieki uprzejmości kier1>wnika księgarni „Pod Zegarem'', z~ co P·i eknde mu sie z tego miejsca kłaniam!). Książka pr>l)f, Jana S'ZC(lepańskiego jesi
dDprawdy wspaniała. Jeśli jej, Iubiv Qzytelnik:u, nie ma.52
- żałuj.
Z tej obs-~eimej pracy d·owiesz sie wgz;ystkiego <> socjo!ogH, o jej metooach i Pl'Dbłema.tyce 7,arówno w P1llsce jak i na świooie. Nie wyobra.ża.m ~bie, by już iera.-z be-z tej funda.menta.łne.i pracy mogli &bejść się. •lziennikarzc, na.uC'ZY>Ciele: prawnicy, studenci i w ogOle ludzie a.spiirujący d·o miana i.nteligenta, chcący '1Jl1aÓ życie

~a

Mia.sto

Bydgosecz
Gdań&k

Kaitowl<:e
Kielce
KoS>Zalrn
Kraków
Lublin
Olsztym
Opole
I•

7.52-10.lł

7.56-10.14
7.50-10.07
7.52-10.08
7.50-10.12
7.54-10.06
7,53-10.13
7 .51)-10.06
7.51-10.05

POIXIlań

RzeS'ZÓw
Szczecin
Wa.rsa;awa
Wrocła.w

Zi&Lona Góra

*

91
90
89
88
92
92
89
93
92
89
92
90
93
89
91
92
lll

Szkoły 'kierunkowe -te Zapof rzebowanie na pla-

styllów-projektantów

* Katedra Obudowy Maszyn

Szkolnictwo plastyczne
••
•
w reorgan1zac11
Po !.!i latacll 571kodnii0tw<> a.ll'tystyClX'le za.ctZyu.a stawać się u
nas swego roctzaiu problemem.
W uaz:elnia.ch teatraLno-f;lm<?wy>Oh jest to po pros·t:i n ~.sy<:e
nie kadrami. W s:lłi<oln1ctw1e mu
zyCZ1:1ym - zbytnia _jedncl<i7run
k<>wo.ść, np. auża J1CtZ.ba _piaimstów, a b'rak \\1 ykona·weO\V na
smyc:zkowJ'<'n.
i"1struimenta.ch
jednak problemów
Najwięcej
stwa.rza !;IZkolnictwo plaS'tyczne,
w tej "h.wili Zwią;zel< Po!.&kicn
Plastyków :z.rzesza
Artystów
5.400 osób, wielu a.rtystów jest
jeszc-ze p02a zwląwkiem. Natoogromne zapomiast i&tnieje
trze·bowa.nie n.a pla.styk<>w-prdjektantów w różnych gałęziach
pl'Zemyslu, którego produiktom
wcf.ąż bra1k estety·ki W}'lk:onania
l

wylroń.C'be>nia,

Dlat<>go W.nieterstwio Ku!buey
postan-01Wił.o przekształcić istniejące wyżsize uczelnle plastyczne
w szkoły kierunkowe, specjaMstyczne. Tal<ą kieruokowość po-

si.a<iadą j.uż si.koły: łód:z.ka (ksrz.tał
p!.a.styl<ów - proj\\•kt<ntÓ'\V
cą,ca
dia przemysłu odz'.eżowego) i
wro'Cla•wsika (specj.alizują·ca s:ę
.W. -ce·raimt<Oe l szlde.l •.~a tych

S?Jkół

darje bal.'dzo doll>re 1 powrezultaty. W
szeohnle u:znzne
o:ą.gu nadbliżS11:yoh Ja.t przekSztał
cone będą dals.ze uczelnie pla<:1tycz.ne: 1xxzcria.ńska sz,kolić bedzle plast;i.,kt.w-pr'Ojef<tan tów dla
p1'7..emys.J;u drzewmego i meblarskiego, gdańska - dla prze.mys~u okrętowego. w Warsz.awie i
Kralkowie pozosta1wfone będą aka
demie szbllk pi~!<nych z tym, że
będą one posiadały działy peda·gogiC<i. ksztakące nauczyc'ell
S.7•kól poo.stawov;ych i średA1:ich.
Ta decyzja związ<.<1a jest z ostai(Jruią reformą s:ziko!nictwa.
Ponadto Aka.clemia Wrursrz.awkatedrę
ska będlZJie posia.d,ała
przemy5ło
obudowy maszyn
prz<?Z prof.
wych, kier<YWaną
SoltaC1a. W chwili obecnej M.'n.
Pro:emy1siltu· <:ięi:ki·e·go dysipoouje
50 etatami dla plastyków. niestety. n'e ma ioh kro objąć. n.asi
plastycy nie mą.ją bowiem poma;izyn. w
jęc,ia o bu<l0>w!e
zw1ą2ku z tym w n1e-dlu.gi.m ozarakol<>nie do
s1e wyJed:z;:e na
grupa plastyków polA<1glii
oast~pnie bedą
soklch, kMny
pra.cować przy nowej l<:?t„.j :-ze.
(WOJ.)

"ill.IENNIK ŁÓDZKI nr 39 (UZ5) 3

Elana---

<;zeao domaaaia sie

~ eksp~~- Sródmieście

l

~~~ę~J:~ w~~t;~e~i!f:::~

je P<>d wieloma wzglGdami
ale
przewyżs-za, wyruSflla na pod:
bój zagra.nicznych rynków.
Pierwsza partia elany na
:ksport została jut za.kontrak
owana i w niedługim czasie ł
k<>:Jlkurować będzie z angiel- ~
sk1m terylenem, francuskim'"
tergalem I niemieckim banio-;
nem. Za.granicz.ni kupcy, któ- ł
rzy wyra.zlll gotowość zakupie ł
n1a elany, pcdlcreślilf jej wy
roką wartość utytkową. zwłaszł
c~a, szc!"'góJną odpo-rność na ł
nis;z.czenie 1 gn.iecen.ie się.~
Dzięki tym zaletom sp<>clme
u~zyte z elany zat>nczedzą
wielu kłopotów związanvch zi
troską o utrzymanie nienagan
nego „ka.ntu".
Centra.Ja handlu za.graniczne~
go CeTcBe spodziewa się potej
per~pektyw
myśinych
pie-~ej transakcji. (wyrz.) .ł

rua mieszkańców, org:inizowane . pr-..:ez terenowa konilteY Frontu Jedności Narodu, na których łQC!zia.nie w orad
>ecnośei przedstawicieli pre-eydiów dzielnicowych
o
1 ·
swoich <lz:ie ruc.
iarodowych d.vskutuj~ o sprawach
ym, jak przebi-egają te zebrani.a w śródmieściu ... czym
si.; c-harakteryzują i jakie SI\ realne efekty dyskusJ1 mi.,..
'Zkańców. ro-zmawialiśmy z lJ'l"ZeWildniczącym DRN, mgr
.., tr--'-'
cie -..uem.

>>Matka Joanna od
samotOdwieczny p-roblem
mezalei'?ie
czknvieolva,

ności

w
też

®słownym znaczeniu, czy
przenośnie, szczególniP :zat

lwbiety
samotno.k1
problem
zaws;;e fra.powal Jerze go Kawalerowicza. l ten to prcblem
skłonił

booajże

reżysera

do

po świetną nowelę
lwaszkiewicza, jako
tema·t do scena.riusza fiimowego.
Matka Joanna. od Aniołów
w
Zamkniąta
jest samotna.
sięgnięcia

Jarosława

znaczane n.a remonty. oowiatę
b . od
Zieleń ;tp. · Takich ze r~n
było s.i.ę do tej chwili 10.
mają naturalnie
Zebrania
róż.ną frekwencję_ są taki~, na
nawet o,rnlo
przybywa
które
200 O\SÓb. Są l mruej liczne.
pPQwi·e na k-'·„yrn zebraniu
"""'
·duży pt·ooent obecnych st.an<_>wi~ kobiety. które inter•:suJą
się żywo sprawami SW()jl'j
dzielnicy. Uderz.a duża. o wie
le większa. ruż w poprzednim
okres:e orze<lwyborczym. ilośc
O
P-O•slulatów.
zgłaszanych
wpłynelo
1958 roku
ile od
oaólme 19-0 postulatów. o tyl; W C.:ągu oslanich zebrai'l
zg!o._ą,ono ich już więcej. Dni-

W

klas<tOTnej pragnie mi!olud.zkieJ, fizyczmiłości
Matka Joanna pragnie
nej.
nie.imiertelna.
buc
równie~
Ale nie nieśmiertelnością. kij
ra obiecuje Jej wieczne zb~
n<?
pozostać
Cher.
wieni-e.
ludzlcieJ.
za.wsze w pamięci
chce fJyć niezwykła, wielbiona., chce być wielka. Pozvnla
się więc opętać demonom, odo szatana.
twiera ramiona
On ją wybija ponad priecięton CZ!Jni z nie; nie7WŚĆ,
Matka Joanna godzi
zwykła.
się · pozbyć szatana, ale lU ce·

wędlin
w
się

łodzian
odbyła

świ. ętości.

u·
życie
i slykal się tylko
święt-0bnwymi, który

dzieciństwa

woło

salach
wych.
restauracji •. Tivoli" bez9la.t na publiczina degustacja. Pol
raz pierwszy w Lodzi, konsumenci mogli bez żadnych oplat spróbować. jak smakuje
szynka,
wołowa,
polędwic.a
kiełbas.a bieszczadzka. serwola bka.. rolad.a.
Trzeba przyznać, że zaprezentowane na te.i w-ystawie
wołowe wyroby wędliniarsk.e,
państwowych wytwórni i „ Wę
<:lliniarza" trafiły w'.elu osoSzczególnie
bom do gustu.
smaczna była polędwica wołowa i serVll'O!atka trodzaj met
ki).
Wszystkie te wyroby węd1i'..niarskie znajda się niebawem
w ·l'l.przedaży, zarówno w skle
pach> MHM jak i w restauracjach :i punktach spri.edaży
wyrobóv1 garmażeryjnycll.,
..(
Na ó;.egustację przybył również {Sref wydzialu wet€ryn.aryjnr.;igo m. Lodzi. dr Ganasiński. [który twierdzi, z punkże
tu wic\zenia fachowego.
wołowe 1 wyroby wędliniarski€
są zdrowsre nlż wędliny wieJesteśmy przekonaprzowe.
ni, że mieszkaócy Lodzi nabiorą. wkrótce za.ufania d-0 nowego <;sortymentu wędlin w-o(s)
lowyclii..

I

,.....__....

•
43 premie
po 3 tys. złotych

..................
w

osta.tnim

.........~

I~sowaniu k9ią- łl

mie9Zkan•i&wych Pl~O
źeczek
Lodzi I woJemieszkańcom
wód~tw& pr·zypadły 43 premie
po 3 tys. zł każo.a. Co 18 ksJą
żeczka. PKO była premiowana.
P<>dajemy nu.mery w_yloS<>wanych książec7..ek:

1396, 5620, s 6082, 4ł64, 3775, 5671,
t;lSS, 143~, 36", 3957, S
S
4334, 168S, 12.44, 5906,
s 4B9ł, 3825, 2866, Gll:I.,
s 5796, 3944, 3482, s 515, s
6340, uu, 1813, '6ełł, 5821, l&s1,
S 63'5, 4~H.. 6250, lU, 5238, 5179,
4237' 5892, s ~19, s 11367, 5827.
ważnie.J,;ze
A oto niektl>Ni

korzyści wyJ.)ływające z pO>S-ia
d&nia k9iążeczkl mi&S>Zka.nioweJ PKO: niezależnie od zali·
czonych odsetek w wysokości
3 J>ł"OC„ kSliąiec:bkl biorą udział oo pół roka w 101!owa.niu
premii; posin.da~ze k91ą;,oozek
majĄ

zagwa,ranoowaną

real'hą

wa.rtość wkładów (t-in., ze PKO
wyrównuje oszcz~dzającym róż
nice wynikłe w WYP"adk11 zmla
ny cen artylrnłóW budow!anych); oszczędz.aJący ko.tti;y.
stają r6W11ież z p!erwszelwtwa
w uzyS>l~aniu kredytów ba11ko
wych, dtt.iałk.I budówla:neJ, ma
terlałów budowlanych oraz w
nabyciu domu wzglę..tnle ml~
szkania z budownjetwa pau-

i

stwMVego.

•

cechą
gą,, charakterystyczną
wystąpi;)ń obywateli jest fakt.
glo
i!„ść
największa
kieclyś
że

ści,

Tego szata.11a ma z niej wypędzić mlody ksiądz, klóry od

spopularyzowania

celu

wśród.

Aniołów<<

celi

nę

Wędliny wołowe
są smaczne

dzielnicy pOdczas ostatniej ka
dencil Rady. Wszystkie gl'>Sy
mieszli:ai'lców są skrzętnie notowane przez radnych. Niek'..-0
re sprawv radru oma.w..ają J
ki
wyjaśniają .. od rę ", :i.'llnymi
trzeba się dopiero za.jąć. Wie
le spraw zaledwie w k:lka.
cz..v kilkanaście dni po Kh
~"1~sz.e'ni·u, doc.ze.kal.:. Się Jil.IZ
.....,,.~.
real;zac.ii.
......
Oto np. zgl-oszono pros.,.. <Ml
<>k<>licznycłl mie.szkaócow, a.by
ba.r „Ko.twica„, przy ul. Sk:ladowej_ z.a.m.ienić na ba:r sam&W
o-b.slugovi'Y bez alkoholu.

Już od lis&A>pada odbywają się na terenie miasta zebra-

Na lódzkic:h ehranac:h

od tego, czy jest on samotny

realizuje "postulaty
„

swych mies z ka n co w

w śródmieściu do końca
grudnia odbyły się 24 zebra·
nia. Na 18 - prze<lstavnc;e!e
Prezyd;um mówili o reahzazglaszanych
postulatów.
cji
przez ludność w poprzednich
okresach. Na następnych zebran1·ach. rad.ni· za""'znai·ą mi~
~
Y''
szkai'1ców z budżetem dz:elnicy. uwzględniając sumy prze

'°

łodzianie?

sujących jedną

spraw

r<ld-zinę,

spęd.ził

klasztorze
z ludźmi
nie zna życia i jego 4 ajemnic. Tragiczny jest k0<nicc tego eg:wrcyzmu.
„Miłość je.ęt na dnie wszystkiego, co się dzieje ..• l.lfilość
;est mocna jak śmierć ... Anio!
odleciał od ma.tlci Joanny i oto
ona z-0st.ala sa.ma ze sobą. Może
to tyllw własna. 11atura czlomówi do k•ięd:a
wielca?" Su.ryna rabin. l to jest CJ/ówfi1.ozoficzna filmu.
m11śZ
n.a
Za trudno jest lcsięd,zu poznać
jeden
w
czlowielca
naturę
wieczór, za trudno ·zrozumieć
praw rządzących tą
pra.wdę
którJ.
Owa prawda,
naturą.
zabiJa go
mu się objawia,
morninie.

„Czarowniceu;

;,opętanie

szu

tanem", palenie na. stosie, t;1
sprawy nien.owe, które z historii przeszły do ltter'.Ltury
i dramaturgii w różnych postaciach. W „Ma-tce Jo'lnnie"
ta.k samo zreszta
otrzymały,
;ak w ntrweli Iwaszkiewicza,
spojrzenie fiLozoficzne. Jest to
film głęboko intelektuainy i
raczej trudny.
od il.nio„Ma-tka Joanna
lów" jest w na.szej ki n(matonieprzeciętną,
poz·ycją
grafii
znakomicie zrobumą od strony wanztaiowej. Surou:a, oszczędna sceneria XVll-wieczwysokie na.nego kla.szto1·u.,
metafodrama.tycnie,
p·ięcie
ryczne niemal operowanie barwa.mi czarną i bta.lą, świetne
nad ca.lośc~ą ardominujące
tystyczną film i' zdjęcia Jerzego Wójcika, świetna gra akszczególnie czolo1eych
torów,
.Toanny
Matki
bohaterów:
(Lu.cyna Winni.eka) i lcs-iędza
Suryna (Mieczysław Voit), a
ta,kże posmci d.aiszoplan~ycll
- Anny Ciepielewskiej, Marii
Chwalibóg i Zygmunta Zintla nadają temu. filmowi nieprzeciętne tvalory artysiyczne.
A jednak .. Jednak po Gbej-·
rzeniu obrazu pozostaje iakieś
Wynik:t
niedosytu.
uczucie
ono chyb<t z ba.rdzo his loryczfilmu.
potra,7ctowania
nego
Bra.k mu współczesnego ~pojtcydana uka.zywane
rzenia
emocjona!negc
brak
r.:enia,
zaangaźowania twórców ży;ą
cych przecież w drugiej poło
wie XX wieku.
Niemniej, powta.rzamy, /lim
jest pozycją wybitną, 1 iako
należy go powit'lć po
ta.ką
dość nieud.anej ostatnieJ passie polskich filmów,

T. WOJ.

•>

interec-zy
jednego domu.
mieszkańców
Obecnie większo?Ś1\ postulatuw
ma szerszy. og·óln.iejszy charakter. Wysuwa s:ę np. konieczność oświe~lcn1a niekt.Srych placów. czy parków, urząd-z.enia placów zabaw dla
dziecl budowy szkól. przedPo...<otulat:v dotyczą też
SZlkoli.
handlu czy organizacji slużby
zdrowia.
DOOć często spotyka się wy
stą,p:enia oceniająoe p<>zyt:)-"Nnie :z.miany, jakie za.szły w
d(}Lyczyla

sów

Film produkcji polskiej.
ZRF „Kadr", scena.rius-z wg
opowiadania J. lwaszki„\vic7.a
- T. Ko.nwieki i J. Kaw:ilero-wicz, reżyseria - Je,rzy KaJe-r-.ly
walt-..rnwicz, zdjęcia Wójci.k:, scen{}grafia - Rcnt:in
Mtmn i Tadeusz Wybult. WyLucyna Wi.lmicka,
k~na.Wi!y:
Ann~. CieMiceozyslaw V!>l.t,
Zinlel
Zygmunt
pielewska,
Ka1timierz Fabisiak i inni.

Aktualne problemy
sy łuacji
międzynarodowei
Iii
li

••
•
LG

lll
al

!J

Kt.
Pro·paga.ndy
Wyd>lial
za.wia.damta a.ktyw partyjny, Jekt<>rów KL _i JtD s-e k·
cji międzynarmloweJ 01:az zainteresowa.nycll, że w cln.tu 17.JI

PZPR

br. o gooz. 16

sa!l

KL

odbęd.Zie się w
KośćluS2kl

PZPR, )\].

107 (pa:rtert odczyt p-t. „Akt:~
alne problemy w sytuacji mu:

dzynarOOowej", który wyglos-i

„życia wa.rszawy"
red
GrŹegorz Jamuń&ki.
Wstęp

tow.

wolny.

Przedłużona do

myśl żYczeń mieszkańców. ~-

staurac.\a t.a nie otn:ymada 7..er-'·
k
zwolenia na wys-J!YD w ..,.;u
bieżącym. w najbliżsr.ey,m >!za
sie przeprowadzi się reorganizację tej placówki. Wy.suniętą prośbę 0 li.h.-w:idaqję ko,,Mloda
przed ki.TJ.em
lejek
przekazano OkręGwardia"'
"Owemu Zarzą<iow 1 Kin, k:to~Y w tym miesiącu na pnóbę
wprowadzil przect.~rz.edaż bjletów prz,y .iedIJJOCzesnej, tNskliwszei opieoe mmcji. w C\':w
lu zwalczania „konlków'\
związku z prośbą mieszkańców
ustawiono
ootatn:io
c'.s-u:.
0
znaki cl.rogowe. zabraniające
przejazdu traktorów pr7.>ez ul.
i
Narutowicza Sienkiewicz.a
Moniu.szli:i. ·Mieszkańcy z oko
lic Radiostacji wystąpili o urucho.mienie punktu sz.ewskiego. Punkt ten będzle ni-edlugo urządzony.
zostały
Niel~tóre postula.ty
wzięte pod uwag~. ale ich rea-

lizacja będzie możliwa dopie<>kresie późniejszym.
ro w
Oświetl€'.nie osiedla. przy u.1.
Kopc:inskiego wY'konane zo.s.ta
196'2 roku, a Parku
nie w
Matejki w 5-latce. Sza·let publiczny przy Al. Kościuszki
róg Andrzieja Struga ur~dw
ny będzie - być m<>rie w piwnicach baru szy-bkiej obsługi.
który tu powstanie - jeśli
zgcdzl się na to Wydział Architektury Frez. RN.

Począwszy od ma=a. na z.ebran:ach organiwwanych przez
tereno•ve komitety Frontu Jedności Narodu. będą omawiaza.mierzenia
ne szczególowo
~ólnycti
w
dzielnicv
dziedzinach. z uwzglęOnieniem
specyfiki terenu. który rep.reRównież
zientują. m:es.z.kai1cy.
tla
rebrania zainteresują
i
(kas)
pewno lodziain.

19 lutego

jagiellońskich

Wystawa arrasów

cieszy się po,vodzeniem w Łodzi
Ze względu na liczne proś
by zakl.a-Oów pracy 1 sz..kól o
t.r,\'ai!lla
czasu
przedłużenie
arrasów jagielloi'lwy~.tawy
dyrekcja
skich i gobel11nó-w,
Muzeum Historii Włókiennic
twa :zwróciła się w tej sprsMuzeum
dyrekcji
do
wie
Wnir.;zswie.
Narodowego w
ogrom.ne
Biorąc pod uwagę
za i.n teresowanie spoJ.eczP.11stwa
łódzkiego

wą,

wspomnianą

dyrektor Lorentz

Przed

wysta-

zgodę na przedlużenie trwania wystawy do dnia 19 lutego włącz.nie. Termin ten jes~
JUŻ ostateczny 1 nie-odwo13lny. z uwagi na ogr()lll."'1.V napływ zwiedzających w godzi_nach po.południOW1'Ch, ktćrycn
Hczba w jedrnym tylko dniu
wczorajszym doszła do 10.000
<JOOb, dyrekcja muzeum pros:
o zwied7.a.nie wystawy rówl!lież w god<ziinach ramiyt•h.

Nowa placówkaisłuZby zdrowia
dla łódzkich budowlarzy
Wczoł"aj odbył-0 się otwarcie

w
rmm
c1u. Urz..::i,dzilo Je Lódzkie Przed
siebiorstwo P..emontowo-BudoLekkiego
P~rernysłu
wlane
wspólnie z Lódz.lam Przeds:ębi.orstwem Bu·dowl:rn.vm.
U~oczy.s.tego otwarcia nowej
placówki dokona! kierownik
Wydziału Z:lrowia Prezydrnm
DRN Sródm1eśc1e - dr Sztul-

J a k ą ma my
rzem1"osła
bazc.
~
J] a 196 t r
•
W <>kresie gru<lnia I styczIzba Rzemieślnicza c<>nia
rocznie wzy·.va do reJe,;·•rac::
.swoich członków. Na po::lstawie tych 'Z.głoszeń moba ,,_
becme ocenić stan rze:1:·-06Ja
łódzkiego w roku bieżą~ym.
W dniu l. 1. 1960 r. z::iyew Łodzi
jes1.rc•wanvch bvlo
rzerrneślni3.899 warsztat.ów
czych. W ciągu Il m!e.'>lęcy,
a więc do 30. 11. ub. r. liczba ta spadła do 3.706, a więc
ubyly 193 warsz.ia~y. W cj.ągc'.
.rejestracji (przez gru.dzi€ń ~
&~yczeń) ubyk> dal.<;zych 71 zaw sumie dość pokładów kaźna liczba - 264.

wykazt1ją zakłady
rzemieślnicze w branży budowla.nej (ubylo 37 warsztatów), metalowe) - 28, drzewnej - 20, skórzanej - 116, w
78.
odzieżowo-włók.lenniczej W tym samym okresie przybyło: 2 wa.r.s.ztaty spol;ywc7,e
Ji 3 w rz.emi<>slach różnych..
(s)
likwi<lacjJ

...

„Zaby" Arystofanesa
w Małej Sali
Teatru Nowego
Dzi5, w środc:, scena „Mała
Sala" Teatru Nowego ~·ys1ąp1
gl00nej knmedi1
z premierą
Arystofanesa „Żaby" (w przekładzie Artura Sandauera}.
najgłośniejszy
Aryi_<:toianes
obok Eurypidesa i Ajschylosa
(ur. ok<>lu
dramalm:-s· grecki
r. 446-388), obrońca średnieJ
warstwy demokracji i chlopów, wielki oręd"'1-wnik po.koju, wróg przeciW?Ilików szczerej demokracji, jest autorem
o
cl!lterdziestu kilku s:zt'..1k
charakterze politycznym i &i)o
łec:mym, poru.srzających wiele
a>ktualnych wówczas bolączek
i pro.blemów.
W swojej komedii „Ż.aby",
w której od·bywa się sąd mię
dzy Eu.rypides.em a Ajscby]osem, Ary.s.tofenes zahacza o
zaga.dnienia 1ioteratury w spoj
sób interesujący równ eż
d:zi.si<ajszego widza.
„Żaby"

ukd;ą

się

bardzie.i sprawnie. Może wltie
.. Dziennik Lódzk:i" zaapeluje
do ma.ruderów, ażeby jak najszybciei zgłosili swój udzti:l
w konkursie.
- Będę uważal t>c> za swój
A jak przedsi:aobowiązek.
wia się skład socjalny zgł•>szo
r.ych dQtychcz.as ucze«tników
konkursu?
- Jak zwykle dominuje m1o
dzież szkól ilrednich dalej stu
Natomiast ci. o kt-:>denci.
rych chodzi nam. w bardzo
więc ropoważnej mierre. a
botnicy. · sa u nas rzadkimi

muje

~ćmi..

na~rs:

- DctyohC?...as zglOISilo się do
ni<azbyt
konkursu
naszego
Do.świad
wielu kandydatów.
czenie z po-przednich lat uczy
nas jednak, że zglO\.<:;z,enia naplywają masowo raczej w oUtru<lni,a to
sk~tniei chwili,
i
organizacyjną
naszą pracę
n!e ie.st zbyt korzy~tne dla
zgłaszających s:ę, lttórym nie
mo'lJemy zagwarantować gl'Unprzyg.otow:m ia:
towni<ai.ozei:>;o
chcielibyśmy pr7.edeż. at.y i
te:(o roku. z,godn 'e zresztą z
recytatork<mku~s
tradycją,
ski wypadl w Lodzi ja.li: naj-

w

ln!l<"e-

niza.cji i reżyserii Kau.Jmicrza
Dejmka, w &ce.nogr&fii ZenoWystą
biusza Str.zeleckiego.
pią: Stanisław La.piński. Ignacy Machowski, Seweryn BuSbnisla-wski
Marian
trym,
'
Ed·wa.rd Sosna i inni.
Muzyka Tomasza Kiesewettera.

Ja:kie ie.st Pani zdaniem
źródlo tej nieohę-ci śwista rob-Otni(.-zeJ?o do konkursu?
- W"·daje mi się. że •-n<lY
ki-t-rownicy ~wie
znkla<iiowe.
tlic i bibliotek pitzyza!'rn<loe>v.'Y'Ch nie dość sercteczme popierają konkurs.
Warto z<istanoowić slę na<l wy
powiedz;ią u. Heleny Cywińk
•
.
skiej.
.o.
że kter<>WU1~:V
Sądzę.
_

Recvłałorów

,robotnicy - nie

eliminatj<a
Ogólnopolskiego
VIII
KonkLl·rsu R-ecytatorsk.:e
go rozpoc.7.na się w Lodzi w
końcu marca. przy czym zgło
szenia składać należy do 5
marca. Sprawa jest więc dla
wielu ba.rdzo aktualna. Inreresuje nas też. jaki oddźwi~k
znala:zla w Lodzi ta wielka im
preza kul turaln.a?
Helena Cywińska.. która . udziela kon.sultacji w speeJalnym ounkcie. uruchomiQnym
w związku z konkuroom w
Lód.zkim Domu Kultury. i'.lfor

2iclni~e

~-0

tendenci~

Najv::iększe

A.

Młodzież dopisała,
D

z

nowego ambulatol['ium

0 ;Ifa1t:~~;~
~r~E12~~~
~E;fa:~~:~~i~~~~~~~u:1~~
śródm1eś
pnern~slO.we

~aLil

Vll1 Ogólnooolskim Konkursem

mal'!.

mtern :st.vczn.v. W
projektuje się urządzienie gabinetu f12ykotera-.
p:a <>raz ch1rurgil,
Dziennie lekarze przyi·mo...
wać będa około ll>O pacJentów.
Kierowmkiem nowei przernys.!c>WeJ olacowki ~lużbv zdrowia Jest dr Hen.rvk o,Sowski.
·
d
W· u.rz.ą zenrn ~aibmetów Jekar
ski eh w oowa:inym stopnm d<>
pomógt Wydzial ·zdrowia DRN
Sródmi.eście.
tystyczn"IT. i
przyszlości

Warto podkreślić, iź 00 odda
nia tei t.ak bardzo po-;.rzebnei
dla pracown1kow budnwn1ctwa
placówki służbv zdroiv;a. przy
czynilą s:ę d)'T<=.kC Ja, rada zaklado.wa. orgamzac3a oartvJna
Lódzi sam-0-rzad robotmczy
kiego PrŻeds?ębiorstwa-Remon
to-wo-Budowlanego Przenwslu
Lekkiego or!lz Lódzk·e_go Prz.eo
s?ęb 1 o.rstwa Budowlanego. Jest
to w chwili 1)becne.i drugs na·
W!ększa w Lodzi prz~·cho.ctn ~
zdTowia dla 'Pra.cowmk<'w buJ. Er.
downlctwa.

740

kół

w Łodzi
Polski czerwony Knvż z każ
rokiem z.do-bywa nowych

dym

OZ~l~ów.

\V

lTI~Hny

Ł.od21

"i40

PCK. do których ciależy ponad 86 tys <>Sób P 1-e-rwsze m'ej
sce zajmuje Sródmieśc•e (25 ti·s.
C'llC!tl(<ÓW PCK). II - Bałuty (20
tys.) i III - Gó:-cia (18 tys.).

kół

W zakbdach pracy I sa,kolach

zo rgs'1 irzo·\'..-.a.no J){)n ad 200 drut yo
san:ta.n,voh ore:z prze3'l.ło l.OQO

posterurików PCK,
Na Bałutach całe
WróblcW5<k'e~o

regi

K.rzyża.

zał-0gi.

IiAma·ma i

ZPB im

np.
ZPJ :m.
sze-

wsląp;1:v w

Polskiego

C:zerw~ego

Drużyna sanitarna P"'Y ZPDz.
lm. E. Plater zainicjt.J·wa.!a 7 sty-

cznia br. wśród Z2łe>gi hnn-0 r-0we ocMawa'1<e krwi. Jedn-0cze~·cnie zwróciła sie z ape-lern d-0
Vl'SZl"stkk:h dr-uż:l""l sain't.amYch
nasze.g o

miaista do s.z!2-che-1·n-ej

ri•waliizac11 w llooorowym oddawaniu krwi-

powstają
niednrnzwoje umysłowe

Jak

Ce jMt

przyczyną

upośledze

nia umysroweg<> clzieci1 Na ten
tema.t wy~ odciyt adiunkt
AM dr A. Bulcowczyk cl1:1ś 0 g.
18 w sa.11 Lódzkiego Domu Kul
tury, ul. Traugutta l&.

rDiiS~--1

~i

dQ ~eta „in;por- ~
- ~
towa.ne „Lada , „T~'a
Lutorn:er.ska !/'
Tuwima 20,
ł
2/4.,
ODKURZACZE krajowe w~
Pio1.rkow- ł
cenie zł 900 ł
ska 91 1 125,

J\łASZYNY

~~ii1,~~~tA~~:E":Y3:~

ł
ł - Lutomierska 2/4
przypomnieć tutaj, że Polska ł Ml~SZANKI i SZAMPONY~
jest jedynym krajem. gdzie Jt<?n' ł ZH~lowe do mycia oraz roz- P

kursy recyta.t<>rskie skup.1_aJ.ą
tak olbrzymie rzesze mi~osmków ży'W'llgo stowa. Ob1awia
się to choćby tylk-0 w fakćl€,
ż.e w ub. roh.-u zglosllo się ;1o
konkursu okol<> 100, tY~. l)OOb.
Warto je;>7~ do.;~c, ze ~°'~-kursy pemia J:>?Wazną funtrCJ~
nie tY_lko w dz?ele Pro.pagowa~
nia Mera.tury. 'pi~kne1, ale •
w . <loskonal~niu _lGZYka p<>lski-ego có .iest nie bez znacze
ma wobec :zachwa.szczenia nasze.l potocznej mOWy różnvmi
· ·
wulgaryzm.ami..
wszystlCP:h
d~
A~l~j'.\c
~1l<>sn!·kow

żywego

słowa.

az.e?v_ wz:ięl! udział w vtn
Ogolno?Ol&ltim Konkursie Re~.Ytator.9kim

p~zypomin:<my.

Jasman1a i przyciemnian:a ~
wł
nabyc:-l
do
W!QSów
Pl. W ul noś- (
drogeriach ci 9, Piotrkowska 157 i I'
(
Rzgowska 51,
w~
powlekane
TKANINY
różnych kolorach, -Jermc:. ~
~kaniny ·
zaml'lz sztuczny,
Ka<51Przak<i 20
obiciowe OllUWJF.
PRZECENIONE
m~<;iki~. da~kie w fożvm"
Kościelna • 6.
wyborze . -c
0 ll;rod<>wa 4' p·IOtrk ·· w."1.a

!
i

317,

dzi,ePR2'.ECE:"l0NE a.rt.
P1ot1"1k•)'.\'<t.'{'1
w1a.rsk.ie 317, Ogr?<lowa 4, K1iśc1e!na 6, W1ęckow&kiego fi.

!
!

U S r. U G I MHD
ze l>Ot"a{l w doborze rep.ertuaru cra:i: fa~howej ~nmey w
sPT?-ętu
WYPOZYCZANJE
OJ:)raicowa:niu t.ekstów, udzi(•laP101rll"l'>SP. do-m~wego ją SJ>eej.a,tni konsnltaac! w Do
50; , ~:7:ybyszewk,o:wska
mu K11ltury (.ut Trau(tUHa 18).
l'anego 46, Zg,e.• 7/.,a 7,
w Do-mu Kultury - Bałuty
l{OSMETYCZNY
G.'\BINET
(ul. Zgierska 71). w l\łied-zy~gól.nych _'M.kładow l>Q·
Kulillrv i ~ Gl<>wna ~[)o.mu
7.altładowym
l>l'01111·3'Ml<lę
Vlli~nl wzmocnie
(XOY} '
(ul. Przędzalnhna 69) orn w[-~
~.i wi~lkif'i im1)'1'("'lly lmHural!
KuHury A
~u
Zakład&v.>vm
nej. Nie o<l rzeoey będzie tei (ul. Ogrodowa 18).
....,~~~~~~.... ,.,."'"""
M. J.

t

.··--""-----~-----""-""
Pośoie!fiz się!

_____""__I'

MIESZKANIE z
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POJU fRZE 17 LUTEGO - C!ĄGłł IEN IE
KRAJOWEJ LOTERII PIENIĘŻNEJ
Jak najprędze1 wykup
~

wi~f.tu,

cem

§j§

I

Zawiadomienie
k~nsumentów

dla

Związek

mleka i

Spółdzielni

GOSPODARSTWO

Mlecza,rsJtich

sprzedam
o.a·tY'ohmi·ast.
Wi<>i 17. Buba
1979 G
WILLĘ z -ogro·dem sprzedaun. Justyn.ów 11, Kotyin:a
l!Xl9 G
DOM mur0<wany 6-izbowy wyłą.oz.ony s.pod kwat-e·runku sp.rzedam. Wi.ad.o.m-0ś-ci udz·ieli wiaścici-el
Łódź, ul. Smooza 23
od
g.0octz. 16.30
1957 G
PLAC w śród11nieśoiu sprzedam . Oferty pi9emne ...,2007" Biur-0 Ogłosrzeń
Pi·o~r[~O·Wd"'8 9G
2007 G

będą zamykane kapslami aJum.inio-

~ z nadruk.iem: „zawart.ość tłuszczu
3,2 proc." oraz butelki ze śmietaną o zawartości 20 proc, tlusz.czu będą zamy~a

ne kapslami aluminiOWymi z nadrukiem
tłuszczu 22 proc."
.
Powyżs:ze zostało wprowadzane do dn:a
30. VI. 1961 roku celem wykorzystama
zapasów kapsli aluminiowych,
701-K
„zawartość

OGŁOSZENIA

Ili

i__SP_RZEDAŻ
l\IASZYNĘ

ri :emierelką

5/130, na
Oferty

l\IASZYNĘ
dziewiausCcą
japońskiej
„Super

p:·od.

}

Speed

diziewja.ns&<ą,
(pxtdiuikcyi1.1.ą)

mo~or sprzec.·a~.
11

247-0l"

,.,Prasa

1

Krakow, Wiślna 2 710 K
MASZYNY dlzie•w i•al!"Slk.O"!
p.ońc:z.0>S'.lfliC1Ze, twmpJ.e<ln-e
spt-zed.am. Pra.c.ą chla spól
dzi-elni
żli w·ość

Ul

DROBNE
Kra•itlrn.g"

sprz.e-

da.m. Ma•szyna fabrycznie
nowa. C€1n.a 14.000 zt. Wia
dom.o,;ć
Srel:>rayfu:C<a 95
m. 2
10009 G
CEGLĘ d:zhurawkę z odq!a wą sprzedam. Teleforn
393-45
1958 G
MASZYNĘ ręmmą
głą
dlw-ur.-colm'ową,
n'.·óv,kę z apa1,abem

okrą

desedo gu
Mo- my n.a sikarpetki da.m;kie

z.a1p-€l\\.-,.'.l•'.iCt:la.
J.c1kal u i 2larn~esz

kroia w d-0m.u, w-01nym
.od kwatel"UL-iku.
Oierty „24G99" „Prasa" K.ra:
ków, Wiś.!rn.a 2 ___ 700 K
STROBEL (piików.kę) 01ry
g.natl.n.ą sprz-ecLa,m. Ofel'ty
„129·• Biuro OgŁo.wei1 Byd
goszoo:. P-O·mo.r:sika 1 690 K

-

sprzedaim.

5 ha

z zabud-01waniarr..i w Ło<irz:i

O. Oddizial w Lodzi
zawiadamia
że od dnia 15 lutego br. butellti 3 .mlekiem o zawartości 2,5 proc. tłu
szczu

LOS

NIEAUGHOMOSGI

śmietany

N.a.nuto:y,..·j~

-1
KUPNn

ł

DWA sill!l·ilki ele>ktry•CIZJle
5 25
herm.ety"t<i 220-380, l, - •
KM klllp.ię. Tul. 209-23

---------1-....-9_75,.-G~

TŁUSZCZE do p-rodukeji
no cenie woltnego rylllku
1;mp'-ę. Wiaidorno<ić telefon
393-71
1968 G
MASZYNĘ
dz.iewiaor5iq
,.Gi.rote"X", !nną mel'a>oW'ł kupię. Podać c•enę. Oferty ,.5269li" Biuro Ogl-0
weń Lódź, Piotnkowsk.a 96
711 K

I

Samochody- motocykle

l
•·----------J
LUKAlf

J

przy ln1lturalnej rocl.zinie. śród.m'eśc1e, cena ol:>ojętna. Oferty p'i·semt1e
.,1994" B:'Ur-o Ogro!'>Zeń
P!otrkowska 96
1994 G
POKOJ z kuc-hnią z wygodami w Lodzi zam'enię
na 2 pe.koje z ku.chnią z
\.\i:.·gooa.mi na Wybrzeżu .
Tel. 538-31 godrz. 7-15
1976 G
UDZIAŁ
w spółdzielni
mi•eS2ka1'1i.o·wej
leio·n 547-36 od kupię.
g-Odz. 12Te
1970 G
POKÓJ ·z-kuchnią w oen
trum Za.kopanego - zamienię na pol.<ój
w Lodzi. Tel. 394-95 godz. 11.30
d? 13~0 _ _ .
195.'l G
DWA pcko.je z wygodam; Szczec'o Pogoa'-1-0
zamjEnię
l(Ia mieszkanie
w Łodzi. Wiadomość ChoJ
ny. Rentowria 18-7
1950 G
MIBSZKANIE-pQsklepowe 40 m kw. zamien.ię na
pokój z ku•chnią. Wiadomość ul. WsehodmJ.a 69-18
godo:. 18-21
1947 G
LOKAL 58 m -k·W.- sH.a i
telef-o.n oddam w dzierżawę. Po·rzeżyńs.k.a ul, Ru
muń~r.rn 6,tel. 517-77
2002 G

PRACA

_

POMOC domowa pot.tteb
CJa. Zgłaszać się Pajo•r
Piotrkowska 116 m. 5
1972 G
POMOC dooho<l!Zą.ca do
clwojga dZieci 10 i 5 lat
PC'!ir:z.ebna,• ul.
Przybyszewskiego 22 m. 22
1954 G
--- POMOC
domo.wa
po-trze·b
n~ natychmiast
Wo.ifika
Pol.skieg<o 108, bi. 24, m. 4
2303 G
---------POMOC domow·a do leka•rza potrzeboa, ut. Naruwwica.a 107 m. 2 goidz
17-19
2322 G

POMOC domowa do małe1 rod:z.iny potreeb<ia
Wymaga01e
referer1c.ie
Zgł-oszet'li.a Zmieona 11 m
s; bl<:k 142 po pol~~iuG

I

ZMIANA ADRESU

.__ _ _ _ _ _ _ _ __.

kursów tech<N•C·znyoh inż. Gajewsicle-- I
go w Warszawie i upraw- I
meni.a
2265 G
SUCZICA-bl,qla, azaorne
uch-0, długa sierść zaginęla. Odprowa.dzić za wy I
nagrodzeniem Gdańska 17 i
SokólsJ<i
2000 G

!

I

NAUKA

..
I

Dyrekcja Miejskiego Przedsiębiorstwa
Remo11towo-B11dowlanego nr 4 wlodzi

I[

ś:;.viia.deictwo u-

ZAWIADAMIA
wszystkich zainteresowanych,
z dniem 15 lutego 1961 roku

ZOSTAŁA

I

że

siedziba

przedsiębiorstwa

PRZENIESIONA

z ul. Armii Czerwonej 30

na ul. SIENKIEWICZA 56 (lewa oficyna)

•---------OSRODEK Szk-Olenla Za- KURSY kro1u. szycia. m-0
oCZCJego
ZDR w LO<l2.i, clPlował'.lla. haftu maszyflo
TKWP za.
Łącrnwa 4, tel. 2.89-05 przy.1 wego, file nut.ie zapisy na kur~ .ctZe olsy codzlenAle: Czerwo11a
8.
~odz. 8-15
laclniczv i mistrzoWSt{l w
za\vodz~e:
1ostaJ.acja c-0., KURS przygotc.·~·ujący d·O
wod.-ksn. 1 gazowa
K egzarn:nu
ezsl2dn'.cz.e.g:o
579
oraz dla poC'Ząlf.n1jąc-ych
w
zaiwo·dzie
wyrobu gaZAOCZNE lmrsy c.zela<loicze i
ml.strzowsk1e w l3nterji z tworzyw sztucz
ych organ•zuje Zaza w-oda.eh:
fryzjerskim,
Do!f<cnaleinia R:z.ewu.~~niz.ato·r~nm.
elef~ >ktad
tryc21t1ych I
drzewriych. mios!a Lódź. ul. Łal'<o
359 T
Z2p;sy
do 25.Il. br, w ..,,. a 4, tel. 289-05
Ośrcdku Smolenia Zaocz
oego ZDR w Łodzi, Lą
kow.a 4, tel. 289-05 w~~m.~

OSRODEK Szl<oien:a Zaocznego
ZDR w Łod7'!,
ŁitkOwa 4,
tel.
280-05
p:-:zv;muje zglos:z.enia do
2J.II. br. oa kursy czelad
o'e<ze i mistrzow„k:e
w
• - - - - - - - - - - . , zawodach: muracr-stwo. be
coniarstwo, zbrojarstwo i

I

I ilj

z 3-le-toim chłop - l~ĘPI!il"SKI Lecna.rd-Olim
P-O·szuti:uje P·Okoju p!U81Z, Os1Jrów Mazowi0c

I

cza 25 m. 3
1949 G
SIATKI
ogrodzein.i>O•We....JAWA 175" kl. 4()0 Sp,rz'e
bi·e.my, s.bupki sprzedaje <lam, Trau.gutta 25 /27
zakfa,d ut. \Vólca.ańsika 1()5
2323 G
2010 G
TELEWIZOR w do,(cona [
"Przedam za
aJym
ooo stanl-e
zł.
N0<w'<>mie1„ka 2

----

ZGUBY

9Ublok.ator9k.ieg-0 z n:e- ka z.gubił
ltrępują• cym
wejśc'em, kcńczet1ia

I
~-------------------------4
SZCZĘSLI WY

~

I

wygod,q

mi wolne
od kwatenmku
kupię.
Oferty
pisem.1e
.1998" Biuro Ogtoszeń ul.
Piotrkow;trn 96
19!18 G
KULTURALNA na staflo

(<ami<o;a'~~"'C sztuC<lł1e
ZAOCZNE lmrsy c.zelad" 1 ~:;:<' l mistrzow·st<'e; kra

w'e<,twa
mec(<:iego, kraw:ectwa
lekkiego, damskiego oraz dla m!strzó~
i dl:ugoletł:li-ch
az:eladników
dosko"1alący· kurs
Ho.iu i mooelowania kra
w1eotwa ciężkiego damsf.<ieg-0 Zapisy w Ośrod1,rn S'.Zl'.rnlenia ZaoCIZl'lego
ZDR w Lodz1. Lakowe 4.
tel 289-05 w terminie
584 do
K
25.II b-'-r--------::---:ZAOCZNE kursy czelad<'licze I mi5trzowrkie
w
zawodach:
Jrnwals1.wo.
ślusarstw,~ ol'.!ólne 1 narzcdziowe, ślusarstwo ~
rr.ornterstwo
samochodowe. tokarstwo Zapisy w
Ośrodku Szkoloo'a zaocz
nego ZDR w Lodzi. t.ąkowa 4 , tel 289 _05 w term;me do 25 lutego br.
581 K
ZAKLAD
Do.t<onali!tlle
Rzemiosła w Lodzl organizuje
lrnrsy gospodarstwa d1>moweg.o - gotowania ł pieczeni.a Za.plsy
orzyjmu.ia ośrodki: Piotr
lkowska 24, AncLrzej.a Stru
ga_4
293 T
RANNE kursv kroju. "3.Yc-ia
1. U Tuwima
stopnia -15.TKWP
Zapisy·
goclz.
9-15
528 K

I

--

SPOŁDZIELNIA INWALIDOW

»INWALIDA WOJENNY«
oferuie dostawę

lEKARSKIE J

Dr REIClłER - wooeryc-z
ne. sł!;óme - zastepca clo
któr Zic>mkD'V>'Sl<.I 16-19
Piotrt<owst<a 14
1775 G
Dr-MARKIEWICZ. specia
l:sta chorób skórnych I
wenerycoonych, PiotrkowEC<a 109-6
196ł G
- -DrCHFtCilll'SKI speo.ialista skóme. weneryczoe
17-19 Piot1l<owska 157 front
1587 G
ZDJĘCIA RENTGENOWSKIB zębów wykcllluje
speoja~oie reotgiOo denty
styc21ny Piotrk-0w~i;, 121G
Dr
Jadwiga ANFOR0WlCZ weue.rY
. czne. sltórne 15.30-19. Próchn'C<a 8
2147 G
LEKARZ stomatolog Alicja Burakow~f<a Po przy
jeździe. z USA v:znowlls
przvJecla. Andrzeja Stru.
ga
tel 307~4
2185 G

KRUSZYWA

BUDOWLANEGO,
POSPÓlKI i PIASKU
loco budowa lub transportem odbiorcy.
Zamówienia

SPÓŁDZIELNIA

„Inwalida Woienny"

05

·z:

Dl' SIENKO specjaltsu
ohorób skórnych. Wffle·
n·czn:vch !?Odz. 16-18 Kilińskiego l.'l2
2024 G
DENTYSTYCZNY l(ablnet - specjalność zebJ·
s?.tUC7.!le. ki>r-OflY steelo.nowe
Reperacja protez
na pocze:itanlu Pawl't<ow
5t<:a. Sienkiewicza 27-111

prosimy kierować na adres:

Lódź. ul.

Tuwima 4,
tel. 239-47.

365-T

PRZETARG

l\liejski
Handel Detaliczny Art. Przemysło
wym! Różnymi w Lodzi, ul. PiOtt"kowska 113
ogłasza, że w dniu 1 marca 1961 r. o godz. 13
odbędzie się pr.zetarg nieogra.niczony na sprze
daż jednego kiosku ulicznego. Cena wyv;rqła
wcza 7.300. Wadium w wvscko-ści 1 O proc. sumy
wywoławc7ej
należy
wpłacić w kasie
0
1:;rzedsiębiorstwa z jednoczesn~'ln złożeniem
ofert w koi;Sertach T.a!.akown'nych do d.niia 28
' " - - - - - - - - - - - - lutego br. K•o>k jest do obeJrzf"nia w co.asie
~_
<ka 127, Tuwima 59. z:e-,
o<l daty ogłoszenia pod w. w. adresem w goPog9t. Milicyjne
locia ,.28, Wsefiódnia · 54, ·
WSPOLNIKA z g<otówką
Straż
Poża.rna MO 08•
• -•· L1mainows
·
k.i
1
366-T
Kom. Miej!>ka
(Piotrkowska PIONIER (Fra.nolmk:an,,...a
ZAKLAD
Dosk-0t1alenla od 120.000 zł ! współpracą dzinach od 9 do 15.
ego 37
29 22 POLONIA
u:
Kom. Ruchu Dro-67) „Miejsce na górze" 31) „\Vesola orkic„dtrlaa•; AS Al, Ko\C:ciuszkl
, Rzemiosła w Lodzi orga- przyjmę do c1zytl1n~J cegowe·go
prod. ang. dozw. od lat pr.od. ,qng. cLozw. o
516 62
48 , n:zuje kursy l<roju I s:z:v rrie!r.1 i mechat11ezr,:ieJ .. Pow.
Pryw. Pogot. Dziec. 300 : 00 18, g. 10, 12.30, 15, 1'7.30. 10 g. 16, 18, 20
~la I I Il stopnia. Zapisy Koło woj. pcvzrnansk1-e. Za
pełni małe dyżu.ry nocne
Pryw. Pogot. Lek. 333-33 20
.
POKÓJ (Ka,zimierza nr 6)
łł pr,zyjmuja ośrodki: Piotr bea.pie.c:zen'•e do.bre. Ofer
kowst<:a 24. 69 I 262 - se- ty pisemne .,1991" Bt>UrC!
555-55 WISŁA (Tu.wm'la nr I) ,.Pod pręgierzem" prod.
96
MOI
339-15 „_Matka Joanna od Anio iu.g. d-03W. od lat 14 g.
,łł k"etarlat ZMS, A. Stru- ogłos:zeń Pi-0trkow~rrn
d · j ka
ł<>w" pr<id. 1>01. ®"'"'. · 5 41991 G
~a 4.
Zgierska '71 - se2
Centrala Po m1e s
01
od. lat 16 g. 10, 12.30, 15, P~Pui...!.8RN~la
(Ogrodowa
POŁOZNICTWO
kcctarlat Domu Ki.1ltury SWIADKÓWIE --w:y,padku Eks1>edycja Kolejowa Lódź-Kaliska, ul. To17.30, 20
18) „Swiadek o&karżeł oraz ria Stoka<'h sekreta- t-omwajowego cm. 2.8 sty warowa 70a (magazyn 4) ogłasza li~vtację
riat s:z:koły przy ul. Kro- can.i·a god-z. 20.20 przy ul.
.-.)1 Wt.óKNIARZ - n.I~- nla" pro-O USA dO'bw. szpital Położnlczo-G!ne-! kusowej
15
282 T K\Jjńskieg:o róg 8 Ma:rca rzeczy 7nalezionych w urządzeruach kolejollJlla
ne
SC
od lat 18 g_ 1.5.30, 17.45, kologlczny tm_ dr H. JorWOLNO
(PrzY'bysz~- 20
da.na przy ul. Przyrodnloro-E:tl'eni są bard:z.o o ~;;:Cł!'l wych oraz różnych bagaży i pnesy1ek droKURSY
bieliźriiarstwa.
T•:ATR NOWY (Więclt-O<W skiego Hl) „Bunt kapl- 1 MAJA (Kilińskiego 178) CZl'j 7-9 rtel. 566-44) nrzyjłla
11:c.ani11acb t.:r<towsn'e się' tel. 325-56 bnych. Licytacja odbędzie ~ię w dniu 16 brn.
skicgo 15, duża scerna) tana" prod. ca.esic doow
„sp1·awa do zalatwle- muJe ke>blety chore g:oe- ł n1alov..tanła
198~G w
wyrobu S"Ztuoznych kowla od godz. 11
miejscu wyżej wymienionym w godz. oa
s. 15.30 „M<>sit", g. 19.15 od lat 16 g, 10, 12.30, 15, nia" prod. poi. eto.zw ><c·logi"'1.l'lie. c:ężarne 1 ł tów,
kapeluszy. dzlewlar PRALNIA No.wo-miejska 2
„Opera za 3 grosze",
'li\
t 7
15 30
N b
B ~
<lo11W. O<! J>a.t 18 . (mała· 17 . .ru, 20
stws ma.szynowego - ot"- p1-.c11.ie suche. m.cr.t:re Ter 10 do 14. W lic:vtacji mogą v..-ziąć udział jeod la
g.
. . „ ie o rodzące z Dzleloicy „
gospodarki
20
uspołecznionej i osobr
~!?Enizuie Zakład Dookona min tl'7JY'(kliowy. Telefon dnostki
bez miłości" prod, jug. tutv" bez Poradn1 „K"
scena.) g.
nL.<t'bY"
KINA I KATEGORII
dozw. 'od lat 16 g. 17.30, or.żv ul. Sędziowskiej 16
Jrn:a R:z,cmiosł,q Łódź. ul 209-23
1974 G prywatne.
362-T
TEATR
POWSZECIINY
19.3()
SŹpital
Położnłczo-Gine·
0
Łal<OWa 4, tel. 289-0ii
UWAGA!-Nowo otw,q.rty
3
llfUZA
REKORD (Rzgowska m 2) kologiczny Im. dr M.
338 T warsztat samocho-dowy wy
rz.amkn.), g. 19.30 „Serca ",R.osel!Ja'!"fC wsrod mi- „Mężczyzna w S·POden- durowicza przy ul. ForKURSJ)!'ZYl?Ot~jąc:v do k.onuje napra•wy karooew matni"
l.otter<>w
"Prod. NR.F, ka.eh" pr. wł.-·hiiszp.
nalsk:iej 37 (tel. 372-64! e>!':Z.am;t1u mistrzowskiego rii W%E·ll<i.coh tyPÓw Łódź
Tl!:ATR
im. JARACZA doz.~. <><l. lat 18 g. 15.45. dozw. od lat 12 g. 10. nrzyjmuje kobiety chore
w~ zawodzie ślusar!'l<im u- Kaszubska 9, Kóll:;mierz
(Ja.rl!łC1'1..a 27) go·drz.. 17 p~l!;,E~:IOSNm ż
12.30, 15. „Kroki we g:neł<ologócznie, cietame
1963 G
rucliomił
za,J<l.a·d DOE!W- M'rz.'-Ołek
„E•tra.ch i nę-d!La Ili Rze oi-"e-go 71 )
D < e.rf,;m- mgle" prod. at'lg. doo:w l rodzące z
Dzielnio1'
nalenia
Rzemiosła
Zapl- wLADYsL..\.w-sillirskiz·a
szy"
r,;eliowa"
" ama ~a- od la.t l6 g. 17.30. 19.36 „Polesie"
Unieważnia się zagubioną pieczątkę o tres:o
przyjmuje
Ośrodek w'.12•diamia S2z1:10W'7lą Kli'eon
TEATR 71" (Tr gutta 1)
- prod. U0>A ROMA (Rzgowsl'.<a nr 84)
19.15 · ,:obro~1:. · Ksan- clw~''· od lat 16 g. 15.3-0, „Szatal!l. z VII klasy" l!'ZPi.tal Położnlezo-Gine- ł Szkolro.ia Lódź. And!'Ze- tele. że w zwi1121.<u ze ści: „Przedsiębiorstwo Upowsztthnicnia Pra·ia Struga 24
(szkota\ w zm<2cią mi·eszkania prze- sy i Książki „Ruch" Oddział Powiatnwy w
1;i.4o, ZG
. . .
prod. po.i. d~z,w. od lat ltolog,czny im. Curie-Sklo
3~6 K
o:P/ii'A _ l1•i!BC'L)'f1m,a
S'l YLOWY
(Killns~1el;lo 10 g. 9.30. 11.45, 14, 16.15. dowskiej, przy ul, Curie- f go·'17. 17-19
niósł S'Wą
pra.co·wl1!e na
708-K
OPE!.tETitA (Piotrk0>wska 123 ) ,;„~kt0>rka KS'ięcla 18.30, 20.45
Skłodowskiej 15-17 (tel. ł KURSY kreśleń technicz 111. Więckowskieg:o 3 m. Radomsku Ekspedycja".
243) g, 19.15 J>a.nna wo Pana
prod. radz. - SOJUSZ (Nowe Złotln-0 - 201-07) ~l'ZYJmu.ie kobiety
nych budowlanych 1 ma- rn gdzie oadial poleca swe 'M!llllll••••11&m'l:il-li!:Dl'*&lll!ll!';;!M!!Rlllł••B:1JU!!lll!ZIPllUl'W!!Jl'il.
dna"
"
cJ=w. od lat 16 g. 16, ul Platowcowa nr 6) ~ho·re g1.nekolog1Cfla'J1e. c-1ę 1 >ZYflOWY<'h.
radiotechrll- tt~ług~ w za•kresle kra"vie
TEATR
ROZMAITOSCI 18 · 20
.
„Wyprawa za trzy mo- ża.rne i rodzące z Dziel- 1 ezne i telewirz:v.1ne organ~ otwa
2022 G
Dnia 13 lutego 1961 roku po długich
.
.
ZACHĘTA (Zgierska 26) rza." I s"r
rod radz n1cv „Górna" I Poredrni 1 zu.ie ZaC<ład Do,;k-cnalooia JEZELI m;-~uty
te!Mon1~·."'2kt 4a) g, 15.3() spokojny czl0>wiek" - do:nw O·d· i" t ~ ·
9
.
K;, przy l.IJ.. Sędziowi ciężldch cierpieniach, nnarla opatrzol
18.l;l „Zemsta"
Rzemiosła. Łódź, Lak.owa lawirz.o.r, dzwoń te-I :;•o-99
"
USA d
OO J.t:it "" •'J .
ag. 17 ' 1 ~· i j 1
1
PINOKIO (Ko rn'k 16) prod.
' · ozw
- Sh T
CBaluc.kt R.ynelt) ,k.e
6
na święl:ymi sa.kramcnlami, przeżyw
, 4, tel. 2$9-05
337 K godz. 9-19
Zll13 G
15 17 30
g. 17.30 „o d~wńia~ym 16 • g. lO, 12 ·30•
'
· · „Złamana strzala" prod
Szpital Położnlezo-Gineszy lat 75 nasu najukochańsza matka
:i:olnierzyku
i jego ~rzy20
\ USA. dozw. Od lat 12. kolog1czny Im. dr ff. Wolf,
i babcia
j
. I h"
g. 16. 18.
20
.
k"ie j :,
• acrn
ac
.
. ..,
'KINA II KATEGORII TATRY
(Slernkiew·CU40 przy
u 1• t. agiewnic
P0t!'ftft61:U1Jllłl
S. t P.
AnL~KIN
(Wol~ns!<a
51
Pro.gram dla n~j;;:łoct2 ~4-36 {tel., 530-02)
PI"fYJ.oN.Ul\IWAnl
j~·" 7.30 „Z.O.łn1erz l żm1 ADRIA (PiotrkowS'ka 150) szych: „Sprytna mysz- mu.ie .ko·b,ety .cho·re g.tle--·
a
, .
·"
Zł •r
J „, kolog1cznie. c1eza•me I ro .i
Program af.ctua!111o~c 1 ka '
,, . o„ iw~
ez", jzace z Dzielni.cy „Sród· ,.
żYNIERóW
f/IJ,S l!ll 1
„~ . Zato~.~
Białych „Zapo_mmana l~lechz.ka", m:eścle" oraz „ Widci:ew" ł IN
-mechaników
z , doświadcze1
z Borcwialiów.
/fllJI ~ZE All Nicdzw1cd"' 12
prod 16nol. „Pi<:cm
lenmc :!w •
ł rnem pracy na automatach l połautomatach
Pogrzeb odbędzie su: z domu żałoby
2d007>W. od lat
g . • l8
S:zipitalKim.
W celu zatrudnienia na trawlerach-przetwór. 15 ł.• dlQIDW.
~·
.
a.I, 1.c c•eg-0
ul.
·O-Pprzy ul. Wschodniej Ił na cmen'3.rz
•l'OZEUM HTST, nucuu DK~ (Nawro~ 27) „Rzym ju.g,o
od la~ 16 cińH.<'"'g.o
mach w charakterze mechamkow dla obsług1
22 . '
katclicki na Zarzewie w dniu 16 lutego
13Y)JNE;Go (ul. sl<ie waka.c,1e" - :prod . g, 18, 20
REVl'.0LUC
Laryngologia·
Im
i nadzoru automatyczny•h maszyn pFetwórGdanska
czy..,l!le USA ctozw. od J.a.t 16 g.
· ,
• ~-„. · ·
t d · p
- ·
p
br. o
godz. 13, o czym zawiadamiają
codziennie prócrz P-Onie- 15.45. 13. 20.15
KINA III KATEGORII
;!· B~r,;1 <>\ego,
ul. Kopczych 7a r_u n.i
rzeds1ęb1orstwo olowow
pogrążeni w nieutulonym żalu
-!Cl:ałltów w g-Odzinaeh DWORCOWE <Dw Ka11_.ń.r.ce„o 2 ~.
.
Dalekomorskich
„DaJmor".
WynagTodzeni·e
'-17
„Pocztówka z Za- LĄCZNOSC t.rózetów 43) Okuhstyka: Szpital !m
przewidywane dla wysoko kwalifikowanych
~EUM HISTORII WŁO ski)
k:npanego",
CORKI. SYNOWIE. SYNOWE.
„Wios·na". „Ulica haiiby"
pi-od. N .. BaTl1ok1e.go, ul. Ko·p.
.k.
_.
.
. : _
'.!ENNICTWA
(W:ęc- „PiQć zajączków" g. 10. iap. do'Z!w. od lat 18 g. c.-1mk1ego 22.
pracowni ov: morskich_ Uzyskame kwal1f1ka
ZIĘCIOWIE i WNUCZKI.
·-wsk'eg-0 35)2 cz.yrine 11. 12,
14, 15, 16, 1'1. i9
Chirurgia
li.zlec·
cji mechamka poprzedza około 3-miesięczna
2359-G
9 13,
0 21
9--2lj\,.
<T MEWA CR:z.gow<rk<a flr
Szpital im.
praktyka na
i w morzu na warunkach
-SY aoie ons .
"'
u
„Dram.at w
.osmO-&Je
I s~i-na 36 50
h
ZcrJo~ze
.
b.
t
l
b
.
e
'1cl'ny"
.
"'"!·= 2) „Sprawiedliwo pne>d. radz. d.o 71w. od lat u
„~
IP'
umownyc :
... - ru.a oso is e u
ptsemn
·;zEUM SZTUKI (W1~c ści &tało się zadość" 14. g. 16, 18, 20
Larynt;'ologia dzte.ctę.ca:
ptosirny kierować na ręce kierownika działu
lto..,•ck'ego 36) azymie prod. franc., d'?"'w . od POT.• ESJE (Forna!•Riej 3_7l Sz.p:~al im. Kooopni<:k1e:i,
zatrmłnienia .j plac PPD Dalmor" w Gdyni,
g 9-15
lat 13. di>d „Mot pies"
za w::mi pól<lą inni" ul. Sporna 36-50.
. . "
·
·-:zEUM
ARCUEOLO· P!O-d franc., g . 10, 12.30.
Dnia 13 lutego 1961 rrurn zmarJ nagle
Port R:v~ack1. Przeds1ęb1orstwo zastrzega. so0d. no·!. do.;'.w. od lat
GICZNE I ETNOGRA- lo. 17 30. 2Q
11 g . 17. 19
AfJRESY AMBULATO- ł bie ~rybor zglOS70nych kandydatów zalezn1e
nasz najukochańszy syn, mąż, ojciec
FICZNE fP!a.c W-0lnośo• HALKA (Krawle-oka S-S) STUDIO _ nieczyC'line
R10W pomocy wie_czoro·
od kwalifikacji.
706-K
i bra.t
·14)
g„lCOO~-16
Trzecia
prod
wej d•a posz.cze:olnycl)
- - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - · - - - - PCI
lat wysta"ra
monety ;;,,ł
dozw.Ucealna"
od lat 18
g
:f.
dzielnic:
polskie!" ~
l'u, ··10 , 20
·
2 TECBNIK')W (technologów) na stanowiska
Uwaga., Repertuar spo- Godz na 19 _22 Sródiłtle0 _ c~.·· nne g ~- 16
!Vl'.LODA GWARDIA 1z:~ rząctzc~o na P?dst.aw~<> kie __ Piotrkowska
.
podmistrzów na samoprząśmce wózkowe za102
1
"'·'I"-""'<'A .::_ azy,. ma Jona 2) „Oko za oko
f~omun t<alu M.eJs>K1e„o tel 271 -UO: Widzew 18_2.2
trudma ZPW im. M. 0SS0'7:skiego w LO(l7;. ul.
w godz rn-18
prod. frał'ltc ~wł30 doz"::'.
Zarzadu
K
n
(clz'ec') Kopc,ńs.It1ego 79,
Kiliiiskiego 169.
646-K
11 1
od Jet 18 ~· 9 45
-"
:f.
tel 275-lS
i;; l8-22 (do14, 16.15. 13 .• o. 2-0.
....
PRZEDSPRZEDAŻ bile- ccśl') - 67,n•ta!na 12, tel
Pogrzeb odbędrz:ie się dnia 16 bm. o
ODRA fP!"l~dzaln!<:r.a S~~ tl'>w na 2 on! napr?ód ~45-81:
Bal11ty (dz'eci i
INŻYNIERÓW i techników z uorawnieniflrni
gcdz. 16 na Cmentarzu Komunalnym
„Gdy
umilkly dział.a
<l.o l<'n· „Bałtyk", .. Po- iorośli) - Z
Pacan-0woraz technika normowania na -roboty in;:1 11KINA PREMIEUOWE
orod radz..
dozw od lo.nia", „Wisla", .. Włók- >kle.i 3. tel. 541-9G: Górna
o czym rtawiadamiają pogrążeni w głę
lat 12 g. 17 (19 rie"'lls :.oa- n:arz'',
„wo111ość" od- (dorośli i cJz"ecil - LeczJ.ac.ii sanitarnych i elektrrcznych przyjmie
bokim smutku
:lAf,TYlt (Narutow'crz.a 20) m.k.n'ęty)
bywa sie w specialnei n'eza 6. tel 427-70. ul
Lódzkie
Przedsii;bi<J-rsf.wo
Bnclownict.wa
MATKA, ŻONA. DZIECI, BRAT
.,Ciao. cian bamblna" OKA (Tuwima 34) „Przez kas'e
!<Ina
„Bałty!<'' P"otrf-towską 269. tel 406-55
Uprzemysłowiooego w Lodzi, ul. Urzędnicza
prod wł. dozw od lat ziel~uą granicę" pr-0d. Cui. Narutov1Jlc1Za 21ll w 'd<'rośli): Polesie Cd-Orośli
i RODZINA.
!S, I· 10. 12.20, i~. 17.30.
C(ze.,,kiei cl·"'7JW, -0d J.at 14 dni lX>Wsze<ktJe w god!Z ! d-z.'ec'l Al. 1 Maja 24.
nr 4.5. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr, I p.,
2306-G
21
- s:;. 16, :118, 29
l.2-17
tel. 382-118.
,pokój 101, w ao<l.z. od 8 do 15,
312-T
MASZYNĘ
<llz;ewi.a1rską
dJwuplytc•wą
„Tri-

____

m. 16
2-0Z3 G'
POMOC d-0 cl.zje.c•ka poso szt. ku•r i k8JOZ,ki pe1ki<'Ollete" 6 /100 sprzedam, ny sprze<d.a.rn, ul. P1otr- GARAŻ w O'kol·lcy Placu trzebna n.a.ty-chmi.ast w:a
domość Łódź,
u.I. Ka·roPi-Otl'kowska 175 m. 14
ko,..,,.,rrn 84 m. 8 godz. 10 PoCwju o.ctstą,piq. Wi<>do- lewsk.a 7 m. 4 od godz. 17
1995 G do 13
1999 G mość tel. 524-24
1951 G
2001 G
._.

nową

~----

____________, ___,
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"
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.
łodziań lanij~
t~wn
rekordzistami
sformowany
w obsadzie mistrzów juniorów
Wfinale mistrzostw Polski drużyn szkolnych
Stal Kolno

Dramatyczny po jedynek

Gwardia

I

Na pie!1Wlsrz')'im tllebratllllu ŁOZPN
za•rZ'lld u.konstyitiuow.ał się j alk następuJ e:

_____________

. Zakończyły się trzydniow~ b 0 dość wysoki i mógł zadowolić
Je o rrustrzostwo Pol.ski S1•kol- ._
._.
ob.serwatora. Sukoes
młodych
nego Związku Sportowego w ko koszykarzy .łódzkich skompletoszykówce męsk"iej i żeńs•kiej.
Piękny sukoes odnieś li ml·•PrawdzLwym
rekordzistą
dzi reprez,entanci Lodzi. k\órzy
wśród
,a'1.ajperów o-kaczał się
wczoraj
w decydującym meRupf,
któr
y
w
je•d•!lYm
tyJ.k.o
czu pokonali Opole 65:61 (28:28).
wc:YZoraasrzy·m spo ,l<a1niu Łódź Wynik wskazuje. że siły przeOpoli'> zdobył :li! pkt. Oal:a łódZ
ciwników były równe, a w;ilka
ka driu'i.yna byla ze-społem olbr:zymów, ale Ru.pf ni.e miał so
niezwykle zacięta.
Spotkan!e
b'e rói" ne-190 wizrostem. Mgr
to. zarówno jak i
poprwdn i
Ra.ci.wańsiki pow:oozial nam, i ż
mecz Łodzi z Grudziądz.em nalepod jedrlym wrz,gilęd<e-m lle<l użało do najlepszych &pot.kań tur
zdolniony kt>Srz.y<ka1z zajrn.uJe
nieju. Zresztą obserwatorzy zg0
przoeluJącą porz.y'cję.
Jeo;t en
m ~1a1...'1owi cr~ e
b.
dobrym uczdnie stwierdzają, że poziom byt
1

11

'

Prez.es - J. Powąrzi~. wi1oop<reMistrzostwa jl.tniorów .są naj- kowskiej 293. Początek za wod/s SZJkioJenia - J. Slw•tnock;,
pracy dów w piątek i sobotę o g<Ylz.
Y..."i1cep:re1Z.es d/s WGi·D - .r~ Ma.r- lepszym sprawdzianem
co1ni, wi~iea.es d/s orig.-a,dm. - klubów w szkoleniu młodzieży. 18. Będą to eliminacje i ćw•erć
J.
MIJlSi.aLow;.ciz, w>i1ceprea:es d/s Egzaminowi temu poddane zo- finały. Półfinaly i walki fina-

Z<'>S

raj do decydującej walki o tYtul m.istrzowski wystąpiły drużyny Krakowa
oraz Gdańska
(Sopot). Mecz wygrały krakowiaruki 43:3-0 (29:17). W wi!lce
o trzecie miejsce Poznań pok<.~
nal Elk 39:25.
Zwycię&kim 2;E!'Slpolom nag:rody WT~ył kurator okręgu łooz...
kego. p. Woźniakowski, a pe>za tY'ffi zawodinicy i zawodniczki
mistrzowskich zes1połów otnymali. z rą.k prez~sa .~ZK'JSz„
p, B1eleck:ie.go, . ks1ązki Jako dodatkowe upommki.

KoLe<gium

SęclJz.

ski, sek:retar.z -

-

J.

St .

Ma,rclr::trnw

Ne>wc({.O'\V'~:tt),

- Z. K<l'W.a19ki, z-oa
kapitana rziwiąlZlk. - A. Barański,
g:ospoda·rz - P. Grządziel, kr.cnika1rz M. Mali.no~ki, p~w .
K-0m. Młoda;. -: w .. Kondra•c1ur.< ,
g~~w. R"'dY 'l\i.en..,.row - E. Labw dniu <'111Ji•siejszym (śro<'!.a.) odbędrzte E>ię pierwsz'e rrebrainie WydZiału Gier i Dy<soyiplony.
2lw.lą1Zlk.owy

I

niem.

*
den<>rwu.ja,cym

Józefowicz wwadze ciężkiej

W
i n>E1Z1wykle drama•tyCtZt.)ym me1C2Ju lo-

Przez Kanał

c1.z.:"'on z Op-0 !em, re.pr EIZ<'t1·towa

nym prze.z SKS OrU~ BJwe·g,
!)llf.lt<ty dla zwy·c i ęe,oow zdoby
Jj RUQ>f 38, Kolęcta 8, Pa»lll~O·W
ski i Orcz;yC<owski po 6, Ma'!'-

la Manche
tam i zpowrotem
Sam Rookett pływak ang.ielski, który przepłynął już przez
La Manche, za.proponował organiza.cję 2-dnio-wych za
wodów pływackich, w czas.ie
których czołowi długodystan
sowcy świata w plywa1n.iu podjęli.by próbę przepłynięcia Kanału La Manche tam i na powrót. Według Rocketta, na star
cie Lej im,pr·ezy latem tego roku powinno stanąć minimum 6
najlepszych s.pecja,listów w ply
waniu długodystansowym.
„Nikt je..~ze nie przepłynął
Kaina·łu La Manche tam i z po
wro-tiem,
ale przy dzis.iejs.zej
wiedzy miedycznej, jestem prze
konany, że prnedsięw2lię.cie to
je.st całkowicie wykonalne.
Ja &am przygotowuję się do
tego przedsięw:1lięda, w kt.6.rym
nagroda wynosić będ'Zi€ 2 tys..
funtów szterlingów".
Kanał

w meczu' łódź-Kraków

azewski 5, S1om~cee·w~r.Q 2. Dla

OJ><>la.n - Ka.tel 24, DudJzilal 21
K-0,pa.o.'<i 6, Stra.wia i Ry.c-hte~
po i.. N iecilz.ia,hk-01wsld 2. Scz,azegołnie . podobał się
DUidcz:i a.k,
który Jl\JIZ os1ą,gnął k1walif'lka~:~n-0war•toścl1oweg-o kOoSZl'

Z KraJwwem zmierzy
się
pieściarSka
reprezenta<:Ja Lodzi w nadchodzącą
niedzielę

,19 bm. na ringu w Pab!anica.ch. Mecz odbędzie się 'N sa*
li Wlókniair.z a przy ul. O•iej 1,
Nalj·b.a,rdJziej
21d€n•erwow.a1ne
a rozpocznie o godz. 11.30.
przebieigie·m mem.u były naBa.rw Lod1zi
bronić w tvm
uazy•<>i<>l.ki chropcxiw reprezen
tu3ą-cyeih Łódź. Z tru-dem opameczu będą: K<WJia.ra, Kolod-z.·i.ejnowy1waliy p.odrn1:.e1c-ooie, a j-edski,
Roozpierski,
WNesińskl,
!la EL nJ1ch, w poTytwie entu.rzAmbroq,iewiC'Z, Romaniuk, MoJatLmu. wyIZriała srZJC<Zerze:
zolewslti,
Na,ga.jski,
Gmziński,
- Dałabym im wszys11kim
J ózefo.wiez.
piątlki z m..,.g:o przedmi-0·1'u, gdy
by tyJlic.o wyg:raJJ.
W zespole Krakowa za najZoba.cą:ymy w crz.enwcu
CtZ.y
silniejsze punkty uznać t.rzeba
0°b ietn.i.oa ro~tao•le dotrzymana.
Żydaczka, który <J<S1!a•tnio zaliCZO'llY został do kadry narodowana widownia w MDK ?tzy- wej, oraz zna.n ego j.uż na„TJ dobrze Sł()IWak.iewicza.
Ciekawe
jęla długo nie mi.lkinącym aplauzem.
Drugie miejsioo w turniej.u
przy.padło koszyka,rzom E Grudziądza. trzecie zajęło Opole, a
czwarte Lublin.
Gorzej powioello się reprez.:mSR.ODA, 15 LUTEGO
tan towi łódzkiemu w koszyPROGRAM I
kówoe dziewcząt. Łodzianki od7.00
Drz.'.-em<>llk
por·•nny. 1.;o
padły ju.ż w lt)Ółfinałach. WczoPrnE\g'ląid ·p1tasy. 7.21> Prz<!<r>wa. ·11.57
:(.

!li-

--'---------.,-·

NOWA

e

POWIESC

trenerów
Jc,a,dry
na,rod·o-wej,
zgroma.d:zo-nych na
zgrupl}Wa.niach w Spale.
Już oo wiosny
br. bardziej
uta.Jent•owane dziewczęta i chło·p
cy w wieku S2lkolnym
będą
brali udoział w ozajęciach kadry
1l2..rodowej, dowożeni tam specjalnymi autokarami. WZl>ry otrzymają zna.komi-te
i opiekę,
jak;ej poz;1;rorościć może łód<z
kiej młmlzieży cały k.raj
Owoee taikiej metody powinny wynieść Lódź
na czoło-wą
porzy<Jję
kira.jowej lellikoaUetyki.

e

POWTESC

AL MORGAN

Przełożyła

(21)

CECYLIA WOJEWODA

Karola zajęła się napełnia.niem swojej
szklanki. Tymczasem ja pootawiłem magnetofon pod kanapką, przekręciłem kontakt,
włączyłem mikrofonik rozmiaru pół.d.ola
rówki. który możne. nosić w bu.ton ?erce,
i niedbale rzuciłem go na kai!lapkę, skąd
najlepiej złapie oba głosy. Sam nie w!em,
po co t::> zrobiłem. Stosował-em ten po~
stęp w przeszłości
mając
do czymema
z nowicjuszem, który się boi mikr1'.>fvnu.
Włączałem mikirofonik bez wiedzy mego
rozmówcy i w ten sposób nagrywałem masę pożytecznego materiału. Sądząc z d~
tychcza.sowej rozmowy nie zapowioadało się
na przydatny materiał z ust Kairoli, ale
pomyślałem sobie: „Co u diabła, włącz mikrofon i przekonaj się".
Oto trans1krypcja tego, co zaszło:
Ko Qi et a: Dodać panu trochę whisky?

„DZlENNlKA"

i hejnał. 12.05

e

Wi..a..-

12.15 Muzyka lu.d'Clwa.

12.3'0 uRo·lDiiC'Z.y

lekkoatleiów

„DZIENNIKA"

CtLa\Sflt

0.<>mo·ści.

inicjatywa

Film-01Wa.nie wa.żniejszych wydarzeń
spol"towych sta.lo
się
ważnym dzi.a.lem pra,cy szkoleilli-c>wej nie tylko trenerow, lecz
;również sędziów i sa,mych zawod:ni·ków. Projekcje fiłmowe są
świetnymi lekcja;mi poglądO'wy
mi. Najlepiej nawet zrea.h wwallY film, nie jest jednaik w stanie da.ć tyle k1111'2lyści, co bez.pośrednia
obserwa,cja. Wychodząc z teg-o rzałożenia,
Ma.rian
Hofman i przeds.t.a.wiciel naszej
redakcji wysunęli onegdaj p.roJekt trenJngu naszych najmłod
szych leklma·Uclów pl>d o-kiem

jalk wypadnie start Józefowicza
w wadze ciężkiej. W tym wy,paidku
po.sunięcie
kapitana
1związllmwego LOZB
id-z:.t> po
myśli Gwa.rd·Ll,
zamierza ona
bowiem uczynić z Józefowicza
pięściarza kategorii najcięższej.
Przeciwnikiem popularnego „Mi
sia"
będzie Górny, wzg'.ędnie
Biel.
NiedzieLny mecz Lódź - Kraików będzie spotikaniem drużyn
reprezentujących
ten
sam
mniej wię<:ej poziom, zapowiada się więc
tym ciekawi-ej.
Zwła.:u:cza, że repreze'!ltanci Lodzi, pomimo porażki doiznanei
w Krakowie, są
przep<}jeni
chęcią rewanżu.
(k.)

Ra.di o

Sygnat.

kw.a1d1rałfl&".

staną

niebawem kluby posiada-

z-·C·a s~re·tarrza E. Wid1ei;.J,'\:i1e - jące sekcje pięściarskie. bowiem
w i1o.z, i:t{a1r-bni1k - F. Roln:.k, z-ca 17 i 18 bm. (piątek, sobota) roZsklHbn.' ka - J. Smciz,erb<a„ k.a.pit;:cn poczną się elimrnacje mistrzObtvv

•
L

juniorów

okręgu łódzkieg-0.

Oto leży przed nami lista zgło

szeń.

Pozwala ona na wysnt.cie wielu ciekawych i d-0ść daleko idących wniosków. Z lódz
kich klubów najliczniej w mistrz<AStwac:h reprezentowana bę
dzie Gwardia, która zgłosiła aż
14 młodych pięściarzy.

Chociaż

nie wszyscy juniorzy Gwardii
wyszli ,s1pod ręki tre:nera K~
szni i nie w barwach Gwardii
stawiali swe pierws-ze kroki.
stw:erdzić moi.na, iż w klub:e
tym zwrócono baczniejszą uwagę na WJ"Chowanie młodego pokolenia pięściarskiego i stworzenie odpowiednio .p.rze.szkolonego zaplecza. Relrord Gwar...l.ii
pobita je<lnak kutnowska Stai,
zglos!ła <J1Da bowiem aż 19 z.awodników.
Poza rekoroową ilością zgl"szeń Stal;. i Gwa·rdii na .pierwszy pła.n w.ysuwają się: Tęcza
(9 zawodm1kow) Ba~el· na -:- 8,
Rudzki KS - 7. Widzew • 0limpia z ~arS>2:t:1ic .- po 4. Nie
odezwał s.1ę. natom:ast vyKs Or~l. chociaz na n:e~o, jako na
mia.trza klasy wy=eloneJ, powin_na przypaść spora ilo.ść
s~n . . Jak doty_chcza~ zn~;ku .zYcia me daly rown:ez W.okmarz
pabianicki i zgierski, Zjednoo-:'~ni (Pabianice), .wresrz:~e Lechia.
M1strzootwa Jumorow odJ;>ędą
się w sali Tęczy przy uJ. P 1otr-

Z?lol

lfJ.lQ,wizj a.

- - -·-

<;>k;e meJl-0.diie h11d'°•we. 20.45 „Ze
wsi i -0 wsi " . 21.00 K.c1111ce.rt oho~>
nowski. 21.30 A.u,d. poświęcona
sp.raw<>m wychti1wA111la. 21.45 Poetfclff kó1'lil:el't · żY\bz,en'.~ 22.1s Mt:JZY-

prog111amów. 17„05 (Ł) A.ud~'cj .a
oik-'.•wa·:01a. 17 ..20 (L) P 'eimi starowkski•e. 17.35 (L) „R,uncta cz: p.'-0sędrą"„ 17.;;o (Ł) Cnw:.Ja ,.murzyl:d.
18.llO (L) Łód<zlki dr.<'""-'"'·t< l'e:d1-0owy.

rń·ośo!.

Zl(<a

I

k;'a \.ta·n~<nri.a, 23.00 Ostakl.l-e wiaidio-

12.45

D. c. mucz:Qf.ci lt11d·~·wej. 13.00 A.ud.
d:la klas II i III pt. „Sla,ci,y na
fo1 ie,gu". 14.-00 „Encykl.O!ped ia Wa,rmii i Macz,u1r". H.15 Muzyka o•pe!'·Ow.a. 15.00 K·cim·un 'kart <> st.8nie
wód. lS.01 Ln~orma"'je. 15.05 Prog)t'"m d.ni'a. 15.10 Au.d. dl.a ml<Jdyoh miŁohn'ków mu'ly•ki pt. „Odw',edrz;imy Zel1azo·wą Wołę". 15.35
w różnych n'astr-0jach. Hi.OO Wiad•omoŚ{!i. 16.1)5 „o problema!Oh rnł·<>
ciz• 'eży".
16.15 Po1pula;1TJ.a mur?.yka·
~ymfc01ilczna. 17.00 A.ud. dla m1'odzieży smk-0mej pt. „Na wril!'.a<\u".
17.3'0 Z ŻY'Cia Zwiąizlku Rad!Li(';1cUdego. 18.00 Wiadomości. 18.05 „Z~·wi
I martwi" -0.ctoc. 18.25 Radi&wy kurs
•iawki jęz. :fir;2ri<:u<S1kieg-0. 18.40 Rad:'O•tekla•ma. 19.0-0 c11.w:.1a mwzyf.<i.
19.o.> Un i,weTISy<tet Radi<Jwy.
19.15

PROGRAM II

18.lS
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e

try-

is.oo
muw

zyc2lny Ka,r-01.a Striomenge-ra. 19.20

Mężczyzn a:

Nie, dziękuj~.
(PIERWSZE ZDANIE NIEWYRAŻNE) Czy moje no1gi nie przeszkadzają panu?
M ę ż c z y z n a: Ani trochę.
Kobiet a: Więc pan przejm.uje audycje? Czy przejmuje pan wszystko, c::> należało do Fullera?
Mężczyzn a:
Może nie wszystko.
Kobiet a:
Ja należałam do Fullera.
Co jakiś cz-as. Chciałam po,wiedzieć: dawniej. Kiedy deszcz padał, a on przypadkiem znalazł się gdzieś w pobliżu. Nigd.v
nie wiedziałam, kiedy się zjawi. Raz zjawił się o pół do szóstej nad ra,nem, zalany
w pestkę. Wie pa.n~ co powiedział?
Mężczyzna:
Nie.
Kobiet a:
Powi-ed2iał:
„Jechałem
taksówką i nagle wzięła mnie na to ochota. Kazałem szoferowi podjechać do brze-+
gu chodnika i przy świetle latarni s.pojrzałem na nazwę ulicy. Byliśmy na Pięćdzie
siątej Czwartej. Ty byłaś najbliżej, a więc
jestem". Ztaws.ze miał w pogotowiu komplement w tym duchu. Czy pan zamlel!"Za
zająć jego miej:sce i w departamencie łóż
kowym? Jest pan nawet cokolwiek do niego poidobny. Chociaż pan nie ma takiego
obwisłego ciała jak on. Pan ma pewn'e
z ~ziesięć lat mniej od niego. Ale istm.ie.ie
Kobiet-a:

duże podobieństwo.
Mężczyzna:
Dziękuję.
Kob i et a: Słyszałam, że

pain ma roma.n.s z francuską„. (TRZY NTEWYRAŻNE
SLOWA). Francuzki... On miał hyzia na
ich pu.n.kcie. Zaczęło się to chyba, kiedy
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był w Europie podczas wojny. Jego audycje roiły się od francuskich bab. Francuscy prawnicy wstawili to chyba do przepisów pas-zportowych, żeby każdy :francuski lroci~k przyjeżdżający do Stanów po
odbyciu formalności celnych jechał wprost
do Fullera. Mieliśmy więcej mramcuzek, niż
pianista koncertujący na cel dobroczynny.
Herb brał nawet p .r ywa•tne lekcje francuskiego u Berlitza. Potem poszukał sobie
nauczyciela do nauki słów, których nie
uczą u Berlitza. Czy zechciałby mi pan
zrobić wieJ:ką przysługę?
M ę ż c z y z n oa: Z przyj-e<mności ą .

K o b i e t a: Niech pan pr.zyniesiie szkoci lód z kuchenki.
M ę ż c z y rz n a: W te.i chiwili.
(PO UPLYWIE DZIESIĘCIU SEKUND)

ką

Przynieść

wodę

godniowe.i.

po przerwie t y (r.)

iedną porażką

Tylko

poni„śli

siatkarze AZS

w niedzielę
nowa próba
w

podanych prz ez nas wczoraj wyn iika<eh uzya ka nych prze L
.s-iallka.rzy lód.zk;e.g o AZS wkradla się pomylka, którą pr ostujemy.
Łodzianie w ko'.ejnym
turnieju I Ji.g i rozegr a·n j m w
Warszawie prze.gra-li wpr '1 wd zi e
z AZS AWF 0:3 , ale w '.ir ugim
.meczu walczyli z war~·z :iw. ką
Spartą, a nie z Legią, wygr~· 
waJac 3:0. Dzi ~ki temu z11·scięstwu AZS Lódź joot na'llal
trzeci w ta beli.
w dniach 17-19 bm. od~ęd z~e
się przedoio.tatni turniej &1atk a.rzy pierwszo!Lgowych, r f·~"'l ie ż
•W wa.r&i:awie.
Ob-O·k ło ~-zian
wezmą w nim udział Legi a ,
Górnik (Kat-0w1ce)
ora z kre kow.'*a Koro na.
Wym,ia tegu
turnieju
będą
m i ały
d'l! Ż"
wpływ
na ukszlaltowa·n.e sie
•abeli. Obecni leader.z y Górn'.\~
1 AZS A WF dotychczas n'e do=ali porażki - mają więc: po
7 punlctów, podc ?.as gd y AZS
.Lódź, Gwar.dia (Wrocła w ) ~ AZS
Gd?ńs1k wywalczyły po .:ztery
pUJrukty.

dla
ędziew

Rad:ocEr<.J-2.ma . · 18.25 Mu-

aiktua,'.n<JŚ.e>o. 18.45 „Z
buiny Kct.11g,re~u TeCtl-::o/td".
~Nia,d<QomOŚ•C:i. 19.05 K:wad11.'Z.l'lS

i

s1łuio.h..
20.5-0
8.30 Wi,adomo&()i. 8.36 M1.11Zylrn ,,Rlo1s.m.e1r001oam•
I'O<lll'y>WC<oo,wa. 9. OG Utwo•ry J órz.efa Uluib'~ne pjosec>ki. 21.00 Z !«raju
HayC:na. 9.35 „Ewia i Księżyc". i 7le św:a-ta. 21.27 K>r-0n.lka SJpo-rt.o10.00 Rozryw~cw~ zespoły wclrnJ- w1a. 21.416 Gira (}ll"kiestra ta1neciz~;i 1a
KJong1reS1U
n-e. 1.0.20 ,,z:eficr.1·e 0cw1QlCe mc1:1.go ' '. PR. 22.rn „Z trybuny
10.50 Mucz:yr.:a na.s:zy•Clh p.myja,ciół. T-e·eihn'.1k.V'. 22.3'0 „oo latt t'E1mu" 11.30 (Ł) Audycja dla WlSli. 11.40 (L) aiud . 2'3.10 Mu:zyik.a t<neierzti.a. ll3.5o
Ken.cert w wy·k. U.CIZlll~IÓW PWSM OSll;a tłlJie wLa,cLC1mośc·i.
w Lodlzi. ll.57 Sy•gf.1ał c©a'SIU i hejnał.
12.05 Wi.ad-0m-0śol. 12.115 Au- ·
TELEWIZJA
dy•cj.a a•ktnla1na. 12.30 Sw-0js·lde me
LocU~.
12.45 RacLi·owy kurs n.a1J1ld IB.15 Kl•u1b M;\-'SIZ~i Mld ('W)
jeyz. M•SYi;sokie.go. 13.00 (Ł) Inror- 18.'Soi Wf1zecihmi·oa Tel.ew:0yj1n.a
pr0ogra1m pt. „N:a szlaooeoemaiDje dbia. 13.05 (L) Pir:ze<."wa .
k.'•m to·J.wa1ku" (W)
15.01) Wiarcto•m-o.śoi. 15.05 Pieśni Rob.a-ta
Schu.msr.ima. 15.25 Chiwila 19.30 Dz!eon l;: te•l ew'zyjny (W)
murzyU<i. 15.3'0 Au.cl. dla kl,asy VI 20.00 ,.Drzt1wl<:o mądrości." - tept, „P,o•cl<róże H. S'enkiewii=a. 15.55
lE•tuiroiej (W)
,.Piięć mt'IOftllt O WytCh01WZłl.1!U". 19.2() Chlw;Ia muiz. II0.00
Ol'k. i soliści 20.30 Pe<ry"lk·OP (W)
Nowe na,gira.ni.a o·rkiestry PR w w
rr1pe1rbua.rze
ro11J-ywkowym . 21.00 „w Zafio·~ B!.afyoh Nieid~ie
K;r;a•k•owie.
20.00 Dtziel11Il l< w .i •tlcrt.. 16.4-5 Aud. z cyl!du: „.0 roa,dach i
dnli" fiJ.m :taib. prod. pól~.ki.ej
20.26 W1ad. S>p-O.rtciwe.
:>.o.30 Pol· radny.eh".
17.00 (Ł) Omów!€rir..e 22.15 Ost„trii>e wia.d<l'm-oś.ci (W)
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łowe odbędą się

sodową?

Kob i.et a:
Dla mnie nie, chyba dla
siebie. Doszłam do tego, że nie zwracam
uwagi na subtelno-ści. Do cholery z wo::lą
sodową. Nie znoszę jej i taik. Używam jej
tylko dla zachawania po.zorów. Szkocka
whisky to jest d[)piwo trunek. Niech PG.ill
tu siada.
M ę ż c z y 'Z n a: Dobrze.
Kobiet a:
Dobrze. Dobrze. W.szys~ko
jest dobre dla pana.
Mężczyzna:
Ma pa,n.i rację.
Kobiet a: Ja też jesitem dobira?
M ę ż c z y z n a:
Czy pani się pirzypadJciem nie zabiera do mnie?
Kob i et a:
Oczywiś·cie.
Tym
razem
trafi! pa,n w samo sedno, panie Harris.
Oczywiiście, oczywiście. Zabieram się d'O

e

piłkarskich

Z 35

sęctz.iów
l"l-02:inej , dopuszcz.:no d o

l<a.nd}id.at&w na

p i ~fc.i

egizam'aów 26.

Dwóch

„-O·bl a ł ~·· .

Na n1i.es1ęc1Ziny.m X(.1b r.c.. r:i ~.u ~ko!e
oio·wy1m a,r·b:·trów p ~:tca:r: t<.'.1ch 1 23

mOJroa
my 7.
ka,f1

wyś1w o etl.o·ne

dwa 1'1sp-0 l-

będą

m'ędzy,pa.ńs-ilwow ych

P.ctl~ki.

m'.-Eno w :1cf.e z Irt::t1-

dlą i NRF, a ponadto
o te'm a tY'Ce sp·o t-t:-0w~j .

dwa ;n.ne

Hokeiści znaleźli

nad

dach

głową

H cP{.eiiści

ottrzymall i WII"es?A '. e "' ła

w hali sp.c•:-towej.
z teg.e>
w ctziW a·rtek. 16 bm.
t2m
wie o godJz.
o br ady.
sną si!Eda. ; bę
Korzy-stając
już
zb'-0,rą s : ę
sędz 'o
i
18 rorziP'O<'Z<Ją
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pana. Czy moglibyśmy zachować logikę w
tej całej sprawie?
Dobrze?
Będz'.emy
lo,giC1Z1ni. Poa.n słyszał, jak ja śpiewam'!
Mężczyzn a:
Naturalnie,
łem, jak pani śpiewa.

że

słysza-

Kobiet a:
Śpiewam .iak dziesięć tyinnych śpiewaczek, które \Vy dzier ają się na jednora.zowych imprezach lub
w lokalach „tylko dla panów". Śp i ewam
dob:tv..e, ale nie dos1k onale. Dobrze, ale nie
doskonale. A mój oota1.ini cdcineik z kasv
opi·ewał na tysiąc sto d.olarów tygod:iiowÓ.
:r,fój śpi~v nie jest tyle wart. Za ty5iąc
sto doJarow tygodniowo można mieć całą
~eirę .. Słyszał .p.a,n. jak ,ia parodiuję śp i c
wa·cz;ki. A może płaca mi tysiąc st:> dolaróV: tygodniowo za moią gTę na koncertm1e? Ja sama przed mikro·fonem, to jakby
cały chór kobiecy Fila S,pitalny'ego. Fuller usłyszał kiedyś moje parodie i zara z
kazał mi zrobić ten numer w
audycji.
Pewnego wieczoca
zja.wił się u mnie
i rzucił mi koncertinę na kolana. „Naucz
się na tym. grać" powiedział. Po ośmiu
lekciach grałam 1:mblicz.nie na k.oncertin '. e.
Tysiąc sto dolarów tygo.d1niowo! Czy dlatego, że jestem Lily Pons? A mo·7.e P e g:v
Lee?
Czy
Ewelin.a
z ozacmrowanvm i
s.l<'rzypcami? Płacą mi tyle, dlatego , · że
Her:b Fuller lubił się przespać ze mna.
Czasem. Kiedy :;,nalazł się w pobliżu. Lub
kiedy „Queen Mairy" miała przybyć z opó ź 
nieniem. Miał ze mną w:vg-odę. I !;.piewam
dobrze. Tysiąc sto dolarów tyigodnioiwo.
sięcy

(<:. d. n.)
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