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Plenom KL PZPR 
dokonało oceny pracy 

rad narodowych 

Spotkanie 
-Adenauer -
Smirnow 

Sejm pracujący 

Wczooraj w LGdzl obrado„viiło Plenum Komitetu Lódz
kiego Polskiej Z.iednoczone.i Partii Rob0otoiczej. Na po
rządku obrad znała.zły się dwa. punkty: p1>lityczna oc.ena 
rad narodwych w ubiegłej kadencji i sprawy organiza
cyjne. Referat ooeniający pracę rad narodwych wygłosiła 
I sekretarz KL PZPR Michalina Tatarkówna-Majkowska 

Plenum KomLte•tu r.ódzikiego 
jeszcz,e ra·z .zaa.kcento.wało rolę 
i o<lpo·wiedziarlność partii w 
rea•liZ.O·\l',11aniu zadań przeobra
żen·ia Łodzi w miasto socjali
stycznie, w którym życ·i>e ludz
kie będzioe lż.ejsze i lepsze. Ku 
temu oelowi skierowane są wy 
siłki sz.erokiego a.ktywu naszej 
partii, związane.go serdecznymi 
więzami z mia.o.tern i z .sze
r-0-kimi r-ze.szami społeczeń
stwa, które darzy 16d•ziką OT·ga 
nizację pa.rt.yj111ą comz więik
szym zau.fainiem. 

stych obserwacji radnych co
dziennoego życia mi.eszkańców 
Łodzi, z kontaktów ze swo·imi 
wyborcam•i, z komi.letami do
mow1ymi, blokowymi j tereno
wymi komitetami Frontu Je.d
ności Na.ro<lu, z więzi komi
tetów dzielnicowych partid ze 
.społeczeństwem i instytucjami 
i agendami rad narodowych. 

zakończył swą działalność 

BON•N (PAP). Odreniał 

prasowY ainba.sa.dy ZSRR w 
NRF oglosiil w p.ill/l.eik nastę

pujący komunikat: 

D2iś w drugiej pol111Wie dnb 
ambasadGr ZSRR w NRF 
A. A. Smiirnow odwiedlził kan
clenia fede.rab1ego Adenauera. 
W czasie r-O'Łtllowy, ja.ka. się 
odbyła, amba5ad-0r przekazał 
kanclerzowi federaJ.nemu ży
czenia przewodni=ą.ceg<> Ra
dy Ministrów ZSRR N. S. 
Chruszcriowa i wręczył kan
clei-łlowi federalnemu odpo
wiedź N. S. Chruszczowa na 
Ust ka.ncler:za federalnPgo z 
15 paźdrziern~ka 1960 r. Na
stępnie ambasadoor .szczegóło
wo pmedstawi<I punkt widze
nia rzą,du ra.d1declrJego na P<ld 
st.iwoowe pr°'blem.Y slGsun.ków 
między ZS·RR i NRF, wska
zując na k-0nie~-0ś{; natych
miastowego za,wa;rda. traktatu 
pookojoowego. Ambasad_or ra
d7,iecki wręczył w ieJ spra
wie aide-mem-0ill'e. 

Kanclem: federalnY !><>dzię
kował za źyozen.ia. pr.ze kaiza
ne pMJe'l' przewodniczącego 
Rady J\fitnisków ZSltR i 
oświadczył, źe aide-ml"moire 
zosota.nie d1>JdadJn.ie p.rze.s.tudio

wa.ne. 

IWARSZAWA (PAP). - 17 bm., na sali sejmowej ze
bra.Ii się po raz ostatni w obecnym skla<lzie posłowie po
wołani do najwyższego organu władzy państwowej w 
wyborach z 20 stycznia 1957 r. Następne p05iedzenie Izby, 
której obecna druga kadencja upływa z dniem 20 bm., 
odbędzie się po wybGrach r<>Zpisanych, jak wiad1>mo na 
dzień 16 kwietnia br. 

Na oota·tnim. posiedren[u, w 
c.za51ie którego obecni byli 
członkowie Ra<ly Pańs•twa z jej 
prz.ewQ<lJnicza,cym A. Zaiwad2-
kim i czlo1nkowie rządu z pre
z-esem Rady Ministrów - J. 
Cy.ra.nkiewicz.em, Sejm uchwa 
1iJ: dwa projekty usta.w. Pierw
szy z ni(!'h oprac001N1any pr.zez 
rzą<l nosi nazwę: o ins·tytu.ta.ch 
na·u.lrowo-bada.wczych. Dru,gą 
uchwaJoną ustawę - O· spól
dzieln.ia.ch i ich związka·ch zgł·o 
sila do laski ma.ns.zallwwak!i•ej 
grupa pcxsJ:ów. 

Usta.wa o ins.tytuta.ch na.u.ko
wo-ba<la.wceych (referent pos. 
Z. Gertych - PZPR) zrównuje 
u.pra.wnienia kadry nauko·w>ej 
illJS'lty1utów nautk-01Wo-badaw
czych, prowa•dzo•nych pr:zez re
sorty, z uprawnien.iami posi.a
da.nymi przez odpowii.edn.ich 
pra1oownitków wyż.stzyich uczelni 
i PAN. 

W myśl p.r.Zyjętej ustawy in
stytuty zysku.ją pra.wo nadawa 
nia na anafo.gicznych za.sada1ch, 
ja1k siz.lwly wyższe, tybulów na
uko.wych - doktorów i docen-

tów. Samodzielni praco•wnicy 
nauki z tych instytutów będą 
mo.gli o>t.rzymywać tytuły pro.fe 
sorów zwyczajnych i nadz.wy
czajnych. 

Komisja &ejmowa wpro·wia~ 

dziła do rządowego projektu 
szereg popra1wek. Na•jważniej
sza z n.ich pt"ZJewi<lujoe, że Ra
da MLnis.t.rów będzie mogla rO<Z 
cia.gnąć przepisy usta·wy rów
ni.eż na niektóre instytuty pro
wadzone przoez organ.izacje &po 
łeczne i ,g,półidziełcz.e. 

Uchwa.Jo,no na1Stę.pni·e US'ta.wę 
o .spółdzielniach i ich zwląa:
kaeh. Dootosowuje ona pra1w
ne ramy dzia.Ja.l,n·ośc1 ruchu 
spóldzi.elczeg.o do po-trzoeb roz
wija.jącej się gospodarki pla
now<ej. 

Uslawa wejdzie w życie po 
uply,~·i.e 3 miesięcy od dnia jej 
ogi os.zen i.a. 

astat.nim a·kord.em p0is.i.edtzc
n i.a było przemówie.nie ma·r
sza.tka Sejmu Czeslawa Wyce
cha, który d0e>kona 0l k,róbkiego 
pods•Utmowa.nia wse.echstronnej 
i owo·Dnej pra.cy Sejmu w o
kresi·e ub. czterech la.t 

Rośnie fundusz stypendialny im. Lumumby Mars:załe.k Wycech powie-
dział m. in.: Cala dziala,Jność 
usta.woda.wc:im. i k&ntrolna Sej
mu slu:lwla przede wszystkim 
jednej zasadniczej sprawie, 
sprawie budownictwa ustroju 
socjalistycznego. Sprawie tej 
sla.raliśmy się - jako 110sło
wie Sejmu - służyć razem z 
lude·m, ra.zent z tymi, kti•rz~' 
nas obda.rzyli swoim zaufa
niem, nieustannie zda,jąc wy
boroom sprawę z dziaJa.Jności 
Sejmu i naszych funkc,ii poseł 

skich, kształtując ich opinię o 
p1>lityce władzy ludowej, a rów 
nocześnie radząc się ich, pyta
jąc sit: o ich zdanie, wysłuchu
jąc ich życzei1 i sądów. O roz
machu tej akcji niech zaś 
świadczy fakt, że posł1>wie te
go Sejmu odbyli łącznie we
dług niepełnych jeszcze da,nych 
ok. dwadzieścia tysięcy spot
kań z wyborcami. W toku tych 
spo·tkań omawiane były m. in. 
niektóre projekty ustaw przed 
ich uchwaleniem przez Sejm. 

Aleksander Zawadzki 
jednym z pierwszych fundatorów 

WARSZAWA (PAP). - Żywy oddźwięk w całym społeczeń
stwie zna.lazl ogł-Oswny 17 bm. apel redakcji „Polityki", któ
ra zai,nicjowała utworzenie fun duszu stypendia.Inego Im. Patri
ce Lumumby. Fundusz ten - jak wiadomo, przeznaczony bę
dzie dla młodzieży z Afryki, która studiować będzie na. wyż
szych uczelniach Polski. 

J aiko jeden z piei·.WISlzyCh o
fi arodaiwców znalazł s'ę n.a li-

Projekt nazwania 
jednej z ulic 
łódzkich 

im. P. Lumumby 

O 
grom11e wzburzcmie, ;a
kie ogarnęW Łódź 11,;i 
wieść o zamordowani!L 

premiera rządu kongijsleiego 
Patrice Lumumby oraz 

og1·omna po.pularność jego 
osoby i idei, w slużbie któ
rej oddal on życie, znala«lo 
wyraz w postula.ta,ch ·1·obot
n!ków lód,zlcich, domagają
cych się nad.amia imienia 
1rie/ldego b-OjOW<ni1ka o tvol
ność Konga - je'<inemu z 
11owo wybucfowanych ;;a,kla
dów pracy. 

ście fundatoirów prrewo<l-nfoz.ą
cy Rady Państwa Aleksander 
Zawadzki. Glębokie '.llroezumie
ni.e dila inicjatywy redakcji 
„Polityki" okaizało ta.kże wiele 
orga.niizaeji, i.ns0tytucj•i, zakła
d-ów pra.cy i rad 111a,r0<dowyeh. 
Wśród pierWiSlzytch fundatru·ów 
z.na.jdu.ją się KC ZMS, który 
p°'9tanowil przekazać na nowo 
utwo·rzooy fundll.llSz 20 tys. zł, 
Zakłady „Rokita" w Btrregu, 
Za.kłady „M-5", Zjednoczenie 
Węgla Brunatnego ora•z WRN 
i MRN we "Wrocławiu. 1WRN w 
Opolu, Jelczańskie Zakłady Sa 
m1>chodowe i wiele innych. 

WlpŁa;ty na fundusz sty.pen
di.a.lny im. Lumumby pr.zeka,za
ły także Zarząd Główny 
ZBoWiD, ZG Ligi Ochrony 
P1·zyrody, Społeczne Towarzy
stwo Polskich Katolików, ze
spół redakcyjny „TJ'ybuny Ma
zowieckiej". Z godzi.ny n.a g.o
dzi.nę rośnie Ji.czba fund.a•torów 
oraz zwiększa.ją się sumy wipla 
cone na ren cel. 
Już w pierwszym dniu ogło

szenia apelu „P1>lityki" na fun 
dusz im. Lumumby zadekla1·0-
wano bądź JUz przeka.za.no 
łącznie ok. 100 tys. zł. 

Sejm brał również bezpQIŚre<l 
ni udział w k.sztaHowaniu po
HtY'ki zagrankznej Polskiej Ril.e 
czy.pospolitej Ludowej. W to
ku pa>l'okrotnyeh de·bait na·d 
po.Ji.tyiką za.gra·nirnmą partii i 
rzą,du - Sejm udzielił pełnej 
a.proba.ty dla za·sadni.czego ki.e
runku nas.zych d!ziałań na .fo
rum życia międzyna.rodo·wego, 
tzn. kienmku na pokój, ki.e
rlhl1ku na nie:w.zruszon.ą ~zy
jaźń i wszechstron.ną ws.pól1pra 
cę ze Zwią,zkiem Radzi.eckim i 
wszys1l.k;i.mi krajami s.ocja·listv
czny~i, kioeruttltku na pokojo·we 
wspo!1:S11m,1enie i pozyt,ywny 
ro.ZWl:JJ stot!mnków "oiSpodax
czy~ch . i kult~iraolny.ch 

0

ze wszy
stckum1 kraJa.mi świ1a.ta bez 
względu n a itch lliSitró j s.pol.ecz-

Na wczorajszym za.~ Ple
num KŁ PZPR M. '.l'atar
kówna - Majkowska - I se
lr.re·tarz Komi.tefu Łó:izlcie
go Partii, odczy.tala list 
mieszkańca Lodzi, w którym 
wysuwa on propozyeję na
zu•a·nia którejś z łódzkich 
ulic imie·niem Pa.tric~ Lu
mumby. 

Radzieccy inżynierowie 
Te gorące objawy solidar 

nofoi łódzkiego spoleczeń
st wa z bohaterski.mi iii,dami 
Af~Jfl'i._ walc.:ącym·i o U'O·l
,7!/JSC i 11iepodległość swei 
ojc;;y:zny, 11,ie przypadkie·m 
znal.a.:ly swój wyraz właś
nie wśrócl spoleczefistwa Ło
dzi. miasta. które pierwsze 
w historii wa./k prol.e!,zriatu 
polskiego i rosyjslciego sta-

l 
nęlo na barykadach~ abp 
=bro)ni.e przeciwstawić się\ 
uci.'Ńcowi caratu. · 

Glos.y obywa-teli lódzlcich 
damagajqcych się w Łodzi 
ulicy im. Patrice Lumumby 
z .n/u.rrnją na ja'k najszybs:e ł 

ł ro_zpatr:::enie przez wladze ~ 
~ m1a,~f.a.. ł 

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

w gościnie u łódzkich robotników 
Jak zapowie&z:eUśmy we 

wcz01r-a js:zym numerne .. Dzien
ni1ka", do Lckl,zi przybY'li ra
dzieccy inżynierQwie, cz:lo111ko
wie delegacji ra<lziee>kiej na 
lV Kongll'.'es Techników POil
skiCih. 

Gc,4ci.e intere.<owali się 1>'.~!::7e 
gó'.o·wo mo·demizacją łód21kich 
zakładów pracy ora,z rozw.:>
jem ruchu racjonaliza~orsk'e
go. We WlCze.s.nych godzinach 
rarn:ych oz!o:i.k<:<'Wie delegacj:: 
pr-0<lesor techn-0ol-0>gj,i przetlul
nictwa wełny - W. G~siew, 
znany radziecki kc0n.st.ruki1>r 
ma.szyn - W. Nikifi"'()w i inż. 
mechanik A. Jurkiewicz 
71wiedzili Widzewską Fabrykę 
Maszyn. a na1Stę,pnie udali się 

do Za.k)adów Prz.emyslu Weł
nia.n·eY,o() im. W. Thaymonta. 

Po s-erdecznym p·rzywitan.iu 
delegacji prz,ez za.lagę specja
l:Cści radzieccy zwieq:z.ili lt.łle 
ptod1Uokeyj1n.e od<lziaJu przyg;v
towa•wc:zo_gl(}, przędzalnię, p1ra,
nię i fa.rbi<ii·nię, intere.sując 
sie caloks'lltaltem zagadn-eń, 
wyni·kających z cyklu przędze 
nia p::-zędzy elanowej. 

Nasitę'Pnie odibyfo .<;Ję w fa
bryce spotkan:.e radziecki<..'h :n 
żyni.erów z p~aCO•#nika>mi te
chn'.Cl2inymi i racjo.nalizatora
mi tych zakładów. 
Gośde ~·wie.ct.za1lli równiez 

lództki lnsitY'tttit Włókie1nnictwa, 
CentraJU1e Bht[-O Technic7Jne 
jak rriwnie·ż od•wieidzil i Po•li-
iechQ1iik~ Lódz.k<\. (v;łi-,q 

ny. W minfonym czteroleciu 
wz.rósl autorytet PolS<ki na aTe 
nie międzyna.ro<lo·w.ej i podnj.o 
sla się wa.ga Soejmu polskiego 
na tereni.e między;na>rodowego 
życi.a pa·rlam·entarnego. 

O godz. 14.20 trzykrotne stuk 
nięcie la1Ski marszalko·w,«kiej, 
zgodn.ie ze .sta·rod.r.1wnym zwy
czaje1n, orbwieścilo, że o-:=:.tat.nie 
posiedzenie II ka<len.cji S.cjmu 
PRL zoo,ta.lo zan1knięle. 

Dokla<lna znn.jomo·ŚĆ potr.z.eb 
miasta, która v;;yloniła się z 
dyskusji, wynika nie tylko z 
a·nalizy pra.cy ni.cl na1r-0dowych, 
lecz przede WSIZY.S~-kim z oiSobi-

Na s.1oli sejm<>wej. 
CAF - fot. Uchymiak 

z obrad Rady Bezpieczeństwa 

Hanimarskjoeld zataił 
wiadomość o zamordowaniu 
premiera Lumumby 

NOWY .JORK (PAP). - Śiedziba ONZ w piąt.ek, podob
nie jak dni poprzednich, otoczo.na. była od rana. wzmoc
nimlymi posterunka.mi policji pieszej i konnej. Mimo I.o 
przed gmachem stale pl'Zechadzaly się pikiety. Przed roz
pocz<;ciem posiedzenia Ra.dy Bezpiec7,eństwa, na kOł'yta
rza•ch i w salach pojawiła się znacznie zwięki;zona osta;t
nio liczba strażników. W obawie przed demonstracjami 
w dalszym ciągu nie wydawano przepustek dla publiczno-
ści. . 

Obra.dy J:"O·zpo.częły się o go
dzi111ie 17 czasu wa.rs.w·w.s.kiego. 
Na pół gQd-z:iny przedtem obie
gta lrn.!ua.ry wiadomość poda
na przez Age11tCję A.stsociated 
Press o oowiadtczeniu złożo
nym jeszcz,e w czwa1I"t•ek pnzez 
przedsta.w.ilciela Republiki" Kon 
go Thoma1Sa Kattlze na Spo·tka
ni•U ze studenit;a,mi Un.iwe.rsyite
tu Harva.rd. Kanza oświadiczyl, 
że Hamma1rsikjoeld wiedział o 
zam<xdo·wan.iu Lumumby o 
wiele wcześniej ni·Ż .st.alo się to 
pow.szechnie 2na1nym faktem. 
Zachowa.I on jednak cał:kowitie 

miletzentiie, ki€dy na forum Ra
dy BeZJpi•ecz.eństwa d€legaci 
dama.gali się zwo1ndeni.a Lu
mumby, poruiewa'.Z czek!al ina 
zainsceni.zowanie „ucie<J2lki'' ma 
jąc.ej zat.rz.eć ślady rzbrodnii. 

Na po.si.edzeniu pi.ąitkchrym 
pierwszym móv.ocą był pr,zed
SJtawiciel Li•berii, Padmore, kJtó 
ry wprawdzie stwierdził, że 
„śmi€trć Pa.trice Lumumby j€1511: 
trnged,ią i C'ZY'Ilem hańbiącym", 
w r:zec.zywistości jedln.a•k wy
s·tąpil w obr~nie Hamma.riSikjoel 
da. Utrzym~'Wa.t on, ż,e jedyną 

(Dalszy ciąg na str. 2) 

Nie milkną protesty 
społeczeństwa Łodzi 

przeciw ohydnej zbrodni 
dokonanei w Kongo 

Wozoraj w dallsrz.ym cią.gll od 
bywały się w naszym rn'eście 
masow.e zebratl1ia protestacyj
ne. Uczestmcy ich - rob.>•ni 
cy. praoownicy umysl<>wi, in
teHgencja techmkz,na, nauczy
ciele i mlodzież dtawaD wyra~ 

swemu oburzeniu .z powodu Z« 

mordowania premiera Lu-
mumby, 

.,W.strząśn ięcj do głębi be
stialskim zamordow<ini.em pr,·e
miera rządu kongij,•1'.-ciego, Pa
trice Lumumby i j.e.go t<Jwa
rzyszY. p(}tępiamy pvzyWÓd<"0w 
mar'onetkowego rządu Mobu
tu i Cezombego - sprawców 
zbrodni. Przy!ąozamy nasz g>los 
do pro·te.5>tu tych wszy\stkich 
lud.zi. któr•zv w PO<k'>oe i na 
calym świecie <lomagają 1się u
karania bez,pośre<ln:ch "'p:aw
ców tego mondiu o·ra.z ich po· 
pl.ecznikóv.;" - brzmi fragment 
rezolucji, przyjętej wcz,oraj na 
z,ebraniu protestacyjnyrm p-a
oowni.ków Zakladów Aparatu
ry El.ektrycZtnei „Elester". . 

Po<lobne zebra;n1e od.było &Ję 
l.akż.e w Biurze Doikumeinitaoji 

Techttlicz.nej przy Plaoll Zwy
cięsibwa. 

Do wyrazów po1sk:ej oplnii 
ptt1blieznej na temat sytu.acJt 
w Ko•n,g-o dołącza swój g!'Js 
młodzież. Oto fragmenty re
zolucj,i uchwalonyc:h ~r.zez u
czniów dwóch s21kól łódZJkich. 

.,Gorąco pr-O!t€stujemy jY.°'(C

ciw morderstwu premiera P-a
tri<:e Lumumby i jego towa
rzyszy. Narodowi kon.gij,s,\,ie 
mu, walczącemu o wo!no()ść 
przesyłamy n.as'!e oorde.ce,nc 
braten'lk:e pozdrowienia'" - p; 
sz.e mlod.z,i.eż IV Lic.eum Ogól
noks·zlalcąrego im. E, &lza
nieck;ej. 

„Soli<laryZtUjąc się z lUJd.ami 
Af.ryki i caleg0 świata - u
czniowie, Rada P€tdagog:cZ'l.;. 
i Dyrekcja V Lioeum OgóJ.no
ksztalcąc.ego d1ta Praicu1fą.~yc!: 
--:- po-tępiają po!ity<kę imp.eria
l1stow i ko'.onizato·rów w K..>:1-
g.o, ooma·gając .się ukardn'a 
w>nnych zbrod•n!czeao mordu 
do·ko.nanego na pa·triotach ko~ 
giji;tk.ch". 

Sz.er.eg ważnych dla miesz
kańców Łodzi .sprnw znala.zło 
żywe omówienie w dy&kl.l6ji. 
Zostały one spreeyzowane w 
formie bądź to postula~ów, 
bądź też zadań i w.s.kazówoek 
d.la p-rzysrz!ych rad narodo
wych, które przejmą funkcję 
gospodarny miasta. 

MIESZKANJA DLA TYSIĘCY 
POTRZEBUJĄCYCH 

Mimo ogromnych sukcesów 
lódz.kiego budo\~l'lictwa mi.esz
ka·niowego, potrz<eby w tym za 
kresie nie maleją, lecz wzra
stają. Fakt, żoe w Dzicln.icowej 
Radzie Narodowej Widzew zna.j 
duje się 20 tysięcy zarejest.ro
wa1nych podań, a w dzioelnicy 
Bałuty 15 ty.s.., świadczy o po
wadze probkmi.u, nie tylko w 
skaJ.i tych d'.l:i•eln.i.c przykłado
wo podany.eh, lecz w całym 

mi0eście. Mówili o tym m. ~n. 
prz.ewodnicząca Pnez. DRN Wi 
dzsw, Stefańska i pi-zew. Pre.z. 
DRN Bałuty Sikor.ski. 

W tym stanie rzeczy, mając 
na uwadze plany budownictwa 
mieszkaniowego na następne 
lata, irzeba, jak sł•Wierd'Za z. 
Siko'l'S'ki zgodnie z sugestią 
wyraooną w referacie I sekre
tarza KL M. Tatarkówny-Mnj
kowslfJiej, planować pr.zyazia,Jy 

(Dalszy ciąg ll'la str. 2) 
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Z obr~ł Plenum KŁ PZPR 

łłajnżnieisze sprawy bytowe 
mieszkańców Łodzi 
przedn1iotem dyskusji 
(Dokończeroe iz.e ~,tr. 1) 

mieszkań i informm1rnć peten• 
łów o określonych \Lermina.ch 
przydziału. Wyellmin1'1je to nie 
ustanne korowody J\udzi nie
cierpliwych, a potrzdbuj~ych 
zmiany warunków m!eszka.nio
wych, pozwoli wydzialłOltl go
spodarki mieszkan·i.1>w1ej uspra
wni6 pracę. Ludzie zna.jąc 
przybliżoną datę otn;ymania 
mieszkania, nie będą tnacić c7,a 
su i zdrowia na ustawilC'Ztle wi
zytowanie rad i powlta.rzanie 
znanych już bolączek. 

Wielu dys!eutantów oma.wiaw 
łc> spraiwy remontów. Prziew. 
K.omi.sji KonrbroH Pa.rtyjnej 
Kr~la.wski, poil!l.formowa•l m. 
jn. o projekcie zba.claniia stanu 
techni.c=ego ~Sltlcilch do
mów w Lodzi, opisamiai i usta~ 

lenia na tej podstawie planu 
remontów z uwzględinieaiiem 
kolejności. P-0e.woli to i· w pon: 
zail:J.ezpieczać bu.dyn.ki i, oszczę
dzić wiele ma.teriaJ.ów · budow
la.ri~h. 

Godność ludzka jest pon.1za
na. Urzędnkzka na poczc.ie, . 
konduktoo: w tramwa.ju, pr~ 

co·wnky 1,Lmędów zapomina.ją o 
swej usługowej roai, a mani
festują władzę nad ludźmi. Wy 
elimil!lowanie tych 'ZJa.wi.&k z 
żyda społe=ego jest za.sadini
czym zadaniem ixzyszły.ch rad. 

Trzeba wyksztaiłcić poli~yic.z
no-.>ipołeczne oblioze pracotWIO!i
ka rady, U['ZędnHc.a jej agend 
i każdoego U['z_ędu i i!l1tstytucji. 
Mówili o tym między illJllymi 
przewodniczący Prezydium 
DRN Sródmieście Pietrzak i 
sekretarz KD PZPR Góma M. 
Je:żiew.sika. J.est to spra:wa rów 
no·rzędna z drugą nie mniej 
ważną - podnoszeniem ktwali
fiilrncji praoowników rady. 

CZYNY SPOLECZNE 

nych . środowiskach i d<'Z:iel
illicach mia.st.a. 

I sekretarz KL PZPR Mi
chalima Tait.affiówna Maj
kowska podsumowując dysku
Slję ws.'ltazala [Ja glębokie 
poczucie odpowiedzialn.ości za 
]0<:.y miasta i s!J)Oleczeń5l:wa 
któremu d,ały wyira:z obrad~ 
Plenum. Rady spefiliły .swoj~ 
za.dania z dobrą oceną. Do 
najwy2;s'Zej noty jed1nak jesz
cze da.Jeko. Społeczeństwo sa
mo stawiać będzie -0ceny. Jak 
rada rządzi - tak spoleczeń
!Stiwo ocenia bud·ujący 6ię so
cja1i'Zm, a na podstawie wy
ników ;pracy rad ocenić moż
na będzie. także i WL'ltfad pra
cy jjru;tamtji (13Ji.}"j·nych. 

MOS KW A. - W piątek odle
cieli do Nowego J'orku w ce
lu w.zięcia ud'Zialu w mu:dzy
n.a.rodowym. sym.pqzjonie po
święOGnym proble.'"llom bada
nia mó-zgu: Pfotr Anochin, 
c7.tcnek rzeC'Zywi.sty Akademii 
Na·uk l\!edye7lnych ZSRR i G. 
Smirnow, dOlkitór na.uk biolo
gicznych. 

CARACAS. - J'a.k d-0a:1.-0si 'Z Ca
ra.ca.s Agencja. UPI, setki bll2:
r.ebctnych przypuściły szturm 
do pała.cm prezydenckiego Ro
mulo BebAWoorta.. Policja i 
straż cywilna. odiparły bez.ro
botnych używają.c bomb z ga
zem łzawiącym. 

LONDYN. - Wedlu~ doniesień 
kcn-esplJ<Thdenta d!zien,nika. 
,.Gui>.ł'dian" dokerzy Du es 
Szlem (T~..nganika), cv.imówili 
wyładowania belgijsk!iego stat 
ku „Molero" wwrzą.eego broń 
i amunfoję prze:z.n&c'Zoną dla 
przeciwników legalnego mądu 
kongijskiego. 

BRUKSELA. - Po cał„•12ien
nym burzliwym posiedzeniu 
Ru.dy Mi.nistrów, ministrowie 
p~.rtii liberalnej ustąpi.Ji z 
rządu piremie;ra. Eyskensa. Ko
resprnndenł Agencji R1•utera. 
są,ftzi, że dyntisja ta. dop'l."o
wa-dai do u:pa.dtku r.ządu Eys
k~ 

Pracowita liadencja 
S 

ejm Polskiej Rzeczypospo
litej Lud.owej - na pod
stawie art. 41 ust. 4 re

gulaminu - posta.nawitL zam
knąć VIII sesję Sejmu z. 
dniem 17 lutego 1961 r.". 

N-ie byw w ciągu minio
nych czte;-ech lat takiej dzie
dziny na.swgo życia go.i;podar
czego, politycznego czy spo
łecznego, którego by nie obję
ła ustawodawcza. bądź kon-
tl'Olna dzialai1wść Sejmu. 
Dwukrot,nie w tym czasie 
uchwaiorw 5-le·tnie pl.any roz
woju. gospodarki narorlowej. 
pięcio·krotnie analizc wano 
gruntownie budżety. państwa 
ora.z roczne plany gospodar
cze. Łącznie na. 59 posiedze
niach posłowie wysłucha.li po
nad 11QO wystąpień pose~skich 
i ponad 40 wystąpień czlon
ków rządu; Sejm II ~caden
cji podjąl 174 ustawy. 24 
uchwaly i 11 rezolucji, na po
nad 1200 posie-dze·niadt ko
mt·SJi s.ejmowy.ch wysunięto 
ok-0lo 2,5 ty.s. różnych dezy
deratów, przyjęto 35 uchwal; 
posrowie skorzysta.li z 17 za-
proszeń parl.ament6w lu':I 
grup parlanumtarnych róż-
nych krajów, przyjęli 15 za
granicz11ych de·legacji, odbyto 
ponad 20 tys. spottkań z wy
borcami„. 

Długa. i owocna jest kroni
ka. Sejmu, którego kadencja 

dobiega. Tll01k~ Sejmu; kt6ry 
- jak t-0 już wiewkrotni.e pod
kreśl.a.IW - zasluże.nie zysk.al 
sobie w spolecz.e1istwie mia
no „Sejmu pracując-000". 

O 
wocny byl również ostat
ni dzień VIII sesji. Po
dejmując jedn.oii"lośnie 

ustawę o· instytutach nauko-
wo - ba.dawczy~h, a wiec 
4 (po iistawa.ch o szk.-ol.ach 
wyższych, Polskiej Akademii 
Nauk. i o a;kademiach wojsk.o 
wych) ustawę w dzi.edzinie 
nauki, Sejm II kadencji - ja;/<; 
to podkreślilo wczoraj wielu 
mówców - nieja·ko zal;ończyl 
i uregulowal 1ia najNiższą 

przyszlość prace legislacyjne 
w zalcresie nauk.i polsk·~ j. 

Podno-sząr. ustawowo rangę 
instytutów nauko wo-1;.:idaw
czych do ra;ngi równej szlw
lom wyższym. olaeś!ając obo
w'.ą.zki i uprawnienia pr'lcow 
ni1--.ów insty,tutów, Sejm za
początlwwal jedrwlitą poli.!y
kę wobec ca.lej nauki. wszy
stkich jej prac-0wników, nie
zal_eżnie <XI. warsztatu, PT.ZY 
ktorym pra,'Cują. 

Ba przecież - slusznie pod 
nosili posłowie - nie uleo[I 
:oątpliwości. że na.uka jest 
Jedna i, że wszy-stkie dysc11-
p!iny nau/wwe w ostater-znym 
r-0zrachunku służą S!YJ/Pc.zeit
st~u, pom-0ga.ją w realizacji 
sto1ącycl1 przed nim za-foń 

Brurdzo !PI"ZYJ<irą kwe6tię 
pod:ni-OISJ:a iprrewo.clnicząca Pre-
zydium DRN Widzew 
StefaTh.<1ka. Ch-0&i. o bry.gady 
rern<l'!lt<JM·e, które w aspo
łeczny sposób podlchodiz.ą do 
prac remootowych, wykonywa 
nyoh nie komu :i.nnemu, jatk r.o 
botnnwm łódzkim, ludziom pra 
cy. Od ni<:h oczekują dziwnych 
świ·a.ck z.eń, na.jczqścioej w p-O.Sta 
ci a·lkoholu, który dopiero wy
ZV\llafa aktywność. 

Radni zaczęli nabierać zaufa 
nia do samych 5ieb1e, d.o 
swojej pracy poWl~drzial 
przewodmiczący Komitet.u FJN 
dr Nitecki. Efekty pracy rad 
zmabilizowaly wokół nich spo 
łeczeństwo. Komitety domowe, 
blcrlrowe, FJN garn.ą S!€ do 
rad, szukają w.spóJ,pracy z 
radnymi oferują swój udizial 
w czynach społecznych. Przy
szłe rady będą miały dobry 
grunt do pracy. Wy;tworzyla 
&ię atmosfera zrozumienia ~ 
WS•półdziałamia, ze strony iSIP<> 
łeczeń.stwa. Najlep.sizyrn tego 
dowodem, który przyt-0czyl 
tow. Kira.s.ławs1ki, jMt aktyw
ne w.::ipółd'Zi.ałalllie w Jziele 
por,ządkowalllia ~ięk.szarua 
mia1Sta.. 

. Rady powinny śmfało się
gać po praw.a dla siebie tam. 
g~e społeczny interes tego 
wymaga. Rwy powi.nny zmie 
nia.ć meto.dy pracy, kie·l"U,iąc 
się rll:llSą,dkiem w ·dażenju do 
g-iównego celu - zli.kw'.dowa
nia mUręgi w za.łaitwi:a.niu 
cmlziennych spra.w obywateli. 
Wa;i·unkiem podsta.wowym jest 
umiejętnośe pra.cy. U~dnik 
nie ma-że P<hStępować według 
własnego Widzimisię. Musi
my podjąć kampanię o kul
turę życia. oodziennego w naj
szerszym tego słowa znacze
niu. J'eżeli wszystkie instytu
cje i orga.nizacje społeczne 
zabiorą się do tego, jeżeli 
hasłem naszym stanie się 
naucn.a.nie kultury na oo dizień, 
jeżeli wszyscy w tym p.om-0-
gą - elekty będą. Plcuum 
podejmuje hasło walki o kul
turę życia i wzywa. w~zyst
k.ich do podjęcia łego hasła. 

z VJczoratszych obrad 
Rady Bezpieczeństwa 

r. -r:-ie. przyp?d.kowy btrn~j
mnie.i Je.st zbieg tej ustaw11 
z uchwalenbem JJlanu a&spo
darczego na lata 1961-l!J65. 
Pfon te-n bowiem nakłada na 
naukę polską poważne obo
wiązki. l..atwie.i im !Ji?dzie 
sprostać w nowych, upc.rząd
~wanych i u.normowanych 
wari:n~c!i !!stawowych. 

Coś żenującego jest w tym 
zjaV1<itS!m. Coś, co obniża gQ.d
ność człowieka i pracowiniika 
określc:mej iawtytucji. 

E. Jedynec~i l'JWI'ócil m. iin. 
uw!l'gę n.a itnne .sprawy, miano 
wicie, na niedbal>it""10 pain.os1z.ą 
ce si~ przy pmcach riemont<0-
wydl budymików mk~szkatlnych, 
naiwie1"Tch1ni ulic, przy 
robotach drogowo-iillliSt.alacyj
nych i przy odda.waniu nowych 
osiedli. Trzeba do.piiero c-z.ynów 
społecznych, żeby wykoooł pra 
cę za nierobów, zo.stav1;;iającyich 
po sobie efekty nied„bałstiwa i 
7l•egio wylmn.a.nJa prac. 

ZASLUGI I ... BLEDY 
NASZYCH RAD 

Rady staly się rz,eczywtisfy
mi gospodarzami terem.i. Czy 
dobrymi? Oc·en.ą kh codziermej 
pra.cy są chyba zmi«11n.y, k•wre 
wszyscy za,uważamy w mieści-e. 
IWzr,oslo też za·uianie a.poleczeń 
st'\\·a do ""ll:adzy tercno·wej, 
wr.rool a.11torytet i rola rad1ne
go - rreczni.ka i.nkre<;ów sroo
łeczeństwa w radach. Wiele 
i·ednak kr::.-"1ycznych uwag pa
dło pod adre.s.~m rad i ich 
a gen.cl. Ta życ:>:liwa k!-vt)' l<a po 
dY'klc•wama Z<11<;1\ala ko..siką o 
człowieka. Nie czuł &ię 
on dobrze w cha:rakterze tzw. 
pet.enta. I aczkolwidc kpl,~j ro 
zui;iie trudności. jakk~ wy,o.tę
PUJ<\ w naszym żyici.u gos.pcdar 
czym, spo.łecznym, czy kultu.ra.1 
nym, to j.ednaJc trudno mu po
godzić &ię z faktem, ;i)e jego o
soba i drobne w gruncie rze
czy ooobi.<;te spra.wy do zała
twienia &tają się cz<;-9to cięż
kiego kaEbru probl„mami, 
s11compHkowanymi przez biu
rc-krację i bezdu=cść. · 

.~~nisłer M. lesz 
w Łodzi 

Wcz-01rnj przyjechal do Lodzi 
minister handlu wewni;trzne
go mz. Mieczysław Lesz. Prz€d 
południem uczestniczvl o<n w 
kc.[,:,~gium MHW, w· którym 
wzięli równ.;·~ż u.dział przedsta 
widele przemysłu k?kkiego. Ko 
lcgium po·święcc!l1e było pro
bk~mom lep::iz2go zaop1:,trze:nda 
rynku w towairy bra'!lri:y pas
manteryjn•ej i gu.zika.r.::1ki.ej. 

Na.'!l!ępnie minister M. Lesz 
zwiedził najwięltszy w kraju 
Dom Obuwia w lE..odzi. Z u.zna 
n1€m wyravil eię on o 1nicjaty 
wie wrganizc,\viania tego r{)
dzaju pJa.cówki ha·ndlo·w::>j o
n1.z uru:;dzeniu wnętrza &k.l~.p.o 
w ego. Lódzkiemu Dorno·wi 
Oi>awia na.le.i;ałoby tylko ży
czyć aby l!s::trtyment wystawio 
nych w nim butów b"ł coraz 
s7.ers:~y i coraz b:i.rdziej odpo
wiadający wymaganiom klie;:i-
tów • 

Minister inż. lU. Lesz wraz z 
to,ws.rzyszącymi mu oso.bami 
odbył n<-,,tęp.nie rajd po łódz
kich placchi·1'.rn,ch hv1dlowyrh. 

(wyrz.) · 

'Z.byt mało tej aktywności 
wytlrnzują jed1nak za1klady pra 
cy. Ob1€!kty fabryczme :~szcze 

w wielu miej.s.cach rażą brzy
dotą. Brudne są też ulice, 
niepotl."ządek wi.cl.ać w wago
nach tramwajowy.eh, br„,k ko
szy do śmieci - jaik Z'i!UWa
żyl tow. Jedy:nealui. 

Wielu dyskutantów mówiło 
o „legitymacjad'I' czynów .spo
łecznych", które wręcza.n t: · bę
dą a.ktywistmn w dziele po
rządkowania· · i irpię.kszania 
mia.s:a, jako wy!!'aZ uznalll!a 
za ich pracę. 

W ślad za podnosumiem 
estetyki miasta i po·r.Lądkowa
niem zewnę,r-Mlej st.ro111y mia
sla powinny iść wysiłki w 
kierunku przeobrażenia psy
chi.ld lud'llkiej, wyelinunowa.
nia zła, braku kultury, nie
poeiz.a.nowa.nia. prnr.zą.dku spo
łecznego i wspólnego dobra. 
W tym kierunku w-.1:móc trze
ba a.ktywnrnść spc>łeczeństwa 
- 1mwiedział m. in. przewod
niezący komitetu blok<rwego 
- Wa.licki. 

Posel Ajnenkiel mówił o 
kofo>Sfl.Jnym wzroocie budże
tu Lodzi I na.kladów na POISZ
czególne dzaedzmy życ;a. W 
c1<1gu 5 lat budżet p1dniósl 
się z 718 milionów do 2 m11ia.r 
dów zloty.eh. Przytoczy! ta:kże 
liczby Iłustrujące naldady 
m1a0ta na rozwój różnych 
dziedzin życia. 

Przewodniczący Prezydium 

Michalina Taitairkówm:-Maj
kowaka omówiła m. i.n. ~akże 
sprawę Ol,Pieki illlStamcji par
tyjnej nad radnymi i rada
mi, znaczenie i rangę rad
nego, o:piekę nad nun w miej
scu pracy itp. Mówi-la 1eż o 
dQrnbku po.silów łód·z.k1ch w ich 
prncy dla miasta i kraju. W 
zakończeniu wyraziła przeko
na.nie, że w kampa,nii WYbo.r
czej .':!poleczeństwo Lod.z zda 
egzamin dojrz,aJości cbywatel
&k.iej, mobifrZlując się do wy 
konam.i·a trudnych zadań ja
kie postaiwi J)l'zed nim 'pro
gran~ ·WylJ.or.cz.y Fra.n.tu Jed
ności Narodu. 

Z. TAR. 

(Dokończeinfo ze str. l) 
d.ro,gą pro.wadzącą do przywró
cenLa pokoju w Ko."'lgo, je.s.t 
rowz•arzeilie pełno·mocndctw 
Ha..."Uma;r.skjoelda. Ponadto, zda 
niem Padmore'a, „wszystkie u
grupowania w Kongo" powin
ny zawrzeć rorejm na okres 
dwóch m.ie.sięcy, za.ś Hammaa-&
kjoeld powini.en w tym czasi«'! 
odbyć w NoWYffi Jorku spot
ka,nia ,,z Rrzywódcami rozmai
ty.eh gru.p kongijskich". 

Przedstawi.ciel ZRA Omar 
Loutfi podkreśli! n.a w.s:tęp.ie 
ni-esJychane i cyni·czne oświad
czenie władz Ka.tangi, że miej
sce pochowania premi.era Lu
mumby nie ?.ostanie ·uja!Wilio
ne i że :uabójcy otrzymali ,,pre 
Tnię" ·za swój czyfl w wy<>oko
ści 4~ tys. franków. 

Lou.tfi oświadczy!, że zada-

Dziś IV ses1a TRZZ 

Od 25 - 27 lutego 

,,Dni Ziemi Opolskiej'' 
Dziś o godz. H w saU Woje

wódzkiej Rady Narodowej roz 
poczyna obrady IV sesja Rady 
Naczelnej Towarzystwa Rozwo 
ju Ziem Zachodnich. Reierd 
nt. „Wzajemna pomoc i współ
praca w działalności TRZZ o
raz zadania pracy Towarzystwa 
na rok 1961" wygłosi wiceprze 
wodniczący Rady Naczelnej 
TRZZ - .J. Izydorczyk. W nie 
dzielę - w drugim dniu obrad 
- nastąpi podjęcie uchwały 
Rady Naczelnej o zadaniach 
TRZZ na rok 1961 i wytycz
nych do IV Tygodnia Ziem Za. 
chodni<Jh. 

Teg;CJOroCtZny Tyicl!Zień Z·iem za
chodnich, t<tóry w całycm kraju 
z0<rga.niz.owa.ny będzie w dn.iach 
od 7 do 14 ma1.a obcih.od<Zić bę
dzie-my pod hasłem „Nie ma 
problemu granic - jest tytk.o 
problem pokoju". 

W Lo.dzi w <:!Aiiach od 25 do 'Z7 

liutego obchodrt.ić będziemy rów 
ni.aż Dll·i z:emt Opolskiej. W 
tym crz.asi.e przyjadą do 11asz:eg-0 
miasta dzia~cze Tow.a.rzysbWa 
RO<Z.woju Zi.em Zacl'Hx:lnich rz. 
Opolo:z.crzyziny oraz literaci i u
czestt'li-oy po·wstsnla śląski'l~g0<, 
którzy wY g I osz.ą srz,ereg O<lcrz.y
tów i spotCt.aja się z m1'odlz'-eżą 
w l'.ód:z.kich szr.t.oba<Ch. Przewi 
dziene są ta.kże występy Tea<tiru 
Zi.emi opolskiej, chóru „Lu.1nla 
l i11<'llilyeb zespołów. 

wczoi:,aJ w MDK nastą,pił>o 0 
twarcie wy.sitaiwy pt. „opol 
s:i;ozy7'1Ul wczoraj, dziś i ju-tro

28
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Wystaiwa będzie CIZyn.n.a do 
lutego w godz. O<i 9 oo 19. Wy 
sta.wa jest ni:e:zwy,kle inte.reS'\l,ią 
ca. Ekspo1.1~~Y o-l:J.ra:liują zaTów 
110 pr:iie.'JZłooc ja.k i terażniej 
SI..OŚĆ Opola.. 
z.a.c?ęcamy gorąco ło~im d'O 

21w1eatUn-ia wystawy w Młodz 
Domu Kzultury, <J.zi~ki której 
b~ć mogli bliżej po:mać p 1v.;e-
9Z«>S . i teraUli>e;:lso.ść z ·:em 
Opoh!t~1ej. 

J. Kr. 

RN m. Lo·dz1 mgJ: E. Kaź
mierczak mówi! o niez.rnier
nie ważnych sprawach we
wnc;tr2!IleJ orga.nizacJ1 r..id, o 
polityce kadrowej, która po
winna doprowa<lizić do p.od
nlesi-enia kwalifikacji prc.cow
ni.ków rad, o ekorygowa•niu 
pewnych przepisów od dawna 

nieaiktuaJnych, utrudmających I ,&11iilllSliill•lll•&mlll•••illll•ll•••••••llllll••I 
egzekwowanie przez radę pew li 
nych aktów aidmm1slracyjnych 
w interesie reahzacji : pla
nowanych zadań (wywłaszcze
nia itp.). 

Mówca podlkreślil także ko
nieczność rozszerzeni.a u 1Jraw
nień komisji rad narojcwych 
i prawnego zabez.p,eczenia 
pra•cy radnego 01raz omówił 
pcl'S'pektywy r0<zszerzoni3 źró
del dod1od-Ow wła~nych rady 

Wiele apra.w żywo interesu
jących spoleczeń.stwo omawia
no jeszcze na tym Pll"num. 

Dnia 17 lutego 1961 r. zm.a.rł nagle, prze<iywszy 
la.t 50 

S. t P. 

Bronisław Jarząbek 
Pogn;eb odbędzie się z ka.plicy ementa~a na Za

rzewie dnia 19 lutego br. o godz. 15, o czym zawia

damiają pogrążeni w smutku 

2593 g ŻONA, SYN i RODZINA. 

Pr zew. Za.rządu Łódzkiego !"!ll•lllll•!IBklfłlSJ.!!•RE•EBlllllBi••nu1•a11'llllmBIMml!l!-BiW\:BliiaUlllil!lll.'l!!l"***llilllliD 
Ligi Kobiet Kalinowska -
mówiła o pracy kobiet ra,d
nych i dużym dorobku w ta
kich dzied'Zlinach życia jak 
oświa<ta, leczn.id:wo, handel, 
opieka na:d dziećmi 1 mlo
d.zieżą, .s}Jrawy socjalno-byto
we i inne. Omawia:no handel 
i jego u.sługi nie za,•,<:Sfl.f' ; 

ws.zędzie ustawione po•-l ką
tem po1rzeb ludności. Bę-dzie
my wracać do tY'Ch ,;praw. 
Będą one na pewno przed
miotem wielu dyis1ku&ji ·akie 
w ramach _kampa.nii 'wybor
rzej toczyć si.e beda w rói-

Dnia 17 lutego 1961 r. zmarł po dlugidh cierpie
nia.eh opatrzony św. sa.kra.mentami, przeżywszy lat 57, 
naJukoehańszy mąż i ojciec 

„ 
s. p. Roman Suchecki 

długoletni praoownlk Elektrowni Łód'llkieJ. 

Pogrzeb odbętbie się w dniu 19 lutego br. o godz. 16 
z kaplicy cmentarza. na. RadQgoszozy, o czym zawia
damia.ją pogrąż..."'Di w głębokim smutku 
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niem ONZ jest przede W&ZY
stkim zapohieżenii.e ofensywie 
&il Mo·bu~u na Pr<J:wincję 
Wschodm.i.ą. Będzie to jeden z 
punktów zawatrtych w rerolu
cji, jaką ZRA wraz z innymi 
kra~ami prz-edsta,wi w najbliż
m:ym czasie. 

Pr.z.edstamioiel ZRA stwiier
dzil, że zamordowanie Lumunt
by było rezułtatem polid;ytk.i k.o 
lonia.!nej. 

Rowniez uchwal.ona wczorai 
usta;wa ,.O spółdzielniach i 
~eh . zwi,ązlca.ch". wypcl??iaj!Zc 
istnie1ące w tej dziedzinie 
luki prCLwne, pozu..VJU szerze• 
i '!'ktywniej włączyć się spól~ 
dzielcom polski•m do cg61no-
1uzr.odowej pracy nad n·1tko
nan:iem zało~eń pięcioletniego 
pla;nu rozwo;u gospodar'd na
rodowej. Pl.anu, kt.1rego 
uchu'."2lenie - wraz z n7stęp
nymt "Ustawa.mi - stalo !i" 
ostatnim, jak. już pisakm _:: 
mocnym alwrdem działalności 
wybranego cztery lata. temu 
na,iwyższeoo organu naszej 
wlCbdzy państwowej. 

JA~USZ KRAJEWSKI 

Jutro 

Reprezentant Czechosłowacji 
Katrcl Kurka mówił o obua:ze
ni'll, jakie w Czecho.sołow.acji, 
podobnie jak na całym świe
cie, wywołała tragicZl!la wia-0-0-
mość o mordensrow:-e popelmio
nym w Kaia1rudze. Przedstawi
ciel Crechoo.U>wacji podkr-eślil, 
że bezpooredni.ą odpowiedzi·al
n.o~ć za tragiczne w:y<lrur2Jenia 
w Kongo po.nooi Hammars
kj o·~ld i do.wód:ztwo tz.w. 
„wojsk ONZ". Rząd CSRS po- l 
stanowił nie utrzymywać z nim ~ 
żadnych stosunków i stoi na. 
stanowisku, że !>lłwinien on ni& otwarc·1e wystawy· 
zwłocznie opuścić stanowisko 1 
sekretarza generalnego ONZ. 1 p ł , d k 
Rząd CzechosJowa.cj.i - po- n rQSQ 0 Z 0 

dawniei dziś" 
wiedział w zakończeniu Ka.re! 
KUJrka - popiera w całej peł- 1 

nJ propo•zycje zaiwa!!'te w o- ' 
.świadczeniu . rządu radzieck!e- 1 Jutro, Ul bm., 0 godz. 12 
f!;O w. sprawie . RJo.n.ga, ~waza- 1 w Klubie 1)7,iennika~·,i.' 
iąc, .ze .stanowią one JEOYYlY I (ul p·~ k k 96) 
sp0$'0b w " · t „ w l t • 1,.,.r ows a ca-
. . . YJSC1": z f>Y uacJ!• s ąpi uro=ystc otwarcie wy 
JakteJ zna.lazł. &1ę ten kra.3. l stawy pt. „Prasa łódzka da-
~r~staw1c1el . Ira•ku, .Pacza- wniej i wś". Wy t . 

cz1, oswia-Oczyl, re zda.mem de lk . ~. s.a.~ ~ na 
I „ . k · · odJ<v>nu · ~"- . 

1 
tor~J zgromadzono kilKaset 

egaCJ1 lil'ac 1e.1 ·.-··1"""""Ia - I eksponatów (m · · 
n-0ść za zabójstwo Lumumb · ID. p1erwszc Y cgzep!ame prasy t" d •· · ") 
pon<Jsi przede wsey1s#:hm Bd- o z„1?.1 . w ·i . - Ootwa.rta zcstanie w ramach 
gm. y.raz1 oo P-O'JR,p1enie dla t obchodów 300-1 . ł 
dowództwa ONZ w Kongo, któ . . . ~ma prasy ~ 
re nie zapobiegło zbrodni po- I kl.Ju~J I 100-lecra prasy Jo1'.l'l:-
pełnionej :Przez kolon.Łza.torów. 1 eJ. .Po przerwie obrady wzno- ...,. _____________ _ 

WIO·no w godzinach wieczoc-
nyc h. 

NV czasie trwania posiedze
nia gru(>()m demonstrantów, 
głównie l\lnr'ZYDÓW, udało się 
przedostać przed gmach ONZ. 
Demonstranf!i wznosili okrzyki 
pr7..eciwko Hammarskjoeldowi, 
.ia.k również na cześć Lumum
by. 

Ponad 40 tys. 
telewizorów 

Łodzi w 
województwie 

Dość za.reje„trO'wanych te!ew!-
7.<m>w w zasięgu ł6dzkte-J f.e.le
wizjl prze~r.oczyla. już 40 tysię
cy. Na dzien 1 lutego br. w Ło 
dzi czynnych było 30.926 odbi&r 
nlków. a na terente W11Jewódz
twa ł6dzkfe·go - 10.523. 

Wyjaśnienie 
w 71wi~rllk;u z tr.a,gicnią kata

sVrofa lo•t:ri!(:!Zą, ofiarr·ą f.-0tórej pa 
dła ektipa łyż..wian.y USA Ulda~ą 'za. się <iio :l}ratgi na mis1'.noos•twa 
~n·ata za.p.a,dła dec<ya;j1a odwoła

ni.a .tej illliPrezy na zn~k :!:a.loby. 
W1a<die>mcść ·O tym otrzyma,liś

rny ~ ostatmlej ohlwili p.rt:l!ed a:a
mla:J.Jęc1em ni•rn·SIZ'll i p<>clallśmy 
Ją wc:ror aj 111.a p!erwsizeJ stJr<:cio e 
n:e .mająic jwi: m'Oi!n~ści 911rost~ 
wania dbo WY'OOfu:lia spr.z.eca:
ne;i z tn!'ą \~n;ej."'7.ej wJ.ado-1 
m.-!?ścl, z,am!·=cmc111ej w nais:zym 
cJ:7.,·aJe sport:iowym - za co prze
P!l'&SrLąmy na~icb Oz.;;telll~ków,, ' 

Zderzyło się 
6 statków 

LONDYN (PAP). - Gęsta 
mgła nad kilk,oma kra1am1 
Ellil"<>PY za.chodni.ej wywołala 
poważne zakłócenia w komu
n;Lka,cji lotm.iczej, lll-0!1'.sluej 1 1.ą 
dOWeJ. 

W nocy z czwartku na pią
tek na Kanal,e La Ma.n.che zde 
rzyło się sz·eść statków, a je
den osiadł na mieliżn.ie. 

W odległości ośmiu kilome
trów od Dover na n<J:rwe&ki 
ta.n.k.owiec „Raila" (wyporn<0ść 
12 tysięcy 700 tOd'l) wpadł me
miecki sta.tek „Bochum" (w:y
porność 7 tys'ię·CY ton). W ka
ta&trofie jedna osoba zestala 
zabtta i }edna ciężko ran.na. 

W odległości 33 kilometrów 
od. Dover zderzył się a.mery
ka118ki tankowi,ec „Evelyn" 
(wy>pomość 11 tysięcy ton) z 
holenderskim sta,tkioem „Am..st·zl 
Hoek". W wyniku tego zderzE
nia dwóch ma.rynairzy od•n1o.s.lo 
rany. 
Również tej samej nocy wpa 

dły na .siebie dwa sta,tki b1-ytyj 
&kie. Oby<dwa ~taly po·ważnde 
W>z!kod'Zo.ne. 

Z Hagi donc.szą, że w Ci·=śni
nie Kattegat zatonął i«ńsk.i mo 
toro.wi.ec „Berny··. Sta~ek po
sz.edl: na dno po zderzeni u z li
beryjskim. pa.rowcem „TynE". 
Sta.tek liberyjski wzi-0ł na. 
swój pokład załogę 1 popłYllął 
do portu Goeteboq~. 
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Naj.istotl,łejsze problemy w działalności rad narodowych 
rragmenty r.eferatu lłJRłoązoneeo na plenum Komitetu tódzk i ego PZPR przez I sekretarza .Kt M. Tatarkówną-Ma ikowską 
Jeswre tylko ~ilka tygodni t'łziHi na.s od wicl;kiego wyaa
El!l.ia, od nowy.eh wyborów do ~'ejy.nu i rad. Za :ictika tygodni 
lli0111Y obywa.teli na&?Jego kraju\ oddadzą s~<Y)e glo.sy na 
.n<lyda.tów na po&ów i radn::Y'ch . ~ w. ten .sp-osob zo.:itame for: 
alnie zamk.ni.ęty trzylebnti. ola-es dz1aJaJIW6Cl rad 1 kadencJ1 
~imu. 
Lecz ten fo111na•lny aikt glooa<wa111 i.ai popr:zedza zaiw.s:ze mery
ryczina ocena dotycllcza.sowej dzirtl.nlnosc1 rad .. Dokoni::.ie jej 
ficty obywa.tel, jeśli nie publiczni•e, to w gromie naibllŻ.&zych 
u lud.z.i. DokOl!lu!}ą tak·iej o>OeJlY 2:ałog1. fahn•lc, pracowrn.iey 
izmai.tych fa1stytucji - musirnY" jf~J więc ddkt.l\11.a.ć również 
my - łódz.ka instancja µ3rlyj111a. 
W nas.rej ocenie pracy 1rnd ?statnl'e~. ka.dencJi p.ragndemy 
lko skoncentrowac się na kilku naii.stotme_'-:.zych, naszym 
lainiem, problemacll swialliczących '°· tym, ~ rady =raz 
:u.teczn.iej .sq:>elniają wy:ma.c;;.ona • = furł.-1:qę go.o;podaorza 
życiu politycznym, ek:ononuc.z.nY<tn i spdeczmym na.szeao 

Lasta. 
Pragniemy nakreSlić _.. z 1:ioliity>cznego 'PUJ~ktu widzenia __, 
ówne kierunki dzialainia pr.'<Yl5 '.'lY:ci1. ~d 'W'az wskazać ca
j łódzkiej organiza.cji ?'a:rt~~J 1 ieJ :"-'~IZYs.tkim ogniwom, 
.ojące prz.ed nimi naJprlme~.sze zadania w kampamii wy-
:i<rozej. 

Zmienia się O\blic2'e Łodzi 
Dokonaliśmy w całym kraju olbrzymr1ego po.st~u we wszy
.kich dziectznn.ach życla. Równi<: ·ż . ogromne pr.z.2mi.any p;ol!
•cuie. goopoda,rcze i .s.po!eczne, godne wiclkiich tr.arlycJi 
;wolucyjnych łódz!k·iego proletai:i.atu ;wiJClzimy i w n.aszvm, 
lie$.ci.e. 
Ró;i.ne można stosować miary tych !Praeffi!i.an, z :i:a.s:wgo 
!dnak punktu wid:zenia ro1ZStrzy, ~ający . jest fakt, ze WY_
raoowaJ iśmy i realizujemy ko~~~ntrne :nową konoep<;J'! 
odzi jako mia"'1:a s>CJcjali.st.ycz.nego. i{OncepC'Ję tym bardz1e1 
mną, gdyż Lódź nie zatraci zasa_clmcze~10 -cha·rakteru. DO'.':J
lan.ie nadal oentrum okręgu wlol!:.ienn1·~zego, rozbudowUJąC 
.ę harmonijnie i wszech.stron.nie. 
przemysł łódzki wzbogacił się o 111owe dziedziQ1y pro:luk

li i tak: obo•k tradycyjnego włókna pra<:iują w naszyn; .mie
~ie przemy.sly -, ~hem1c;zn,s. ~;-tal°"'."Y, lell'lergetyczny. 1 mn~. 
. ówncJo::ześnie rosnie Lodź ia„w Jedno z powaznych w 
~raju środowisl> kult.uralno-na.,~kowyic.h. 
Dochody luctnośoi miasta, przy minfil:l alnym 111rzroście za

;-udnienia ,l\TZr-OtSil'y w tym ~~as~ o 22 proc€'nt, wynoo.1ły bo:
riem w l'<l''<U 1957 - 7 rn1łl~r.dow 715 n:uJ.1oo.1ów złotych, zas 
~ ro!m 1960 o.siąg1llęły 9 miliardów 890: milionów złotych, 
'il ef€ikcie nastąi:>il realny wzrost doeh<:>dów lud:zli pracy, 
Lodziamrl.e odczuli z pewnością wiele .i:iJl'lJnyc.h, równie po.z;y-

>·wnych faktów. ·"' . 
Jednak zasa<lnicre, widoczne dla kazd~~ miesz.kańca z.mfa

il w otkreSle osLat·me1 ka.Ge:lcJ1 rad. W tym bo
~· natSltą .~/ zarÓW1fl.O w działaJnoścL pautyjnej, jak i rai na-

iem cza&•-, . czoło soraiwę t.r'<ll<ki o człowieka, o z.a-
Oclow.ych w~.sumę~cf:teniny-ch • j)O'trzeb .~y>eiowych. Zapo-cząt
~ko,Jenie, 1_:g?e rzelom w dzie~zi111ie b~·dO'N'n'.cbwa .mie;;o.z
l?wano 'VI re"'uu .,,,}\.0zooczęto lik.widao1ę, Jak to &1ę J€'SlZCZe 
,..n1owego, a wt_,.- . ; · l · • ~d · d . . 'wi _ na„jwH;.,s.z,eJ p agL '""" zt. . . . 

I 0
z1\ mo wyibudowaino w ok>resie 16 la•t '7Q tJ1S1ęcy 1zb mt~.sz

•S.J,;:c~ z czego po•dczas ootatnJej kadeincJi. pa.nad 43 procent. 
N~ doprowadzenie naszego miasta do . estet?·czn~go wygl~?u 

'3.dY narod>r>we wydatkowaly w oota~rueJ ka<1enc31 ponad ~oo 
nilionów złotych. Kogóż nie cieszy, ze o<l .dziemątkow lat nie 
idn,awiane mury domów zmieniają się w kolOI"OWe elewacje, 
ke wa.situ przybywa zieleni i światła. 

Milo jest stwierdzić, że rosnący patrioty:z.m obywateli ro
:>otniozej Lodzi był motorem rozwijającej się bezinteresowneJ 
~cjatywy spolecznej. . . 

W de..iedzinie lecz.nictwa nadal przezywamy pOWazne trud!no-

~ 
· kkolwiE"k w okresie tym usprawniono u&lugi lek?-.rsk1e. 

' bJa l nam w lecznictwie zamkniętym okol.o 600 lożek 1 
zy Y 0 l l<l>k i· Zl'Ol!>la siec' poradini o 20 nowyc 1 a 1

• • . • . . 

p ż.ne trudn()ści przeżywamy nadal w ~ed=~e oswiaty, h:'t tu mamy osiągnięcia. prz,ybyto przecnez 31 now?'ch bll-

tl. k · -ko'-y-"' 12 przedsz;koli, 3 żłobki, a m1eszk.ancy Lo-
yn aw "'~ .1:1 1 '°11 • T · cl · '• 'acill na 

tl.zi realizując hasla „Tysiąc Szkol na ysa.ą ecie WIJ.i · 
le.n cel 81 milionów Z<Otych. . tku 2 i!'le 

z fund.uszów Tysiąclecia o<ldano do
3
· uz~ 1 nowocz.esi! 

"-'·oly-p<>, mmki Tysiąclecia, a dalsze · s my przekaże w 
"G"' k · wybierzemy za kilka tygodni. hr. do użytku n<J1Wa rada, torą 'A' 

N 1 
· prz"""'ać że handel uspołeczniony, zwta.szcza 

a ezy ~ -·· • . · · zakresie mo<lernizacji ,;iect 
i>.statnim roku uozynil dooc duzo w · ~ _ 
klepów. uruchomiono ponad ~ sklepów. w nowYch os;ie 

111 eh · kolo 150 nowych punktoW usługowych. 
~ ttl:do.sta tecmy i go.dm_Y kryt.yki sposób uw:z.ględmono 

ednak potrzeby rndesiikancaw odległych przedmieśc, 

Ludziom pracy zawdzięczamy 
osiągnięcia i sukcesy 

kilka tygodni naród polsk;i a więo i &połeczeństw'o m. 
~i dokona wielkie"o aktu. Karbką wyborczą wyrazą oby
wa~le naszego mias~ i całego kraju swój stosunek. do wta
dz ludowe· której prz.edlSltawicielstwo stanowi Seim. i .i& 
~owe radyJ, na·rodowe. Obecnie trwa dyskusia nad 001ągmę-
l!:lami i brakami pracY. rad. . pod k il prz.e.dwyoor-

W naszej pracy pohtyaz.neJ, czas ~mpan dowa ocena 
~zej stawiamy sobie za cel by ta ogolnonaro 
ll>ra;Y rad i Sejmu, ta rozm~wa ze społeczeństwem. w fo-.:nue 
l!y&kusji oparta byla w możliwie najszerszym stopruu na r~
telnej w ie<lzy o istotnych ooią.,"'Ilięciach, brakach, potrzeb_ach 
i moż!i.wo8oiacl\, aby dyskusję tę cechowała praw<l.a o. na..,zeJ 
l"'l.eazywi&t()śc~, .gdyż t?')ko prawda może przyczynie sę dv 
t>oglębienia sV'."iadomos<;i ?bywatelsklej. _ 

Czem>U na l-8ZY p:.zyp1sar.. że wla.ś.rne w tych trzech . latacn 
~sadln.iczym pnem1anom. uległo obJioze Lo<lzi i nastąpiła po
ważna poprawa warunkow bytowo-socjalnych i lmlturalr1ych 

lU<ln>CJGci? . . w p'.eTWszym . rzęd7lle przyp1.sa.ć nale~y te sukcesy stu.siz:'lej 
J>0>htyce partii 1 rzą<lu. w ~ymku ktorej nastąpił powazny 
?'OZ;wój gosp00.arki narodoweJ i Slil wytwórczych w K.ra:;u l 
naszym m:eści~. Znak<>ffilt?. . więksrość uzys1rnn€go 
w p'.ę<:iola.tcc przyrostu p'.'Odu.k<;i1 osiągnięta zootala dzięki 
~ostowi wydajności pracy. ktor;y okazał się na ogół wyż
LSQ.y cd planowanego. Podmos.la s1ę znacznie gospodarność w 
Zakkdach. dyscyplina pracy .' . poszanowanie rzetelnych kwa
litikacji, wprowadzono bardz.ieJ racJonalne kryteria w d.zie
dzin!e plac i premii. 

Nowe metody pracy 
Lódzka instancja partyji:i-a W pracy politycznej z radami na

rodowymi osiągne;la powazne ef;l~ty. Do~rze. przecież jes.t, gdy 
terenowe orgdna władzy l.udov. ei zdo?;i:wa.1ą sobie sumienn'.j 
J:>rac- i wlasciwym st05unk1em do. codziennych spraw ludzicich 
cora; większy autorytet . i. zaufame obywateli. I tak właśni~ 
dzieje się w naszym miesc1e. • . .. . 

W obecnej kadencji wzrosła rola Komis.ii l poszczególnych 
radnych. Członkowie komisji we wszystkich radach narodo
~Ych, to dziś duża armia ak,tywistów dobrze przygotowanych 
l znających problema~ykę mias~ . . 

.Na s:i:czególne jednak podkresleme zasluguie sprawa sięga
nia w praktyce do nowych r.ietoj pracy. Uzyskano powaine re
zuitaty w dzie<lzinie wymiany doświadcz.eń :1 innymi radaml 
1 lda komisjami., J 

Mimo pozytywnych osiągnięć w dzjeJzinie wymiany doświad
czeń, poprawy form i metod pracy komisji, w dalszym ciąg-.i 
obserwujemy nie wystarczający jeszcze stopień kontroli spo
łecznej nad działalnością prezydiów rad i ich agend. Dość czę-
st.o spotykamy się z faktami bezduszności i calkowite~o braku 
politycznej orientacji aparatu rad. 

Aktywność społeczna obywateli 
Decydującym momentem w pracy rad narodowych była usta

wa z dnia 25 stycznia 1958 roku, wyraźnie określająca rolę i za
dania komitetów blokowych, osiedlowych. ulicznych i ctom1'
wych. Te \Vlaśnie komitety walnie pzyczynlly się do umocnie
nia więzi · mi~dzy obywatelami i radami narodowymi. 

W latach 1959-1960 stworzono system pracy z ludnością w 
miejscu zamieszkania, który callrnwicie zdal egzamin. Glówną 
zaletą tego systemu jest wgniskowanie wysiłków wszystkich 
organizacji działających na terenie bloku i w ramach teren:r 
wego komitetu Frontu Jedno8ci Narodu. 

Dzjś możemy sobie z pełną satysfakcją powiedzieć, że wy-
siłki lud7J party.Jnych i bezpartyjnych zespolono w jednym 
ośrodku, w komitecie blokowym . 

O zaangażowaniu spolecznym mieszkańców Lodzi świadcza 
chociażby liczby: we wszystkich- komitetach domowych pracuje 
ponad 27.000 obywateli, a wśród nich w samych tylko kom:
tetach blokowych działa aktywnie okolo 9.000 osób. Dodać jes2:
cze trzeba 3 tysiące .-;bywateli dzialających w terenowych komi
tetach Frontu JeJności Narodu i wreszcie 7 tysięcy czlonków 
partii z grup terenowych, spełniających różne funkcje we 
wszystklch wyżej wymienionych organizacjach, inspirujący:h 
rozv,1ój dzialalności społeczno-politycznej. 

ChodZi obec:n.ie o to, aby poprawić jeszcze często niewla
ściwy stosunek aparatu adminisitracy,inego do dzialaln<>Sci ~ 
go rdzennie spolecznego aktywu. Rzecz pros.ta. nawet ideaL"lie 
zorganizowany aktyw społeczny nie zastąpi pracy samych rad. 

Sprawa pilna - kadry 
Od wielu la.t stwierdza się przy wszystkich okazjach, ofi

cja.Lnie i mniej oficjalnie - że kadry rad narodowych, zwlasz.
cza pod względem przygotowania zawodowego nie w pc.>lru 
jesz.az.e odpowiadają stawianym dziś wymogom . 

Charakterys:tyczme jest że w porówna.ntu z aparatem ra<l 
narodowYCh i111nych wojewó<lztw. w Lodzi, a więc w ośrodlku 
bądź co bądź uniwersyteckim, notujemy najwyż.sz.y Od.seteK 
pracowników z wYk.sz:taioeniem podistawQl\vym i n.iepemym 
sre<l1r11m. 

Dlatego też piłnym zaooniem jest, soozególnie dla prezyc!J.um 
Rady Narodowej m. Lodzi, dalsza wymiana kadr z 
niepeinymi kwalifikacjami zawodowYmi. ewentualnje stwo
rzenie im wlaściwYCh warunków celem uzupełnienia wy• 
ksz.talce•n'a. 

Inma slprawa to niedo.siatec.zna ze strony niektórych 
kiero·Wll!ików znajomość form prawnych i obow1ązującycb. 
przep:sów. nie zawsze pTawidiowy styl pracy organ.12.ac.-yJn<:J, 
Móre w ko.:i.s.ekwencj.i rodzą biurokratyzm czystej wod,.y, 

Przeciw mitrędze biurokratvcznej 
W rezu.ltac.ie przeciętny obywa.tel przeżywa „ro2lko.sze" ta·k 

:ziwanej mi•tręgi biun:okra.tycz.nej. O tym najlepieJ świadczą 
p:-zyklady: 

Nie tak daWl!lo itllteresan.t, piragnący uzyskać z Wywaru 
Finanso.wego zwykle zaświadazenie, że d>7..ia:tka. budowla:na. 
n'e jest zadlużona, mu.sua! . prz~brnąć kolej1r10 przez 21 Ur"L.ęd
ników, z k>tórych więks.:wść skladala podpisy na cJ.okume!lJC!l" 
mechanicznie bez jakie.gokolw:ek s;>rawdze'Il.ia. 

Dodajmy jf'.szcze sprawę przyznania re11iy 1nwalid-z.k1eJ 
w związku z przedawnionym wypadkiem przy pracy. O<i 
chwili zglOs>Zenia wniosku przez interesanta do pierwszej wy
platy renty sprc:wa wędrowała aż 76 razy z oddziału przyzna.
wania rent do o<l<lziału ewidencji i z powrotem. Ląaz.na nose 
operacji urzędniczych w związku z załatwieniem tejże rent.V 
wynosiła 349. . 

_W tym miejscu pragniemy. być dobrze z.rozumiani, szczegól
me pnzez towarzyszy pracu.iących w prezyuiach rad na.Mdo
wvch. Przykłady te po<lajemy dlatego byśmy łatwiej mogll 
w.s.pólnie zastanowić się, gdzie i w czym tkwią preyczyn,v 
sprzyjające roz.wojow:i zurzędruczenia i biurokratyzmu. 

Wzrósł autorytet rad narodowych 
Prezydium Rady Narodowej m. Lodzi jest z racji swej funk

cji rcprezen'tatywnym organem wykonawczym w n~zym mie
ście. Je~o praca w znacznej mierze wpływa na op1mę, kształ
tuje na.~'tr-0je spoleczne i dlatego zagaclnien.ie autorytetu" _spra
wa dobrego imienia Prezydium musi nas .zy-wo 01?chod":1c„ . 

Nie bez satysfakcji stwierdzamy, że zarowno ogolnom1e1skie, 
jak i dzielnicowe prezydia, cieszą się coraz w1ęk~zym uzna
_niem. Dobrze że mieszkańcy Lodzi wiążą imponu3ący rozwój 
miasta w 05(:~tnich trzech latach nie tylko z właściwą polity
ką partii, ale również z działalnością rad i ich organów '.lziel
nic(,wy.::h. 

W ciągu kadencji obserwowaliśmy wzrastającą prężność i 
sprawność działania rad. Tak też na pewno odczuwa pracę rad 
spoleczeóstwo naszego miasta, co rokuje dobre nadzieje na 
przyszłość. 

Inst.ancja partyjna ma jednak prawo żądać„ by przyszłość ta 
byla ieszcze lepsza, by instancja partyjna nie musiała - jak 
dotychczas - z uszczerbkiem dla spraw wewnątrzpartyjnych, 
:'-byt czesto rozpatrywać na posie·Jzeniach plenum, egzekutyw 
~ Sekref:ariatu takich spraw, które naszym zdaniem Winny być 
rozpatrywane na bieżąco przez samo Prezydium. 

Stoją przed nami poważne i trudne 
zadania 

Vf reforacie dokonaliśmy próby oceny niektórych zagadnień, 
zw1'\za.n~ch z pr.oble.matyką pracy prezydiów i rad w okresie 
minione.] kadenCJ1. ~ie ,1est to, rzecz presta, ocena ".'szech.stron
na. Po.zwala ..Jednak. stwierdzić, iż mimo wielu _med ociągnięć 
i b!ędow, ktorych me zawsze można było unilmąc - w latach 
1958-1960 dokonaliśmy olbrzymich przeobrażeń. 

Rf:'asmr.ując należy stwierdzić, że w kampanii wyborczej do 
SeJm~ 1 ra:l narodowycn, a więc w szerokiej rozmowie ze .~po
leczens1wem rob?lmczej Lodzi towarzyszyć nam będzie po-~u
cie dobrze spelrnonego obowiązku wobec państwa i ludności 
m;asta. Wypływa io po trosze z poczucia nieszkodliwego patri0-
tyzmu l::>kalnego, z poczucia dumy narodowej wynikającej Zi! 

wzrosty roJ1 1 autory.tetu Pol_sk.i na arenie międzynarodowej, z 
rozWOJU potencialu. sil wytworczych ,„ kraju. z poważnego po
lepszema warun.n:ow materialno-bytow)'ch ludzi pracy oraz 
wzrostu .siły naszej partii. 

Problemy najpilniejsze 
Z przedsta.wio:nych niektórych tylko fragmentó~ 5-letniego 

planu rozwoiu m. Łcx:lzi nasuwa się aeneralne stwierdzenie: w 
każde.i r.iemal dziedzinie życia mieszk~iiców naszego miasta na
stąpią zasadnicze i korzystne zmiany. A więc pro8ciej mówiac 
pootu:1aty sta".'ia~e .przez łódzkich delegatów na III Zjeździe 
Partll w powazneJ mierze będą zrealizowane. 

Jednal> P<X'!stawowym_ warunkiem wykonania tych zadań jest 
naszym zdaniem na.iszyosze usumęcie wszystkiego. co wywołuje 
rozdzw1ęk między władzą a obywatelem, co powoduje złą krew 
1 stancw1 powazyiy hamule'.: w mobiliza.cji sil i śro5~:ów niezbęd
nych. dl~ pomysll"eg.o wykonania pięcio.Jetniego planu rozwo:;u 
LoctU. Ze sweJ · &trony pr<>wnował1pyśmy. sz.yb11Je . rozwj/;l.z.arue -

kilku następujących spraw, które naszym zdaniem zakłócają 
stosunki pomlędzy ludnością a radami. 

Sprawa pierw sza - dotyczy polityki 
mieszkaniowej rad narodowych 

W okresie ostatniej kadencji do rad narodowych wpłynęło po".' 
nad 19 tysięcy podań, listów i. sl.rnrg, Komitetowi ~ódzkiemu 1 
dzielnicowych przesłano na p1sm1e 1 .zgłoszono ustnie ponad 16 
tysięcy, z tego 5il% dotyczy spraw m1eszka_niowych.. !"onadto z 
lat wcześniejszych okolo 20 tysięcy wrn.oskow, podan i skarg, w 
sprawach w'ylączI1ie mieszkanio:v~'ch, drzemie spokojnie w Wy4 

dziale Prezydium RN m. Lodzi 1 referatach do spraw lokalo
wych rad dzielnicowych. Prowadzenie jakiejś planowej polityki 
mieszkaniowej przy planie np. budowy :1 tysięcy izb. w ro~m 1954 
było nierealne. Ale dziś plan budowy 12 tysięcy izb mieszkal
nych je.st już przekroczon~', należałoby więc rozważyć, czy ni~ 
skorzystać z dośw;adczeń Związku Radzieckiego i nie planowac: 
przydzialów mieszkan na kilka la t z góry? Naszym zdaniem zy-1 
ska!ibyśrny przez to duże zaufanie w społeczeństwie. 

Sprawa druga problem polepszenia 
stanu bezpieczeństwa pracy 

Posiadamy w Lodzi 765 zakładów pracy drobnej wyh11•?rczośd 
zlokalizowan)rch w olbrzymiej większości w domach mieszkal
nych. ZdL»ey:lowana większo..:ć tych zakładów z uwagi na usytuo
wanie lokalowe nie tylko nie gwar:rntuje elementarnych warun ... 
ków bezpieczeństwa ·i higieny dla 19.000 swoich pracownik_ów, 
lecz również w poważny sposób zakióca odpoczynek ludz101~ 
pracy, bardzo często zatruwa powietrze wyziewami i opararru 
gazów. Są to zakłady po prostu uciążliwe dla otoczenia, wiele z 
nich stwarza stalą groźbę pożaru. 

Chodzi o to, by zakłady te w uzgodnieniu z ich wła<l:zami cen
tralnymi, w zaplanowanych terminac.h przez Prezydmm Rad: 
Naro'.lowej m. Loclzi, zostały przeniesione z. do.tych~zasowych lo 
kali w domach mieszkalny<.h. Tego zagadmema me. wolno dłu
żej bag?.telizować. Jest ono rozważane przez op1111ę spoleczną 
i nie zawsze nam na chwałę. 

Sprawa trzecia aktywizacja 
kulturalna zaniedbanych rejonów, 

dzielnic i przedmieść 
Oi w!elu lat mieszkańcy podmiejskich rejonów dz!elni~ typo

wo rob-:itniczych, slusznie :r:aszym zdaniem, podpow1adaJą wla
dzom tert:nowym, że czas już skoi'lczyć z traktowamem tych re
jonów jako drugiej czy trzeciej klasy. 

Jednym z warunków zlikwi:iowania pod7Jalu miasta na tak 
zwane dzielnice śródmieścia i rejony typowo robotnicze jest 
przydzielanie mieszkań inteligencji z różnych środowisk zawo
dowych w rejonach typa.wo robotniczych. By sprawa ta jedn.ak 
stała. się realną, należy w rejonach 7.anie<lbanych ;ak najszybcicJ 
stworzy.: zespól warunków umożliwiających np. profesorowi, pla
stykowi, 1>pecjaliście lekarzowi i robotnikowi zaspokajanie p ':i
trzeb gospodarczych, socjalnych i kuliuralnych w miejscu ich 
zamieszkania. W wyniku tego uzyskalibyśmy to, czego żądaja 
robątnicy, a mianowicie: inteligencja współżyjąc ze srodowiskiem 
robotniczym pozytywnie kształtowałaby jego potrzeby i nawyki 
kulturalne - słowem, kulturę życia codziennego. I odwrotni.;. 
Inteligencja widząc na co dzień ofiarną, ciężką pracę klasy- ro
bo.lniczej, odnosił3.by się do niej z jeszcze większym szacunJciero. 

Zrozumiale jest, tu nie pomoże różdżka czarodziejska, tylko 
wielo!ebia, uoorczyWa praca władz terenowych, lepsze niż do
tychczas zrozumienie tych spraw ze strony przemyslu. Sprawa 
wymaga politycznego zrozumienia wagi tego problemu. 

Sprawa czwarta - dotyczy 
estetyki miasta 

Dwa lata temu przystąpiliśmy do porządkowania miast.a. Roz
poczęliśmy te prace, chyba słusznie, od ulicy Piotrkowskiej. 
Przyjemnie jest patrzeć na przebudowane w ostatnich miesią
c~ch J?iękne. sklepy przy ~!. Piot.t}mwskiej, ale czy w tej dziedzi
me me mozna by w1ęceJ :z.rob1c np. na ulicach sąsiadującycn 
z Piotrkowską. 

Nie można zgodzjć się z tym, by już o godz. 20,00 ulice np. 
Główna, Nawrot, Narutowicza, Andrzeja i wiele innych straszy· 
ly ciemnią wystaw sklepowych oraz kratami szpecącymi fronto
ny budynków. Ni8 stanowią one chyba zabezpieczenia przed zło
dziejami. Wiadomo, że kradzie'.q w postaci mank jest najwięc~j 
i od nich nie zabezpiecza krata. 

Wi>rawdzie Wydział Handlu Prezydium Rady Narodowej 05tat
nio sporo zrobi! w tej dzie<lzinie, uważamy jednak, że usunięci<! 
krat również poza śródmieściem byłoby jednym z posunięć zm1e
~zaj,ących do zlikwidowania sp?łecznej dyskryminacji tych re
JOnow. 

);!. 
');!. );!. 

~a kilka tygodni w·ybory. Naród polski doko_na. wielkiego aktu 
panstwowo-politycznego. Dlatego też szczegolrn.e przed PZPR, 
która wzjęla na siebie cieżar odpowiedzialności za losy pa1istwa, 
n.arodu, odpowiadając za budownictwo sccjalizmu w kraju -
spoczywa wielki obowiązek politycz110-organizacyjncgo przygoto
wania wyborów. Partia i ogniwa Frontu Jedności Narodu sto.ią 
przed wielkim egzaminem, który powinien zaświadczyć o politycz
nej dojrzałości i z:lyscyplinowaniu społeczeństwa. Egzaminem do
nioslym i trudnym. Trudnym tym bardziej, że w okresie kampa
nii wyborczej uwaga całego społeczeństwa s!<upia się nie tylko 
na ocenie tego co już dokonane zostało wys1łk1em całego naro
du, ale i na tym. c-0 zgodnie z programem rozwoju Polski ma 
być osiągnięte w przyszłości. . . 

Dlatego też biorąc i:;od uwagę wszystkie zm;any ordynacji wy
borczej ·łącznie ze sposobem proponowania kandydatów - Plenum 
Komitetu Łódzkiego wysuwa przed całą organizacją partyjną 
następujące zadania: 

po pierwsze - chodzi -:> to, aby na terenie Lo<lzi każda instan
cja i poóstaw<>wa organizacja party,jna opracowały swój wlasny 
plan pracy politycznej i organizacyjnej zapewniający szeroki 
kontakt z masami, umozliwiający dotarcie ze slowem partii do 
każdego partyjnego i ~zpa~t:Yjnego obywatela w jego miejscu 
pracy. Konieczna jest rowmez aktywna praca propagandowo
agitacyjna członków partii w miejscu kh zamieszkania. 

po dr11gie - w związku z zajaniami partii w kampanii wvbor
czei wydziały K_omit~tu .Lódzkie~o Organizacyjny i Propagan:lo
wy oraz in.stancie dz1elmcowe winny odbyć w najbliższym czasie 
narady z kierown!kami terenowych grup partyjnych w celu omó
wienia programu LK FJN oraz ustalenia planu dzialaln"ści agi
tacyjno-propag;mclowej dla całego miasta, dzielnicy, osiedli, blo
ków i domów. 

P.:>wiedzmy sobie na zakończenie: żyjemy i pracuiemy w mie
ście wysoko odzpaczonym. z o:Jznaczenia tego dla wszystkich 
Iud.zi dobra.i woli, ~ zwl<1~z~~za prze~ l.00,zką organizacją partyjną 
s(OJ<\ trii.ine zadama, o ktorych mow11Jsm:v w naszym referacie. 
Zadania„te wykona:n:"· a. łódzka organizacja partyjna wyjdzie z 
kamp~m.;1. wyborc~e.]..iak 1 samych wyborów politycznie bogatsza, 
b~d:>:ie.J Jl.':S7cze Z?lizona do sz~rokich mas i l'la pe?.rno obd 11rzona 
większyn.t zau.famem społeczenstwa. A jeśli W)'bierzemy -:Jo no
wego. SeJmU i nowych rad naro<low:vch najlepszyćh z nas za
pewnimy tym sam?'"lTl pełną realizację pięcioletniego plan~ go
spodar~1 n.arodowei w n~szym mieście. W ten sposób najlepiej 
wyna_gr oclumy trud codz.1enny setek tysięcy włókni arzy, meta
lowco.w, _bu.do·wlarzy.' naukowców. nauczycieii, pracowników kul
tury 1 o.swiaty, kobiet i .mlodzie-.!:y. którzy swą ofiarno8cią każ
~e!!o dma pracy, ~zęsto 1e.>zcze w trudnych warunkach. pomna
za.1a. sil~ nasze] oiczyzny l całego obozu socjalizmu buduj Pol-
ske . ..S9!C.Jali&tv.cz.ną. .,.. ' ą 
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Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet 

* Łodzianki a~ansują * Kwoty na cele 
społeczne * Swietlice, place zabaw 
* Eksperymentalny kącik dziecka ~Coraz 
więcej nauczycielek .i pracownic służby 

zdrowia w szeregach Ligi Kobiet 
ZBLIŻA SIĘ MIĘDZYNARODOWY DZIEN KOBIET. JAK. 

00 ROKU LODZIANKI OBCHODZIC GO BĘDĄ BARIYZO 
UROCZY.Sem. w WIELU ZAJ{LADACH PRACY r INSTY
TUCJACH POCZYNIONO JUŻ WSTĘPNE PRZYGOTOWA-
1\'lA DO UROCZYSTOśCI, A ZARZĄDY DZ1El,N1COWE LI
GI KOBIET ZROBILY .JUŻ WlEl.E, ABY PRACAMI SPO
LECZNYMI UC'L:CIC SWOJE SWIĘTO. 

Zarząd Dzielnicy Bałuty ra
zem z TPD zorganizował 5 
świetl~c przy blokach (ul. Zgier 
eka 38, Sporna 72. Liściasta 79 
ul. Boj·owników Getta i Toka
rziew19klegio) Zarząd „Gómei"' 

urząd:zil również ra:rem z TPD 
plac zabaw dla dzieci. c:eka
wy pomysł zrealiz.owal Zarz~d 
Dzielnicy Śródrri.ieśc<e, który 
na razie tylko w so.J:>otę wie
czorem organi.ziu,je tzw. kącik 

• ·Nie ubierać się za lekko 
9 Nie odwiedzać chorych 
• Dużo, dużo witaminy C! 

Grypa się czai ••• 
Pogotowie przygotowawcze 

w Stacii San.• Epid. 
Ponieważ od 5 dni nasilenie 

wypadków zachorowa.nła n.a 
grypę ~oslo, zwróc;liśmy 

się do S~acji San.-Epid z 
prośbą o informM!ję, czy nie 
grooi nadejście epidemii. 

M<l'Lliw<>ść zblil7..enia. się fa
li epidamicznej z Za~hO<lu 
istnieje. ale dotychczas uiebez 
pieezeństwa jesuze nie ma. 
W żadnym z miast p-oLc;kich 
nie zanot.owa110 epid•emii. cho 
ci.a.z W'l!)rOOt wy·padków grypy 
JDa łenidencję zwy:i"..kową., 

Biorąc t.o po<l uwagę. w 
J,ód:rkiej Stacji SaniLarno
Epidemiologi<Y;.nej 7,a.rzą.d7.-0ne 
jest pogotowie przyg-0.towaw
eze. maja,cc na celu kilontroli: 
m2ltluoków 0 za,chor0>wanin 
na gryi><:, obserwację skupisk 
mieeięcy>Ch itp. 

Aby uchroni<' .się od gryp~·. 
nie należy w :i..adnym wy1Jad
ku odwiedzać chorych h'ze
ba nato.miasi . jeść w tym o
kresie dużo boga.tych w w~i,a
minc: C warzyw i (loWoców, jak 
cebula. cytryna itp. oraz nie 
ubierać .się za lekk-o. fk) 

Nasz Telef on UsTugowy 
M•H•t1 

CZYNNY CODZTENND!.. 
OPROCZ SCJBOT 

W GODZINA.CU lt-lJ 

ELEKTRYCZNE 
UNIKATY 

POLANEK I M. W.: Skle
py sporadyc:mie tylko SI\ 
zaopairywane w popularne 
lampy radiawe. Gonzej jesz
c:ze przedstawia. się sprawa 
z ·żairówkami o ma.łym wat
ta.tu. 15-ki, naj-odpowiednie.i
sze do oświeUania. klatek 
scllo<dowych - są prawdzi
wym unilta.tem. 

RED.: Rejonowa Hu.!'tow-
nia ArtyJrnlów Ele~trycz-
nych otr.zymala nie.:lawno 

nie do naczelni.ka cen'1·alne
go wiezienia w Lod.z1. przy 
Ltl. Sterlinga. Oczywiście, 
I rzeba podać przycz~''Y u
zasadniające tę pro&bę. 

SZOSY WYLOTO"WE 

KIEROWCA: Ja1kie szo~y ! 
wyl<łtowe na. pólnocy miasta 
-0trz~·ma.ją gładką nawh,rzch
nię w najbliższyych lata.eh'? 

RED.~ W bieżącej 5-Jatce 
mają być uporządkowane do 
granic mia.s~a takie ulice l 
wylotowe, jak Zgier.s<ka, 
Brzezińska, Limanow.o.•kiego , 
Alek...<:.and.rowska i Wojsika 
Pol.siki ego. 

Mimochodem 

dziecka, w który;il\ rodz.lee wy 
bierający się do k'.Jna. ćzy do 
teatiru, mogą poz!J1>tawić 
swoje dzieci. W przy.sziośc'. 
kącik czynny będzie rów:;iież. 
jeśli zajdz'.e potrzeb-a i w in
ne dni. w różnych godzir.ach, 
aby odciążyć rodziców od 
zajmowania S:ę dziećmi w wy
pad.ku dok·0>nywania większych 
zakupów, doksztalcani.a. się ;td. 
Zarząd Dzielnicy Widzew po
stanowi! wyposażyć .S>WQja p.o
rad.nię gospo<larstwa domowe
go. 
Centralną uroczystością z O

kazji MDK bęóz'.e wieczór roz 
rywkowy w Filharmonii Lódz
kiej. Niezależnie od teg•:> od
bę<lą się obd10-dy w ramaęh 
diz'eln:c: spo1:k.ania z aktywem 
kobiecym. hernatk:i. przedsta
w;enia teatralne. W tym roku 
jednak kob:ety poetanowily na 
tego rodzaju imprezy wydac 
stooUJnkQlwo niewiele p;emię
cizy. a raozej więcej p::-zekazy
wać na oele s;:>oleczne. Np. l>o 
b'ety z ZPB Lm. Harnnms, 
przekażą znacz.ny fu.ooLL<;z na 
walkę z gruźlicą. a kobiety z 
Zak~adów im. Dywizji Ko8-
c.u.s<ci>:owskiej na budoowę s2kM. 
K-010' LK przy Za.kładach im. 
Gwar<lil Ludowej. no&tanowi
lo wyasy~nować 1.950 zl na 7.a 
kup k.'<liąż€k z zakr€su gos;x:>
da·r.stwa domowego. a 5()1) .z;l na 
fundLk'i>Z budowy szkól. 

W związku z MDK na wni<>
sek organizacji kobiecych J>r'GY 
zakładach pracy, dyreltcje po
szozeg-ó1nych fabryk awa.nsLbją 
wyróżniające s'.ę robotni~ i 
pracownice. W Zakładach im. 
Micik:ewicz.a awansowalo 19 ko 
biet a 13 p-0din:e3iQino u;:>ec>a
żenie. W Centrali Zbytu Tka
nin Tt>chnicz.nych rÓ'A"nież prze 
.~.z..ereg«Ywa.no do wyż.w.ej .;r11pv 
p'ac pewną ilot<ć kobiet. W 
niektórych in..<>lytucjach kob:e
tY satne dażą.c do podniesienia• 
9WV'Ch kwalifikacji i ~żli
woo\ci awan.9U "'2lkolą się. 1:15 
pracownie telefonów międ•zy
m;astowvch końw.v w tym t'O
ku .c.7.lrolę 7.awodowa. W nie
których zakład.ach <lyr<·kojn 7.a 
kupt1ią dla k<>b'e•t do w.~pól·ne
g-o użytku praL!l.ioe lub c'!l1!,1•
rzacze. W Zaklod•<l<'h itn . 0-
b:'Ońców W<lłr'.".Z<Jwy zorganizi.'

we.no p1,zyza1kladowy gabLnet 
ko.;:1metye~1y. ~ 

Z oka.zji święta marcowego 
powiększa.is. się stale szeregi 
L:gi Kobiet. Powstają n.owe 
kola. M. in. ositatnio zorgani
:ro·11•aino 5 kół Ligi Kobie~ w 
szkolaoh śródmieśc'a . a w sta 
dium organ;izaoji są 3 kola 
Dr.zy szpttalach na Radogo
soc:z.y, w Szpitalu im. Barlic
kiego i im. H. Wolf prey wl. 
Lagiewniokiej. Powstanie tych 
kót ma duże znaorenie, pon.iz
waż nauczycielek i pra'COw'Ilic 
służby zdrowia w organizae.ii 
kobiecej wciąż jeez,cze j-es•t :r.a 
mafo. (kas) 

, ............... "''''''''" • 
~ Po laury 

Demostenesa 
Ju:i: jutro dziewięciu na.I· 

7.<i<>lnlejszych mówców s.po
śród studentów Wydziału Pra 
wa Uniwersytetu Łódz.kl„go 

zmierzy się w dor<W.znym konl 
kursie krasomówczym. Ta cle 
kawa impreza <>dbędzie się w 
au~l UL przy ul. Narutowicza 
108 -o go dz. 16. 

Konkurs łódzki stanowi zara 
7.fll11 eliminację do ogóinopol
s-klego turnieju _ kra.'>omówc.ze-1 
go s·t.uclcnt<>w prawa, który 
<>dbędzie się równie;; w Ł<>d>:i 
w dniu 2'> marca br. Zgl<>siło 
w nim udlzial 6 środowi"k uni 
.wersyteckich - wszystkie z 
wyjątWem Warszawy; gdue 
widać brak ta.1-entów kraS-O-
mówczych. {bz) • 

Gdv drobiazgi słoiq się problemem 

Producenci zwlekają 
- - k ienci denerwują się ... 

Od dawna ed>exuwa.my bra.k 
wszelk>i!>g-o rod?.a,ju drobiau.
gów używanycłl cooziennil' w 
domu. W dalsrzym cia,gu nie 
ma w l&tlzkich . sklepa.ch, a 
µodo-bno i w cale,f P-0lscl'. klu 
czy do otwiera.nia. k<l'llse1•w 
wsze1i.;ego rod'l:aju, maszynek 
do ubijania. · pi..,ny i P<1'7cd11-
ra.ni"1. Jarzyn i ow1l'llów, mlyll
ków do piet>rni, nożyczek do 
mi>wych wszelkie.i wiclko-ści, 
n-0<ży nierdzewnych, podst.a
wek do żelazek, korków tl-o 
nalewa.nia. 1'tp. 
Władze ha.ndJ.Dwe naszego 

miasta maj• więc zamiar w 
nied}11gim czasie zwołał w 
Lodzi konferencję .i: pro<lu
centami. a więc 11arówn-0 L 
1>ai1 twnw;vm pt'?emyslenl jaj( 
i spółdzielc7A>ścią 1>racy na. te
ma.I: co w na,j.DI iż~ctym cza
sie k<>nkretn>e l>l}dą mo-gli 
wypr-o<lt\kowa.ć z tych drobi<t.'11 

gów, Chudzi lu o ustalenie 
za,równ-0 ilości. ja.lt i a<;.0rty
men·lu drobiazgów potrzeb
nych bard:T-o w g<>.sJ,>Odarst wk' 
domowym. których do&lt.liwy 
brak 'edezuwam;v oo lat. 

Oby wreS'.teic- narada ta po.
mog-la 7.likwid<>wać te per 
wyższe braki zaitpa,trzenia. 

(SK) 

Igelitowe cacka 
Leopolda Woitkiewicza I DZIS• 

j D u~~·a~~~ii~ón;e -wi ;1;~;~ 
sdofri mówić s1" bę

dzie- jeszcze więcej - o nr 
. Dorocznym Konk11r.~1e Prac 

! 
Amatorów Plastyhów. :::orga
nizowanym. przez M•:zeum 
Sztuk.i, reda.hej<; ,.D:ie11nika. 
l,ód.21ciego", Wydział Kultu
ry Frez. RN m. Lodzi . Woj. ................................................. "' ............ 

i..IOINO ... ~_. 

na pałkach k_sięgarskich 

Bai!''Wt'lOOĆ. nicsamo•wito!;ć 
ee·„ot;·ka Tybetu. kraju wiel
k :ch ch.a-ć p017.Al•mych prz-em;e,n 
sr>e>l<emych. oto giowna br€<lć 
k.~ :ążki pol~kieg-0 da. i Et1m'.,k~rz.3, 
kt.óry wiele la;t sp~clrzil w Chi
n.a,<>h. 

Leo.n SZyfman - „Jędrzej 
decki", KiW, ©l 30. 

Książka 1"1'11iejsza ma za za.cl.a
nie ID·O·żli··wie grunto~1ne rza.nali
zow·sn!e i cśwlietlenle przy1rodn~ 
ozych i :tiloz.or•cz..,ych poglądów 
Jęchraej.a Sniac>ed\<ie-go. 

„10 lat Chińskiej RepubHki Lu 
dow,ej", ·KiW, zł 8. 

o~;ą.gio ięcia ~ospoda•rcize i kul
tuir.ahne w Ucrz.bach. 

FiN. Wojewócl.zką T\:omiRję 
Ztciq:l:ow Zuti:ocloic)Jch ? To-
1car:yslIL'O Przyjaciół Sztuk 
Pięlrnych. 

Osta.ini-0 O<lwied.zil naszą 
redakcję je-den z uc.zestni-
ków tej za)nrnjqc.cj impre.:zy, 
ama·tor-plastyk p. L:!opold 
Woj.tkieidcz. Pr.?y te.i spo
.rnbnofri zapreze11Uncal on 
nam SU'Oje aq·cyciekatn: p·ra
ce - plastyczne figllrynki -
.Tasia i Małgosi, zbója. Ma
deja, nemie.,/nilców i chlo
pów. Gavroche'a itcl. 

I!ow!>ścią tych prac jest 
fakt .. te tl'lJkona.no je z ige
li-t11 różnego rodzaj11, folii i 
drutu.. \..\7 zasad:?"ie martt.cy 
t.en i ni.by niewdzlęc.z11y ma- 7 

terfal 1q1l:azuje duże możli· 
wofri pla.~t11cz11e: ela<ty<:.~
ność, zdoln o.~ć pocldo.turnia 

! ~~;,:;,;~~;:~;;,~;~;oló~ tym oryginalnym. materiale 
są naprawdę pom!/'slowe i 
v•ysoce artystyczne! ł 

p ols•kie Towarzystw.o Pnyr~ 
n·Hiów im. Kouern11~a za..wta· 

da.mia, Ze d-:dś 0 god.2. 16 na ze„ 
br:ui.<u oi<ólnym PTP w sali In
~tytutu Medycyny Pracy . (ul. 
\Vod-na 40) dr Julian Liniec.ld 
wyg-I-Osi referat pt. „Niektóre za 
ga.dnłenia ochrony pracy przed 
pro-mieni{)lwaniem jo-nizuja.cym". 
Odczyt będzj,e polączony z wy. 
świetle•uiem filmów przyTodni
czych i -.wiedzaniem Zakładu 
Badania Izotopi>w. 

* :&: Z oka•ji 14:;, .-~cl<lllcy premiery 
ope,ry R-o9siniego "'Cyrntilł: 

sewil.ski·' - Klub MPiK oraz 
Wydz.iial Kultury Prez. R:N m. 
Lo<lzi organi•2ują d'Ziś 0 godz. 19 
wieczór muzyczny. Prelekcję o 
twó.rczo.ści kompozytor.:i. wygto· 
s.i red. B. Buslal<iewicz. Uustra 
cja mu.zyeiina z ph·t nagranych 
lł•"LMó świa.towej slawv śpiewa· 
ków operowych. Wstęp be;r.pla.t· 
ny. 

* ~ :1c Z anąd Łódr.&.ki TPP-R podaje 
do wia<!<>m<>ści, że <> godz. u 

w sali Klubu prz;v ul. Narutowi 
cza 28, mgr F. Nieuwa;i;ny wyglo 
si odcy,;yt nt. „Twórcl.llść K. Pau 
stowsikiego". Preilekc.ia wyglo
"zona bętbie w języku rosyj
skim. WS1t~p w11olny, 

Coś dła 
:: fi latelis ów 

Do Łodtzi w ?;Wi37k.U ~ 300-~e
!."'em Prasy Polsl<:·e.i n2..:le5Zl.() 
pr7e·'<?.~o J.000 :o::>e<>jalny,c:h, pa
m'::t'i,:-0-wy·c-h kOf>f\:rt. F'ł.a.t•e-t:śc1 
W)'l<li.p · 1 i tę nowość d-O<ll<>wn.: e 
w clągu ki.lku god'.z.'o. 

Wc-zc•ra.i tJ'lZY'stl..ły nowe ltope~ 
ty wy.dr-ne z. o!~rzj i IV K.0t1gu:.e
$l\ ·rec:ho''-{(w~· Po1s1{=ch Koper
t.a ma pauniątkzywy znaCtZ.ef< bi-a
lio-mer-\Ą·.cm,o ... cz.a.nny, o·rnam-E"nt 
'" :form:e odmni.r,i NOT i pa„ 
m'ą'l~wy stiempel ckoliC"al'oś
c'mvy. ~k) -------

A moie ktoś za·i11tere-mie ł 
się i nimi i ich tw6rcą, któ-l 
ry jw/w utalentowany !lma
tor, pasjonuje się rói:11g-m1 
dyscypnnami plastyki. ł ; 

Wyratował troje dzieci z 
Lódzka Komenda Straży Po 

żarny(!"h wyraża specjalne 1:.io
dzięrowanie i uznanie Bole
sławowi ·wojci~h-owi;kiem.u, 
który narcża.iąc w'.la.sme żyo~e. 

chk•pCO•W. f 
W czasie pożaru ,prz;y uLcy CZOŁENKA DAMSKIE n'1 

Złotej 6. w:o.zedl do m1e:wk:a~ obcasie ,.sz.pulka" - P:otr-
n;a Stanislawa Bojańczy:ka 1 kowska 89, 
wydl:·byt :>: p'.omieni Jego POMPY \\·odnc sk.rzydelko-

mualda. 3-letniego "Piotra i armatura wodno - kan.'. 
10-miesięczne?;o Grzegvrza . centr. ogrzcw. - Przvbv~ ł 
Po wyprowadwniu dz.leci B'>- .sze-.v.o.kiego 32/34, • • f 

wiele tY!l)Ów lamp radio
wych, m. m. ta;k _poszuk.i 
wane lam,py do „Pioni-a1„ów", 
bateryjne do „Szarotek" ild. 
Oby 1ylko zaopatnyły się w 
nie sklei.iy. żarówek nato
mia1&t o mocy 15 i 25 W 
bra.k. Czyżby z tego powo
du, że producentom gorzej 
si~ ikallkuluja? Biuro Zby
tu Spr~t·u TeJetechnicznego, 
J<-0ITT.t1:aktujące ca.Jość pro
dulkcji żarówek, PtW.rinr10 
zająć się tą sprawą. Chodzi 
,przede:!; o oszczędność w 
zużyciu energi;i elektrycznej. 

O kulturę współżycia 

trzec-h synów: 4-1-etn'ego H-0-! we, GWOZDZIE "'-Uf.1owe 

le.sław Wvjciecl10wski zlol:al:- żELAZKA z termo-reguła- ..11 
z0wal p0ż~ł- pr.zro przybyciem cją. MASZYNY kw::hP.nlfl-e I' 
straży pozameJ. (-.) w1eloczynnosciowe _ Pio,fr- ł 

kow.s1ka 115 ł 
KREM ,.Sze~'S'Zeniowy" wł 

perfumerii - Piotrkowska ł 

WCZASY MORSKIE 

Z. K.: Dlaczego Jtie ma. 
wC'Zasów morskich? 

RED.: W swoim czasie 
FWP organizował wczasy na 
statku żeglu.gi przy-brzeżnej 
- ;później jedna•k zan:echa
no te.j atrakcyjnej formy 
wczal5owej. Wydaje sie, że 
dyrekcja FWP w Wa.r.!>'lawie 
powinna przywrócić wczasy 
mo'l'ekie. Chętnych na pew
no 1by!Joby wtlęcej niż miejsc. 

PRZENn;SIENIE 

ZAINTERESOWANY: Jak 
za.fatwić sprawę Pl"..teniesie
nia syna. d-o innego wię-;ile
nLa.? 

RED.: Na.leży złożyć poda---

Właśei·wie ti-udn-0 w tej chwili ustalić, oo było przyczyną ~
fliedzkich nieporozumień w domu przy ul. Zgiersk.iej 14. i)ly
ślc, że n.awet Sherlock łfolme.s w.spóloie z Arsenem Lupin stra
cilił>y growy w ogrom.ie drobnych n.iesnasek. które w efek<ii-0 
dopr-0.wadzil.v do wybuchu istnej W<>jny domowej. 

Miesllkańcy pcdzieli.h s'e na tej sprawie, opatr.zone ki1ku
dwa wrogie oboz.y. które przy nastoma podpi.sam1, prze.sJah 
wmocy dostępnych im śrcd- m. in. dr> teren.owego kom1te
ków prowadziły re sobą za- tu Frontu JednOOct Narodu . 
ciekłe bo.ie. czę&to kończące Wresz;cie spra1wa ta 21nab:-:la 
się :.n.terwenc.ją rnilioj1, a 'la- swó; ep1Jog na zebraniu iok.a
we,t pogotowia ratunk<>wego. to<rów z udzialem przed.sfawi-

W domu przy ul. Zgier~kiej cieli rrnilioji i Frontu JednO.ści 
14 je.s>t jesl7.0ZE: trzecia. bardzo Na·ro·du. Po zlożeniu ;i:.pr.awo0-
zresztą nielicz:na grupa lok<t to zda.n la prz,ez prr;,ewod.nioz;l,cą 
rów, z rezierwą th'!lboe~mkowa- lromit-et.u domowego. część J.o
na do sąsiedzkich rozgrywek. ka.torów rozpo<:zę'1a ba.r<lz-:> 

Zapewne i my nie in,g-ero- żywa dyskusję. 
walibyśmy w spra,wy, k;ó;·e Zac:ietrzew:eni lokatorzy -
choć przy•kre. '1nternsują jedy- przeważnie kob;e<t;y - jednym 
nie m:esz.kańców tej J>O'*'.sdi. tchem wyrz,ucal i z sieb:€ 
Sąsiedzkie spory móglby prze wiszy.s11lkie ·żale, które nagroma 
cie:ż we \\"łasnym zakresie rce dij!y się w d'°'1nu przy ulicy 
wiąz.nć k>0mitet domowy. Ale Zgier.skiei 14. 
właśnie on - jak twierdzi A fakty? A lt.0n~retne 7..a
grllJJ)a lokatorów - byt powo- rzuty? - n'e. Tych aska·rży
dem staly<::>h, ciągnącyoh s'.ę ciele w OSO·bach wojujących 
już od dłuższego cza.su J-0ka· są-siadek n"ie p-0dawali. 
to:-.siki<::>h klótni. Zaoietrzew:e- W efekcie burz.lJ,we.go Z'E!bra 
ni m'eszkańcy domu przy u!. nia wybrano nowy komitet. w 
ZgierS1kiej 14 zażądali wi<:!c sklad k:ló~·e.sro we':·izli prv.;;:J,!".ta
wiiany komitetu. J?:\SmQ w wicJel.e ówóo.h W4<>,ilc"1 obo-
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zów. To ohyba naj.lepsą...e wyj
sc1e z sytuacji. Być może, 
wapóLna praca wplyn:e n a J'.l'O
prawę stooun.ków między '.I.Wa
śnionymi lokatorami, Bo. pro
szę obywatelek. trawienie cza
su na wz.ajemme azynienie s.r.,.. 
bie .zio61Lwości. odbi.ia się tYl
ko na waszych spra·wach. Po<l 
'CZl!S. gd V '.inne kQIDHety d,)ffi()o.. 
we organizując place zabaw, 
świetlice. starają się uprzy
jemnić życie lokatorom, wy 
tracicie tylko ozas i nerwy na 
sąsiediJkie porachUJr1ki. 

(st.) 

Od 20 bm. 

Zmiana godzin 
urządowan ia 
w urzędach pocztowych 

Dyrekcja .Po c7.t w Ł1>dzi wpro 
wadza z dniem 20 lu·teg0 zmianę 
w godz.inach. ur~ę.<J.owania w nie 
których dz1ełn1cowych urzę
dach pocztowych. Zainternsowa 
nych kien1je•my do wywies:t&k 
w t.ych urzędach, 

JUTRO RAJD~·--------'.-" 
samochodów wygranych w PKO 

Loozianom bez przerwy. dopi
suje szczęscie w ~o~owa'?1-u aut 
o~obowych na 1<.s1ąz~czk1 P~'?· 
w oS'tatn•im Josowanm szczęsl:.e 
uśmiechnęło 9ię do na•t~_pnych 
22 osób. Tym os.<>bom julro, w 
ll'iedzielę o godz. 12.30 wręczone 
zos•tana a.kta wła~ności •wyg>ra
n;vch poja.zdów mechR11ic?Jnych. 
pclbfłdzie się to n;r. Pl. Kom11· 

ny Pary•s•kiej (gdzie ml ki!•lku 
dni urządzona jest wy,;1a.wa wy 
lo~'<>\V",nych wozów). NastP,pnie 
ultcami Sie-nkiew·icza, s Ma.rea, 
PlotrkowMq.. Płace·m Nie-pod.łe
głośoi, ;r,nów Piotrkowską do Pl. 
Wolności, z powr<>tem do Ziei<> 
ne>j aż przed gmach PKO r>rzy 
Al. ltościus'>l<i nasląt>i przeJazd 
W><loso-wan)'ch aiu.t, ~l 

16, : 
MATERACE gąbczas.te na 

tapczany i lóżka w rożnych 
r0<zmiarach - Pio i rkow-' 
ska 175, ł 

PRZECENIONĄ ODZIEŻ · 
ł dam&ką i dziecięcą od~ 

z1 150 - Ko,ściel1na 6, Ogro
dowa 4, Pi<J.tr.kow.silrn 165 . ..11 
317. Limanows1kie·1<<> 46, I' 

PRZECENIONE TKANINY 
welniaine, ubrnniCYwe, su
kien.kowe i płaszczowe od 
zł 120 - Kościelna 6, Ogro
dowa 4, Piotrkows1k„ 317, 
Zielona 43, Kilińs.kiegc 139, 
Na.wrot 72. 

ł U S L U G I MHD 

ł WYPOŻYCZALNIE PRAI~ 
NIC - Wł. By(om•;k;ej 26a 
i Armii Czerwonej 47, 

GABINET KOSMETYCZNY 
- Główna 5. 

Informacji udziela Lódzkic 
Zjedno-ezenie Praedsięb;1>rstw 
H~.ndlr>wych, ul. JPr2ego 
10/12. 1el. 250-31. (.XOY) 

...... ~ .... ~~~-'~~~·~~· 



1) ul. Na.rutowi~ 
2) 

3) 

4) 

H 
12 
68 
45 
16 

209 
102 

ZLECENIA NA ROBOTY 
WIERT~ICZE 

na rok 1961 

I 
przyjmuje Spółdzielnia Pracy 

.,BłJDOREtfHJON 11° 
w Lodzi, ul. Ks. BRZÓSKI 11. 

I 
8) 

9) 

10) 
11) 

12) 
13) 
14) 

ul. Lut()micrska 2 I - _KUPNO -] 

" 

Armii Czerw1mej 4 
Piotrkowska 29 
Piotrlmws•ka 82 
Piotrko,wska 96 
Przybyszewskiego 1 
Zachodnia 25 

SKODA-Spa.rtaik C:Za.t'na z 
rsd~em w id;~9.1oym s.ta
n 'oe spczedam. w:aj.omość 
Łódź. Be.dGe'ł~Slta 24 m. 9 

PEDAŁ (ty·g-'.el) k.u,p:ę. -
Może być :z.d€ko·mpl·eto-
va:ny. Ofe>rty p.'!Se·'l1loe 
„2363" B:,uro Oglo·szeń. 
P'ot1l<.ow,{<a 9S 2W3 G 

tel.. 417-17. Og!ąc1'3Ć !:'Obo- ZAKŁAD Dost<O<lale<l!S 
ta J n1edz;ela g-0<1z.2~t-~ Rzemiosła w LodZl orga-„ :zuJe kU rsy gospoda r-

Dr Jadwiga ANFORO• 
WICZ we•H>ryczne. skór
oe 15.30-19. Prócho:l<a 8 

23>37 G 

PRZY Cl-IOROifACH--WE 
WNĘTRZNYCH wyluywa 
nie og.oi.sk zai:<ażeu1a w 
i•mle ustoei wyCKonuje 
sne-cjai<1le rentg<>3 denty 
styczriy. Pi<Htl<-0wska 121 

Ot SIENKO spec.Jallst.a 
chorób skór't'l)lch we<ie
rvczn,•ch !!od:z 16-18 K'
liMt<iego 122 2389 G 

DENTYSTYCZNY gz,bi
ne~ dr Mal,achC1\.\"S1k:ego 
przyję<'ia pacjentów 14-
16, Ws"hodn:a W 2450 G PIANINO koncE•rtJwe - •---------- ;twa domowego - goto

„Bli.itru.1er", sten l>atrd'lo I LOKALE I wania 1 p1ec-zenia. Zapisy 
dm.bry sp!'2:eda.nl. KHiń- orz~·jmują ośrod!<I: Piotr I 
sk!•ego 77-4 2219 - ~~w:lrn 24. Andrzeja 2~tr~ l ROŻNE 
SYPIALKĘ ncowo-crze,?iną I< URSY- kreśleń te-chn1cz 

d·am Oglą.dać p•,otrkcow- f<!e wyg'.>dy zam'eo'ę na ;zynow~·ch. radiotecbn1cz 
';ka 1.82-34. M!chalSJk1 - pokój. ktLc·t:n!ę lub wI~f< ne 1 telt"wizyJne orgarn- NAPRAWIA bez ślad1u I 
(orzech k.a.u.kask1) STIJ!J'7.e- KAWALERKĘ W'fl..Y.St- mych. budowlanych I ma '"'---------

goclz 16 "1 2214 sze m:e21zK.e>nie. OJ:eirt)" zuje Za!<lad Doskonale- t'.SZl<.c.:!:ur~ą gs1l'd·o,ro-bę a.r "Ili lll ~---=~ · pisemne „ 22·09" Biuro n1a R:ziem'oRla Łódż. Ła- tystye<:na N>ro·w•.1;.a Łódź. OGł.OSZEłłlA DROBHE ~!~.~.·~~N\;~,rg~~'.'«.~ <>k::za[ęo Ogłomeń P'.•'.>tnk.awska zii: kow 9 4 tel 289-05 :137 K w~:c.k~w21k''e@io 23 _ _::~o •-U.---·---------------..11-41 ·1 

<ot l{URSY b!_el1i..r:11ar5Vwa. m~ w1 "' brzyidr7.1W!ową, t.a,p<'.z.an DWA pcł.<oje z t<,u·cihn:ą, lowani.a na t.kani<1ach wy PANU prof„ dr J.run.zy 

NIERUCHOMOSCł 

DOM murowany 4-'ll.l>D
rw·y s,p,:-z.,edam. Tel. 38~ ...S3 
gom. 17-J.S ~ 

cl!v.ruo-sohc»wy spr.z0ct-sm. crz..ęś.c:10twe vrygod..y zarn··e robu sztuc'Znych f<.w?atów. Monowf. le-l~t:1!."'Zloin orraiz 
Łódź. żv...·;1r.<i 8-1.2 a349 G in-~ę na 3 pCl'koje z ku.eh- (<.Eipelusz:v dz:ewiarstvJo ze-;nok„·\vi p:elę.oo:.e,,rc« 1 

n ·ą z wygo.da.mi, ro2kla- m;;sz~·Loowego _ orge('tl- oe>r"10nelowi II KEn'•ki 

I 
d:o.we. Łó'dż. Na1rulic1·A-·1, .... ~„ Znle Zakład Doskot'la!e· Chirurg',cttt.1€.1 Aka<it'.t?l'ii 

Samochodv - mntlJ.CYkle so-22 2.217 n-;a Rz<'miosła t.óclż. ul. M<>dycrz•nej w Ło·dz·i oor-
11 Łqkowa 4 tel 2?,9_05 de·crzne p.od:z.'ęk<:•W3n.'e rza 

„UNIT" <t€1!'J,tysty•CIZl1Y z CZESTOCHOWA - 3-"zc- gzczęślo1we dc.kcneo:e p.o.-
rent;gca.em nowy marr:ti bow:e- m'e:.zikH1:·e, kain1- KURS przygotowujący do w~żnej op·~rE„cji i dużą 
„,Ch1.r-ca.ia•• sprzeda1m. ,,y/ARSZAWE," .'N i·deail- fo.rt za1n'e?;.ię na p.c·d.O·~: e~zam·ou m1strzowsklego tro!'r.d:wość ~f.d;ida !r-e-
Oferty „245-3" Biut·-0 Ogłio ne -vv· Łod:z'. Wl.adicim•":l.::iC w 'lłS.Wodzi.e ślusar~r<:lm u- rlc·usz. Pat."j·na 2207 
szeń Pi10.t!l<:01wska 96 n.ym st;n:e sprz.ecta1n, ul. Łódź. ul. Przyb:r"SZ.ew,~.kie ruchomi! Zakład Dosko· .„ 

( __ sP_Hz~ 

No1'>ew-;:•k.a 9 (ł>oca;na Frcr.1 go 67 m.. 11 M;chal~l.<i2216 r.olen•a Rzemiosła ZgpJ- 1/, lu•b 1/, lt'dcz'atu dobrze 
DO prz·e-bud«>wania b<U- 2

4Q.3 G c'571J,a) 24lS G - „, przyJmuie Ośrodek oroso'<'l'ującego ur<taclu dy>nt~u p.CtSIZJt>ktqę ws.pól- TELEWIZOR <lie-m'eoki 17 Szl<ole·n ;a f,óclź. Arndrze- tworz:>"w sz\lu.czf1y,ch -
n'ka. Do poctz1a~u dw.a c.a!i "'Pl'2eda:m'. Osiedlowa SAMOCHOD „P-7{)'• spuz.e DWIE pan'emJd dto W$<pól ja Struga 24 (s:z;kołal w l"r-rzed'e'm z powodu oh.o
lo·kale trzylz.t>o>we. Oferty bi. 4.21 kl. III-3:l v..•z-jsc.e dóm. Tel. 2S9-20 WE•wn 43 nPg·o PO'k·oJu przyjmę. - godz. 17_ 19 336 K ro·by. Tel. 214-34 2276 G 

1829" B'<Ul'O Ogł.o.'lZ•e1\. Z Lima.now.ski>eg'O 42 przed ]J<>h,dn:em - 509-·19 A!'mi.1 C2:E<rw<:cnej 47-2 
Pl.obrk.oW\!l<a 96 1829 G .2541 G w;.ęczoJ"E•m 2269 G 2.205 

----·------------------~-------------------....._ PRZETARG 

KURCZĘTA iednodn i ów ki 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

rasy „LEGHORN" 

sprzeda na zamówienie 
wszystkim zainteresowanym PGR Bies·k<: 
wo k. Koronowa, pow. Bydgoszcz, WOJ. 
Bydgoszcz, poczita Koron.owo, tel. 41. 
Odbiór o<l dnia 23 ma!I'ca 1961 r. co ty
dzień w cziwartki, Zamówienia tylko na 
piśmie. Większą ilość dostarczymy na 
miejsce własnym samoC'hodem „Nysa". 

769-K 

fil PRACOWNICY POSZU~ANI Ili 
2 INŻYNIERÓW - chem.ików, 4 fototechników 
lub fotografów mężczyzn oraz inżyniera ze 
znajomością instalacji cieplnych i sari:tar
nych na stanowisko i.nspe-ktora nadzoru -
zatrud•ni natychmiast \Vytwórnia Filmów 
Fabularnych w Łcdzi, ul. Łąkowa 29. Zgłe>-< 
szenia przyjmuje sekcja person.al.na. 394-T 

TECHNIKA normowania z kwalifikacjami 
i praktyką w budownictwie za.trudini od za
raz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
Ł6dź - Sródmicście, ul. Pio·trkowska nr 100. 
Zgłoszeni.a przyjmuje referat ke.dr od godz. 8 
do 15. 722-K 

STARSZEGO ksi.ęg{)wega na stanowisko z-cy 
gł. księgowego zatrudni ze.raz Łó<lzkie 
Przedsiiebior!two RemGntowo - Montażowe 
Przemysłu Spcźywczego, Łódź, Lipo·wa 85. 
Wymaga.ne wyższe wykształcenie ekoni:;micz
ne lub średnie z dłuitSzą praktyką w bu
downictwie. 768-K 

ZAOPATRZENIOWCA z wvksztakeniem 
średnim ze znajomością b:-snŻy metalowej, 
ekonomistkę ze znaJomością pracy w dziale 
orgamzaCJi zatrudnienia 1 P•<: c cn·a:i znaJomo
śc1ą maszynopisania, t-Okan:y, frezerów, ro
botnika podwórzowego - r·rzyimą Zakłady 
Wytwórcze Aparatury Elektrycznej „Woltan" 
Lódź, Gdańska 138. 370-T 

LABORANTA dla kated'l'y silników samo
chodowych zaitrud!lli natychmiast Politechni
ka Łódzka. Wym.a,gane kwailifikecje: umie
jętność s.pawania, toczeinia, ślusarstwa, po
żądana matura. Zgłaszać się do Katedry 
Silników Samochodowych, Łódź, Żwirki 36, 
w godz, 11-14. 743-K 

INŻYNIERA - mechanika wtrudni od zaraz 
Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo - Papler
nfozego w ł.O<:łllli, ul. Więckowskiego 33. Z"ło
szenia przyjmuje wydział kadr w godz'r~ch 
od 7 do 15. ' 382-T 

Og::::~ :;~7:~0NY ~.,, 5) ~(Iz~ 0 ~ u 0,rnvi Ur~~~;b~::~:rJ7e~~i:Ji 
rowe telefoniczne 311-SO U l'VW • q_ (; lf 'I" • za.rządu Krn 

Pogot. Ratunkowe 09 • __ 
Pogot. Milicyjne 07 Łódzkie Zakłady Produkcji Kołder w Ło- KALKULATORA produkcji - koszt11wca 
Straż Pożarna 03 
Kom. Miej9ka MO 292·22 
Kom. Ruchu Dro-

doz:w. od lat 14 g. 17. 19 /IPT /EI( I 
OKA (Tuwima 3·1) „Pułap Plot-rk-owska 165. Nani-

C'!Zyn11a ka" prod. fra.n.c. dO<Z'\V. „ ·-cz 6 R.:z.go-wska 147, 

zoo - czy•nl!'lc g 9-16 

* :(. * PALMIARNIA -gowego 
pryw. Pogot. Dziec, 
pryw. Pogot. Lek. 

516-62 
300-UO 
333-33 
555-55 

Od la>t l.8 g. 13.15, 15.:łO, ~Wt 1 a et lego 21 Ka·ro-
17. 45. 20 I l~C.<:C>\V„.-t rz b rS(l..eW-

w godz. 10-18 

N.INA PlONIER (Franolszkańsf<a .e\\ ska 48, P Y ) 
31) „Bran1ltairz z: naszej -:/.-(1€'~0 41. LimactQIWSkie
ulicy" pt"Od. czeskiej - go SO. 

MOI 3;;9.15 
centrala PoomleJska 01 KINA PREMIEROWE 

d-oz.w od lat 7 g 15.30. AS. Al, KoS_cluszkl 48 
6A::;TJI<1 <ri!;t"'it<>Wl\"'.a 20l „Spotkania w mroku" pelni stałe dyzury nocne 

EA T ..,, 'IV „ ę zn cy se'r a prod. NRD dozw. od lat T lil1ll • prod. fra.nc.-NRD cioow. 111 g 17 30 19 4-
' e<k.ow od lat 14 g. 10, 12.30, 15 POK(l.J cr<a~•m:«>~a n.r 6) 

TEATR NOwY (Wdę · 17.30, 20 „Pod pręgierzem" prod. 
sl<iego 15, diu!a s-cena) POLONIA (Ptotrkowska jug do?Jw od lat 14 g 

Dyżury szpitali 
POŁOŻNICTWO g 15.30 „Most'\ (mała 67) „Miejsce na górze" ·15.45. 18. 20.15 

•'cen.a) ~ 20 „Czlowie.k prod. an.g. do"Dw. od lat POPULARNE <~grodowa szpital Polotniczo-Gln6· 
z l\'lO·Wą (waz.ne bilety 18. g. 10, 12.30, lo, 17·30. 18) „Swiadek oskarże- kologlczny Im. dr H. Jor-

,• 'I. U.) 20 . nia" prod USA dorzw. dana przy 111. Przyrodnl-
'.lF.AT.K. POWSZECHNY WISLA (Tuwtma nr ,n Od lat 18 g, 17 19.15 cze) 7-9 1tel. 566-441 przyj-

(Ob,-, stal11n!$r&du nr 21) .ll>IMka Joanna od A.nie ' · b t h re '"Oe-
g. 16 „Kr61ąwa. śnit>gn" łów" prod. poi ctozw l MAJA (Ki.li1'i»kiego 17B) m~je. ko ie Y ~i~zarn'€ 1 t< 10.30 „Sk0>WTonek" od lat 16 g. 10, 12.30, 15. „Sprawa do załatwie- f.<c„.ogimaieDzielnJcy Ba-

TEATR lm. JARACZA 17 30 20 nia" pro-d pot dozw roazące z . „ .„ 
(J<:ra=a 27) g„ 16 "'o kra Wł,OKNIARZ - a.ieczyn- od lat 7 g 't5.30. „Niebo tuty" be-z Potad1:1~l j'K

16 !'noludi:;ach 1 s:1erotce ne bez miłości" prod. jug 017y ul Sedz_,o,ws _ e _ 
Marysi , ):(. 19 „st;:ach WOLNOSC (Przybyszew- dozw. 00 lat 16 g. 17.30. , ~zpltal Połozmczo Glne_ 
I nędza Ul Rze<S'lly skiego 16) Bunt kap1- 19 30 .<0log1czny im. dr M. Ma 

TEA'J'R 7·15 <T,raugut~,a 11 tana" prod. ·~es!<. dcxz.w REKORD (Rzgow9ka n.r 2) durowlcz~ przy 0.~· Fo~ 
g. 11 „Noc zimowa · g. od lat 16 g. 10, 12.30, 15. „Meżczyzna w spoden- nalskieJ 37 (tel. 31·-641 
19.15 .,obrona Ksa.nty- 17.3<1, 20 kach" PL'. wł.-hJszp - orz~'JmuJe kobiety chore 
PY" . . . do?Jw. od lat 12 9.30. g111et<0Iog;c:z.n1e, cleza.rne 

OPERA - nie~) Inna KINA r KAlrEGORll 11.45 „Kroki we g mgle" I rodz~?e z Dz1cln!CY 
oPERETICA (P1..Jt1f<<:<W.1'r.<.a MUZA (Pa·bl·a<J!<>l<ll 173) Pl'Od ang„ 007.JW od „Polesie 

24J) g. 16 „Rozkoszna „Kolorowe poi1czochy" lat 16, g, 14, 16. 18. 20 i>zpital Polożniczo-Glne-
d1'iewczyna'', g. 1.9.15 prod. poł. d.orz.w. oo lat ROMA rR.xgow,r<a nr 84) la>logtczny Im. Curle-Skło 
.,Panna Wodna" 12 g. 16. 18. 2il „Szatan z VII klasy" dowskiej, przy ul. Curie· 

TEATR ROZMAITOSCI PRZEDWIOSNIE <Zerom- prod. not d.ozw od lat Skłodowskiej n-11 (tel. 
(M.n:~i,um.ki 4•.) g, 16 s·ki.eg-0 74) „r<lewinni 10 g. 10, 12.30, 15, 17,30, 201·071 prz:vJmu.1e kobiety 
„Jaś I Małgosia", g. czarodzit"je" prO<I. poi. 20 chore ginekoJogtC'lrne. cię 
19.30 „Brat ma•rnotr-aw- d.oczw. <><i lat Hl g, 16, 18 SOJUSZ (Nowe Zlotn-0 _ zarne I rodzące z Dziel: 
ny" 20 ul Ptatowcowa nr 6) n!c! „Górna" I Poradn, 

PINOKIO <Kopem ·rra IS) STYLOWY (Kllińsklego .,Mam 16 lat" prod. NRD „K' Pr"'.lY ul. Sędz1ow-
g, l?.30 „o ~rewnianym 123) „Rosemarie wśród _do?;w od lat 16 g. 17, 19 sk:eJ 16 
'· •ln•rr••·v.u 1 jego p.rzy milionerów" pl"Od. NRF ihVlT (Bałucki Rvnel<) •• 
J3c1olach" d <Xi lat 18 g 1.5 45 Bitwa pod piramida- Szpltat Polozmczo-Glne-

AltLEKIN (Wólczańska 5) 1~7':0: 15 · · ' ;;ti" prod ra-Oz dozw. kologlczny 1m. dr H. Wolt 
g. 17.30 „żołnierz i ż.mi z Ac' HĘTA (Zgierska 26) od lat 12 g 16 18 20 3p4rz3y6 ut. Lag1ewnicl<lej ja" .~ " „ · . ' ' - • (tel. 530-02) przyj. 

„Spokojny człowiek - TATRY (SJer;k1ewlcza 40) muie kobiety cho-re g:ne
prod. USA, doow od lat Program ala naimłod- kologiczn1e. c1ęzarne 1 ro 

@l, ~-- ~ 16. g. 10, 12.30, 15, 17.30, szych: „Sp_rytna ~y~z- clz.ace. z Dzlel<licy „Sród-
ą F= =~ 29 ka", „Złos!lwy Jez", m:eśc1e" ora<1: „Wid!zew" f: li ..... „ 0 Zapomniana laleczka", 
'l , , ICINA II KATEGORII „Pięciu leniuchów", Chil"Urgia: S7ipital Im. 

ADRIA (Piotrkowska 150) „Pa.ni Twardows·ka" ~ dr Sterl'.nga, ul. Ste<rlicn-
FILHARMONlA (Naruto- Program al<tualnoścl - 16, 17, ,.Niezastą.pfony g.a 1-3. 

wioza 20) goctz. 19.JO - „W Zatoce Białych kamerdyner" prod. an)t . Laryngologia: S'lp. fm. 
XXIV łrnncert symio- Niedźwiedzi" prod poi d10:71w. od 1at 12 g. 18, N. Barliok'.e-g'O, Ul. Kop-
niCtZZly or.kie&tra P'FŁ. dozw. o<I Lat 12 g . 16, 18 20.1:5 <'lń,i<'ego 22, 
Dvrygent - Krzysztof D 20 Okul1styl<a: &z.pita! Im 
MiS'S'Qona S-Olis!f<a - Mir kk'\ł (Nawrot 27) „Rzym KINA Ul KATEGORII N Barlid;:'eg-0, ul. Kop-
ka pc(;:oma (CSRS). t~Ae dWakacje" - prod. ciń<!<;ego 22. 

_ ozw od lat 1~ g ŁĄrZNOSC (Józefów 43) Chirurgia dz1ec1ęca --- EA D1,5 · 4~· l8. 20 .15 ,,Maskotka" pr<>d 20\g. Szpital Im Kcll'lopnlcklej, •.• • IZ, \TORCOWE (Dw Kali- doe.w. od lat 10 g. 19 ul Sporna 36-50 • 
'"' 111..1 s.k:) „Czy wiecie że:„ '.\'IFWA (Rz~ow<t<a nr 94) L~ryn~o1og1a </-Zlectęca: 

MUZEUM HIST. RUCHU 11·60", „Waxszaw.ska nie „Stal()we serca" pred. Szp,tal i.m Ko2opni-cl<iej, 
I dzieła", „LU<b.lle w dro- pal. d·~,.,._ o•d 1-·t 11.l a. ul. Sponn.a 36-.>0. 

REWOLUCYJNEGO (U . dze", „Ey!a sobie św•u 14. 16.v~,,"1.rrzyk'"~ "l'O,dr. Gdańska 13) - czycnne ka rn.ala" g. 10. 11. 12. ia, .~ · ,., 
co-O~Iennie prócz p-001e- H. rn. 16, 17, 18. 19. 20 . 21 wt.-am€1r. c1011;w. od lat 
dZ!ałków w godz!nacb GDYNIA-S'l"UD~JNE CTU 13 g, lll, 20 
11-·17 0 wima 2) „W samo polu POT-ESIE rFn,rnalór<le.1 ~7) 

ADRESY AMBULATO
R.IOW pomocy w1eczoro
we.1 dla poszczególnych 
dzieln1c: MUZEUM HISTORII WŁ dnie" proid. USA doe.w „Łapać złodzieja" prod. 

KIENNIC'fWA (Więc- od lat 14. d<>d. „Swiąty h'l!'J.d. d<>"'W . <Xi lat IG. Gooz'oa 19-22 Sródmle-
kowskiego 36) cz~oe nia Mariacka w Krako- g. 17. 19.1.5 ście _ Pi,ol;t'kor.v~r.rn 100, 
g 9-2'll WY'Sta.w.a " r- wie" prod. pot. g 10, STUDIO - nieczY11. l!le tel 271~0: Widzew 18-22 
rasy jagiellońskie I go- 12. 14. 16. 18. 2-0 ldzlecil Kopcińsk,ego 79, 
beli.ny" HALKA (Kraw1e-oka ~-5) * :f. * tel 275-18 g 18-22 (do-

1\I'-lZEUM SZTUKI (Więc „U proy,u ciemnośc"' - :>P.ZEDSPRZEDAZ bile- --0śli) - S=italna 12. tel 
kow,t<•eg-0 J6) t'tZY<ll!1e pr.od ang. dO<DW. od lat tów na 2 dni naprzód 345-81; Bałuty (dzieci t 
it. 9-20 18 g. 15 •5 W ?C · ;, I ".io <<'n· „Bałtyk". „Po- iorośli) - z Paca.now-

'H,ZEUM ARCHEOLO- "·!"t.ODA GWARDIA (Z:e Ion1a", „\V!sla". „Włók· ~klej 3, tel. 541-!>6; Górna 
GICZNE I ETNOGRA· Jona 2) „Oko za oko•· n!arz" „Woiflość" od- (dor-Ośll ! dzieci) - Lecrz-
FICZNE (Plac Wolno$~- prod franc.·,,.! """W bYwa s<e w soec10.!n~1 n:oza 6. tel 427-70. ul 
14) g 9-16 wysta,vs od lat 18 ? P "

0 
' ~5 «as!~ kina „BaltY~" P'otrF.<owska 269. tel. 406-55 

Pfi. „1000 lat monety 14. 1615. 18.30. :I0.45 rul Narntowtcrza 2n) w (rl<:'·rośll); Pole5·1e rdor-0:111 
PGIBkie.I" OIPV\ •p,-7"'"7 ,J r.a1 dn' oowszedn!e w gcxlz ' dz•ec!) Al. 1 Maj.a 24, * ~ • „odette S·i:I" prod. aog. 12-17 tel. 382-111-

dzii, ul. Kopernika 36, ogłaszają przefarg na: zatrudni natychm!a<1<t Spó!dzfolnia Pracy 
Krawkcko-Bieliźniarsli:a „Zgoda" w ł.cdzi, 
ul Piotrkowska 38. Wymagane śred.n'e wy
kształcenie techniczne. Wynagrodzenie wg 
.sia,tiki pła-c w spółdzielczości pracy. 381-T. 

1) wykonanie i zain~taJowanie na Ill pię
trze budynku fabrycznego zbiornika sta
lowego do wody, otwa~tego o pojemn-o
ści 8 m:J, 

2) na wymia;nę legarów i przełożenie po
dłogi wraz z pokr:inciem jej wa1·stwą 
ksylolitu o powierzchni 200 m2 w po
mieszcZ€'lliu magazyruu na parterze. 

Informacji ud.Z:ela główny mechanik Do 
przc-targu mogą przystąp!ć przedsiębi~:.rstwa 
pań.;twowc, >"•P6łdzielcze i prywatne. Otwar
cie ofert n~istąpi 4 marol br. o go:lz. 11. 
Za<trzega się prawo wyboru oferent.a. iak 
również unieważnienia przetargu bez poda
nia przyczyn. 763-K 

ORWBESZCZENI E 
o licytacji ruchomości 

Km. 1631/60 

Komcrni•k Sądu Powiatowe"'o w Lodzi re
wiru 111'. mający kancelari'ę w Łodz;: ul. 
Obr. Stalh'.1gradu 51, na podst•lwie art 608 
kp~, podaJe do publicznej w'.ad·;mośc:, ż~ 
dnia 22 lutego 1961 r. o godz. 13 Łódź, ul. 
Wię·cko-wskiego nr 17, odibędzie się I li
cytacja ruc'.1001?ści składających się z !:Ją,m
boszy, szJ1f;erk1 i maszyny do obszyw nia 
bamboszy os::acowa.nych na łączną sumę 
zł 15.300, n.alezących do Pinkuisa Kawy. Ru-

i chomości m~,żna _oglądać w driiu licytacji 
w m·e.J<scu 1 czasie wyżej oznacZQ\llym 

765-K 

• es 
A 

z pc-WGdu zgonu Kolegi 
MGR INŻ. 

Jerzego Amsterdamskiego 
wyra:zy szczerego wsp!)lczuoia. żonie 
i rod21mie składają 

KOLEDZY z ŁDK. 

D* 

2527 g 
ż_ULJ& au = :n 

Wyrazy głębokiego współczucia ·.l.onic 
i ro<Winie z powodu śmierci 

MGR INŻ. 

J~rrego Amsterdamskiego 
składa 

ZARZĄD ŁÓDZKI PZBS. 

KIEROWNIKA sekcji <l•o s.p.raiw ekspo.rtu na 
wykończalnię, z wyższym lub średnim wy
k9zts lceniem technicznym i praktyką oraz 
wysoko kwalifikowaną sekre1:'3rkę ze znajo 
mościa stenografii - za trud.nią natycbm; as· 
ZiJ,kł1uly Pr7..emysłu Ba.wełnianego im. .T. 
Ma.cchlews.k.ictro w Łodzi, ul. Ogrodow3 17. 

725-K 

TYNKARZY oraz rcbotników niewykwali
fikowanych z.strudni zaraz Łódzkie Przed
siębiorstwo Budownictwa Miejskiego nr 1. 
Zgłoszenk1 przvjmuie dział zatrudnienia. ul 
Piotrlrnw!!!lta 53; . pokój nr 205, w godz'm•cr 
od 7 do 12. 372-T 

LABORANTA <l.o zakładu betonia·rokie!~O -
za:tru:lni Łód2'.lde Przed<t:iębiorstwo Butliw." 
nictwa Uprzemyslowi&neg-0 w Łodzi. n' 
Urzędnicza 45. Zgłc19zenia p-rzyjmuj-e ~zia' 
kadr, pokój nr 101, w godz. od 8 do g, 

378-T -
3 INŻYNIERÓW - mechaników na stanowis-
k·'1 kcmstrulttorów z.atrudni ŁG<l.lllrn. Fabryka 
Ma.szyn .Tedwabniezycb Łódź, ul. żeromskic-
go 96. Z~łoszenia przyjmuje diz.iał kar:,· w 
godz. od 7 d.o 15. Warunki do ·omówienia 
na miej~cu. 7~1-K 

INŻYNIERA budowlanego na stanowisko 
kierownika technicznego przyjmie spółdzieJ· 
nia budowlana. Oferty pisemne .,358-T" skła 
dać do Biura Ogłoszeń Piotrkowska 96. 

358-T -ELEICTROMONTERA, pala.cza., maszynistę 
chłodniczego i trzech ślusarzy maszyincwych 
zatrudnią Łódzkie Zakłady Piw11Warsko-Sło 
downime w Łudzi, ul. Orla 25. 766-K 

STARSZEGO inspektora illlwes-tycji z kilku 
letnią pira1ktY'ką - pI·zyjmie zaraz Woje 
wódzkie Zjerlno.czenic Przedsiębiorstw Me 
chani.zacji R?lnictw~ w Lodzi, PL ZVl·Ycie 
S'twa, blok „C". 387-T 

TKACZY i tka-01Jki za1trudrnią od zaraz ZPB 
im. F. D1.iedyńs'kiego w Łodzi. ul. Piotr 
lrnwska 293/295. Zgłoszenia przyjmuje dzi.ał 
kadr od godz. 8 do 15.30. 756-K 

INŻYNIERÓW budowla.nych 'T. wieloletnią, 
praktyką zaaingażuje Instytut Techniki Bu 
dowlane.i do swego oorodka w Łodzi. Zgło
szenia pisemn-e lub '03Qlbi.ste do ITB w lVar 
witwie, ul. Wawelska 2. :0:152 G 

TECHNIK wyk·wa·lifikowarn.y ze znajomością 
branży włókienniczej, doświadczony farbia.rz 
lrnforysta i śrubownik na samoprząśnice 
wózkowe pilni-e poszukiwani. Wa•run.ki pł.acy 

-~ do om6"'rienia. Ofe!"ty pisemne „767-K", B-iu m•••••••aim1111mm111••••••a ro OgłC'~?eń, Pidrk.o·w'Ska 96. 767-lt 

2528g 
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I liga W ,jednej grupie Kiedyś ŁKS był l~pszv. a dziś?.~. • 

-taka jest decyzja plenum PZPN\~~?.:tft.~~$~~ Kandyd~CI d~ I hg1 
Prawie WBZY~kie decyzje W ~py, t<'.1k, by w roku prz.y- wych kierowników tej ł!aj•po- ~a:żn;~z~~f.~w~~a dow t~ rozpoczyna1ą trzydniowe boje 

kweshacll pol.sikieg:<> pilkarstw~ sz,ym dac 16-klubową formacię. pula.miejszej dyscypliny &por- przyczynił. 
zo_st.a.ly rozstrzygm~te wczorni Według naszych przyipm;z- tu je.!;11: także wymieni<1•ny 2'lna życzyć by ooihie należało aby 
w1e~wirem, gdy 111.a plenarnym czeń o.pozy~ję w s.pra.wie I _li- ny łódzki działacz Wacław w tym samym poważn~ to
P<J!Sledzenl'll . PZPN zebra_lJ ~ę gt . sitanow1c mogą okręgi me- Zaitke, tyipowany na stanowisko nie przebiegła deba<ta waine.go 
przedi;itawic1ele. w.~ystk1ch z:a1nteresoowaine . ~ kla6'.l. .co wiceprezesa organizacyjnego. zebrania. · 
()(kręgow. Nie wydaie s1Q się tyczy II ligi, inne niz w1ęk Rozsądeik i interesy ogólno- w. K. 
prawdopodobne, aby ro•ZJ)oczy- szość stanowis1ko reiprezentu.ią ---------------------------'---

Cztery ze&poły rorz;poczynają 
jutro walkę o uzyskan,e dla 
siebie miejsca w I lidze ho
keja na lodzie. Dwie z półno
cy kraju - Pe>lootia. (Bydgosrzez) 

i LKS, nato-
nające się dziś obrady walne- dwa ok.ręgi - Krnrków i Sląsk. 
go zebrania tego :1J\'Viązku mo- Obydwa jedinaik nie są w sta
gly spowodować więk.s.ze zmia- nie przeforsować swych żądań, 
ny stanowi.sik. Jesit więc pra- mimo, iż dJ"&ponują blisko '/a 

Rozsądek zwyeif;żyl 
~· i:nia.sit drugie 
~~· ~· ~ dwie z pCJliLjnia 

· - Baildon (Ka-
. "' towice) i Fortu-

to po·zwolą, trener Król będ·zie 
mógł .skorzystać z jego u3lug. 
Jest również zapewniony udział 
Ziefo'i.skiego i Fili pia.ka, za brak
r.1e na.tornias.t Lush~ka, k'.:>rego 
zawieszono w zw1ązJ<u z nie
.;-,porto·wym zachowaniem sie 
,,ego podczas wyprawy LKS dv 
Kra·kowa. Zres·zlą dla ŁK<; nit 
będzie to strata. N1eoberno§ć 
Łusia,ka może drużynie wyjść 
ra.czej na korzyść. Uczniowie odzyskali prawo wie pewne, iż I liga. skladać ogólnej liczby głosów. 

się bętt.de z 14 zespołów i ro- Prawie jed111omyślność panu-
2egra. mistrmstwa w jednej je także w !kwestiach personal-
grupie (zgodmie ze .stano- nej obsady naczelnej ma-gistra-

. na (Wyry). Pv-

. ni ew aż każdy 
- grać ffi'jl.S.i z 

każdym, tumiej po-trwa trzy 
dni (oo,bota - poniedziałek) . 
Kandydatów do I U,g.i mamy 
więc czterech, a miej.>.:! dla 
nich tylko dwa. 

Sobota i niedzieh wiskiem ŁKS). II liga liczyć tury. Na 6/tanowis.ko ,prezesa w 
sobie bęcnie 18 drużyn, pądzie- kwlua:rach wysuwa.no Wita 
lanych w tym a:Oi1fu na dwie Hanlkego, & w gronie czoło- reprezentowania barw ..• 

stadionach 
swych szkół -Konkurs skoków Memoriału 

' I JUZ według nowego 
'l'ego•rocany k.oo.k'u!ns sk.cków o 

misbrzostwo Pol~l.<i w Wiśle, jak 
T6ownież sik.oki objęte pro.g,ramem 
m:ęd1zyr.1arc•d<>wy>oh z,aw-cdór.v o 
Memor.•ał Br. Cizecba i HeJert;i' 
MarusrurzÓIWTIY. odbędą się po r2rz 
p'erwsrny we1c:ldruJg l'l>O'W'eg.o re~a
m'111u 

regulaminu 

średnich w kosz.ykówce chłop
ców i dziewcząt .iuż nie nat;:a
fiamy na podobne ogranicze.,-i~<: . 

SłUSZ!Il.ość g10l9Z!O!lej przez nas -z tego też względu należy spo
dewizy_ że w mi'5>trzoot·,vach dziew<:ć się. że mistrzostwa ~t<i · 
szko1n.yah. nje n.al~ży ograniczaó ną się imprezą napraiwdę c!e
P'.awa udziat;i uczruom 1 ucz~~- kawą, zwłasZC2a, ;eżeli się zwa
rncom nalezącym do klu.boow żv ilość uczesllruiczących zoespo
sportowych, zwyciężyła na ca-11ów 
lej linii. Tacy uczniow:e re-pre- · 

na Łodzi 

Dla łód,ZJkich milooników ho
keja. na lodzie, tumiej eta;e siię 
tym ciekawszy, że bie!ze w 
nim udzia! z&ipól LKS. Jak też 
ckużyna lód·zika wypad.nie na ,.. ___ _ 

tle zespołów śląskich? - pyta- SOBOTA, 1S LUTEGO 
ją kibice. Pamięta.ją on! bo- KOSZYKOWKA. AZS - ł..KS II, 
wiem, że przed ki.i.ku laty ŁKS II l';:a męs-ka, godz 20, ul żw i r 
z powodzeniem rywal!z0wal z ki 11 . Kol·cja.rz - Sta•rt n. l'g.a , 
nimi, gdy walczy! o a\Vd'C.S do god:z. 19 \V p:.:.wH.cn·c W:·aze;.\' a zap0<wiada.ją ba.l.'d:2lo silin~ s1ktady. 

M. i.n . w €ki.p:e ZSRR widn.ieją 
o.;imwi.ska &La'mo.wa, Czaka.dlze, Ka-
1nfeń~f.<Jeig·o, d-0skot.1ały.ch b'.ega
czeik i b;egaK.~y. Au9tria w~t:tSiJ:.a 
brą710'w.ego medali.&tę ze Squaiw 
Va.lley Loodoltera., Włosi przy:sy
lają oohrych soke>C'Zlkóow - Za:nd.a-

zerut.ując W)'ŻSzą klasę przyczy- Mistr:rostwa odbędą się w 
ni.aja s'ę przez swój udział w din:ach ,.,,d 20 lutego do 11 :nar
zaw<I<lach do zwiększonego za- ca br„ przv udziale 28 ze.s1;>?
i.nteresowania zaw<Ida.mi, przy- łów mę.51kich i 15 re.s1polów żeń
czyniaja się do ogólnego po<lme s'.,ich . Zawody odlbywac si<; bę 
sienia poziO!lilu ca.le.i imprezy. dą w <lzie·.vięciu salach sZJk'>l-

I 1.„. Czy od tego m< :-nentu Start - P>o~rcov!a l<l. A, ii;od2. 
101. - · '·· lE.30 \V s.ali Startu na st~dlQC'?·e pc•prawil swoją klasę gry, czy 

też dal się wyprze.ct-zić? Częś- w JuLat1ow:e. 
uiG·wa, o-clp.!l'wiedź na to 7l!1ajdą BOKS. M;st.r:z.ostwa Łodzi jun o 
kibice w wyniku iiierwszego rów, godz. 11, ul. P1otrrw·,,,-;,ka 293 

zmiana Te1g1uJ.a,m'riIU po1egta na 
'tynn, że sk>olki <Cldbywa.ją sl.ę dwa 
<!n;. Ka.ż.dy zatwofa1,ilk poow:10'en o·d 
dać cztery ~k1ofk:i, .a suim1a punr.c
tón decY'd:uje o llld!oobyoiu I miej
sca. 

J eż.eli ctrodllli o rzaiW\O'dY na1veo:.air
skie o Memoą·iał B. Cizec-h.a i H. 
Marusa1rzówl!ly, 11o ma1ją o•n.e być 
w tym rcł<lu g-€r.1era,1ną próbą o.r
gan'.tt.atorów mi.,,b1T.U>sbw FIS (w 
1002 r. w Z~l<c1pt<imem). Ch,cąc za-
11>oanać się z w>l<tś.ciwościami sko

ne1Ha i De Zordo, Frz:rn1cuz.i -
Mer meta, Slz1we.clrz:i - do·sk.cin,3łe 
b:-e·gaiczki - Gustavsor.1n i Elav
scrnn i :k'OIIT1!bi1n.atora Bt:ngt EriJ.r;s;o
r.i.a. 
M.em'>Oll"iał TOflJJ)<(J<C<1Jilie się w Za

t<-01panem 2.1 bm. l·OSK>Wa10iem nu
merów sta,r1T<J'WY·Ch. 2.2 bm. pro
gram pt'Z€tw•ild<Uje bieg Stl.ltai!'e<to.wy 
mężetz<l'tlltl i k.c1bl„t, 23 bm. n,a d;u
żerj ;f<JOoC!ZC1i na Krokwi Skoki do 
komb :naoj i. 

Glosząc tę zasadę, n.a.po·tkal:.5 nvch. Rozgryiwd!:i przepcow«dzo 
my ze strony najba.rdJZli.ej zain- ne na podobnych zasadaoh. s~a
teresowanej :zx:lecyd•owany Sil}r<Z€ ną się niewątpliwie pelin.ym Po!'Z-e 
cliw, życie j€dJn.ak przyZJnalv glą<lem mate-rialu. jakim w ko
nam s.lU1S1ZnOść Oto bowiem w szy~ówoe dySJP<C«bU.ie łódzkie 
regulamiinje mi.strzootw sr.:;kól szlromiotwo. 

dnia. turnieju, w Mórym LKS HOKEJ NA LODZIE. ~·mal m!
zmierzy s·ię z BaUdonem. J strzc·~~w Pols,ki grupy.- B Pe>lcnia 

. . (Bydgoszcz) - Fortuna (WyTy) 
W s:zeregach ŁKS z.;:d,z1e Ba·Hdto-n - ł..KS od godz. 17 w 

zm!ana. Osta,tnio bowie·IT' Ko- hali przy ul. Zere>ms-i<iego. 
wa!~wicz. zgki•9il powró!. . d0 SIATliOWKA. Start AZS 
druzyny 1 o ile fcrmaLnosci na Gd.>ńcć< i Un'.a - Ged~n:a I l!ga 

• Ra.di. o L ta.lawizj a. _ ........ 

żz.il'.fta od go•dz. 18 w sali Startu 
v..c Julitc.c1w:e. 

WALNE ZEBRANIE. DoroC2f'1e 
walne zebran:e SKS Społem, ul. 
Pób.1C·Cona 36, !JIO·d.Z. 16. 

c:ztn.i. na .Kr<:k;wi o.rarz z tras•ami W piątek, 24 bm. pod .regJ.rumi 
biegów, w ty.m roku 1Z>gŁosiil.y u- bi"'g na H> km kobi-et i 15 km męż
doz',ał SWlOOCh riarcirurzy naistępują- crzyzm. 25 l).m. pieriwsza część kOł!'l 
ce pa.ńsflwa: Au1S111ri.a., BouU:gaori.a, I kou.r.su &k.o·ków otwartych, a w 
Czeoł11osJtDwia.1crj1a, J·ugoolawia, Faan niie;dmielę, 26 bim., w <im.:1u za·koń
cja, Fi111l•a•01dia, Norlwegia, NRD, crzern'!·a zawodów, b!e•g na 30 km 
Sll!wajoaoria, &nwe,cja, Wtocihy ;i 01ra1Z dirwga crzęść k>oonll<u.r-$U li&<o
ZSRR. Feclesr.a1cje •w. w. µań:s'bW ków o<ł!w.airty•ch. 

SOBOTA, 18 Ll!TEGO 

PROGRAM I 

a.oo W·i•a.domoscl. a.oo Murz. po
rw:i.c1a. 8.2'5 Muiz. i aktualuoścL 
2.45 Au1d. z oy•klu ,,SC1luf.~a.rrcy 15 
n1:tHa1r:dów !Ztl'ot)"ch". 9,00 Aud. z 
cytklu ,.,Uciz.my się śpie•w.ać''. 9.20 
Ko•nce.rt or·k'i!estry Ro<Z1głofr1i W1·0-
ola;WS1ki.ej PR. 10.00 Mówi Tech1.1i
ka z CfY'kl'\.!: „Za krótkie, w saan 
raz, ·na w)l'ros·t" .. 10.10 l\l[urzyika o
perowa. li&.50 Fel.\~'n .na. tematy 
mięclrzy1.1•a1r<Cl.de>we. 11.00 A.ud. pt. 
„ISllandia - WY"SPa kS'!ę-fyco-wa". 
11.30 Maie zespoły r-o'llrywk-0we. 
11.50 Audycja z C)[du „Rodzice a 
drz.i.ect.<;o". 11.57 Sygnał crz;asu i hej 

Zaoał do pracy ewarancją 
sukcesów piłkarzy ręcznych 

Mamy l>C)owe wla.dze LódzkleljO 
Okręgo-wl!<go Zwią.'loku Pi~k.i Ręcz
nej. Na odbytym walnym zebra
niu do zairizą.du powoła.ni zostali: 
prezes Mr6waeyńsiki, wlceprezes'i 
Groblewski i >nż. B0<bre-k, sek.re
u.,rz WyS<Ocki, $karbmk Zwierzyń 
iSkl, WGiD powiel"ZOnQ p. Napie
rale, WSS - p. S1J.łdenni•kowi, a 
WSW - p. m.g:r Spi!Sowi. W &kład 
zarządu W9Zedl je<JZcze p, Gaiwliń 
ski. 

W te>ku d~u~jl na.kreSIQno no 
wo obranym władzom 2lWiązku 
dość poważne zooa.nia. Przede 
wszyetkim po-stamowi.O'no pot0<żyć 
szczególny na.cis.Je na większą P"> 
pa.gandę pi.bkrl ręcznej przez na
wiązanie s-zerszych kontaktów z 
drużyna.mi innych okręgów oraz 
organizowanie na te·renie Łodzi 
poważniejSTZych spotkań o charak 

terze międzynarod.owym. Następ- na·l. 12.05 Wia.oomości. 12.15 $.p!·e
nl" podkreślono konieczno-ść ści- wia Państw.orwy Ze~pół Pi~ini 1 
słej WSipótpracy klubów ze związ Tańca ,.,S-lą1~1k". 12.30 11.K.iw·atdre:11s 
kiem okręgowym ora0z ze Szkol- ro:fli.czy". 12.45 Ta.ń.C<? z siuił kom
nym Związ.kiem Sportowym jako p<w;yt.ooró.w p<Jolfl<i.ch. 1<1.00 Z C•Yf.·<lu 
bazą przysrz.Jych kadr za,wodni - ,.Niez.a1pom1n.iane s;ttt'<l.ni·ce" ___..; fra•g 
czych. Stwierd7.ono, że M.KS nie meint p-ow. St. Zero·msk;ego. 1'3.30 
za.wsae &ta.raty s·ię pomóc łódz- Kea.cert orkies·tory mandol'onistów 
kim l<Jubom II-ligowym (Bawel- ł..RPR pd. E. C!,ukszy. 14.00 Au•d. 
na, Unia), nie dosyłając i-m mło- z cyk.Lu „Kicl1,oort berz tytuł<U". 
dzie-ły uzdolnionej, która przel<ro 14.2.0 Pieśonl Sohu:berta w wy;k. H. 
czyta wiek juniora. W wynoiiku Srziu.l>ertówn:y. 15.01 lnfu•rm-a.c<j-e. 
tego wielu obiecujących za wod- 1!5.10 So·bOtr:iJie po.p.obu.clinie. 16.00 
nilc<>w zerwało def!ni·tywnie z pił Wiad:o•mośoi. 16.05 Przeglądy i p.o
Icą _ręczną, a kluby <td.czuwają po gJąidy - prrz;egdą,d prasy rnłod;ziie
wazn1e bra1k narybku. ż.oow>ej . 16.30 Maga11.yn momz;y.cza'ly. 
Choeiaż sbwierdzonQ, lt życie 17.00 K.cnoert wybit.n.yich sol;,s·tów 

pilka~y ręcznych nie ściele się ra"lrziec,ko•C!h . 17.30 z ży,cia Z<Wiąz
po rozach, to jednak nie tracą I ku Ra.d:zieeok.iegio. 18.00 Wia<lomo
onl .z.apa~u d~ pracy. Po7lwala to foi. 18.05 „Rl'Y''-'"Mr:ie życie pięknej 
sądz1_c, ze łod:z;l<a pilka ręcz.na Heleny" - :llr,agm. pow. J. Er
zajmre w~~ótce należne jej miej - a.~iina. 18.25 Radi,cwy kwrs nawki 
see w krll<JU. jętZ>yka frsrnoor.ki•e.go. 18.40 Sly•me 
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AL MORGAN (24) 

Przełożyła CECYLIA WOJEWODA 

Mężezyzn<1: Co pe.ni do niego czuła? 

Kobiet a: Z początku, czy wtedy? 

Mężczyzna: Z począbku. 

Kobie ta: Z początku to mi pochle
biało. z począnku zabierał mnie wszędzie 
i chwalił .się mną. Interesował się tym, 
co żartem można by nazwać moią karierą. 
Chodziliśmy wszędzi'e . Nie lwchałam go, 
jeśli pan chce wiedzieć. Nigdy. Ale trze~ 
ba było roku, żebym go n•a,p1·a·wdę zaczęła 
nienawidzić. Boże, jaki on był wstręt.ny! 

M ę ż c z y z n a: Mimo to przyjmowała 
pani jego pieszcz;oty. 

Kobiet a: Pewinie. Wtedy już wiedzia
ł.am, czego chcę. Mówiłam przec1ez„. to 
było ubezipieczenie na wypadek utraty pra-

cy. Wielu ludzi robi znacznie gorsze rze
czy, żeby nie stracić pracy. Po tym wy
padku rz.aczął znów przychodzić prawi-e co 
tydoień. Ale czego nie wiedział, to tego, 
że mczęłam chodzić własnymi drogami. 
Byłam bardzo ostrożna. Najpierw upewni
ł.am się, że jego nie ma w mieście. Zaczę
łam też porządnie pić. Prze.szlam długą 
d.rogę od czasów Pasadeny. 

Mężczyzna: O tak! 

Kobiet a: Czy to budZ;i w panu 
wstręt? 

M ę ż c z y z n a: Ni-e, niekoniecznie. 

Kob i et a: We mnie to wywołuje ma
sem wstręt. Kiedy je·stem stoourtkowo 
trzeźwa. Dlatego nieczęsto jestem trzeźwa. 

Mężczyzn a: Czy picie nie szlrndzi 
pani na głios? 

K ob i e t a: Uważam na gł oo. Nigdy 
nie _piię za wiel-e w środku tygodnia, tyl
ko po.dczas weekendów. Czy pan słyszał 
kiedy o „wolnych narkicnnanach"? 

Mężczyzna : Nie. 

Kobiet a: To są ludzie, którzy się 
narkotyzują dla przyjemności. Nie są na
fogowc·ami, bo n ie muszą mieć dawki he
ro1ny co retery g•odziny albo co czień 
o piątej po południu„. a.ni nawet co dru
gi diziei'i. Zażywają nar.kiotyki, powiedzmy, 
tylko podczas weekendu, i to dJ.a przyjem
no,ści, a Tiie z nałogu. Ina·czej mówiąc, po
trafią ;,>(l!WStrzymać się od używania nar-

zespoły ncairywkoowe. 19.00 Zeispół 
Dziewi1ątk·a. 19.2.0 „Wędr6owl.<i mu
zyc12CJe po kraju" . 20.00 Dzi.Ef'.11.1'1.< 
wi.ec:z.orny . 20.26 Wia·d-omoś·ci spor
towe. 2.0.30 „Po•dwi<e•C>ZO•rek przy 
m i,kro:fioinie'' z k·aw.i.a.r111i .,Stioli.ca'' 
w Warseawie. 22 .-00 Me.lod.'.·e tane
crzne. 22.3-0 Muzyka ta•ne,crzna. 23.o<> 
Ogbatni·e wiadc.m1ośoi. 23.10 Wi.rtu·o
zi w repertualI'Ze rorZJryw<ko<wym. 

PROGRAM li 

a'.:io 'Wl.adoomooct. 8.36 M:ruz.yk.a: 
Pt>N..'f:~lla-. 9.01>" Utwory symf.cn:ie1z.~ 
ne Bizet•a i C:za}kowskii.ego. 9.35 
„.Radi.01s.tc::1cja mtoidOOl:!'i". 10.00 Gr.a 
du.et fwtepi anoiwy. rn.20 z cykl u: 

Felieton Ma.rcelego Jors1a. 19.0-0 
Wj.ad-omoś~i. 19.05 N·O!\VIQŚCi IThllZY
(<i rc7Jr)"\\f.<owej. 19.30 „Matye'.•l.<0 
wie''. 20.00 Kcinc-ert -O·rk'.e:s-try PR 
w K1r.cf{o•wje, 2.0.so Wiązzc:r.<:a rumb, 
gr.a z,e«pól :f"lsbrumcot.alny Jo Pri
V"1l·a. 21.00 Z f<:raj.u i ze śwfata. 
21.27 i<.r.Cf.1.iJca Sl';.C1rt1c''Na. 21.40 G 1ra 
P-01Zm.ań<Ska 15 Ra<Howa. 2.2.00 Kon
ce,rt slynny'Cl1 s·oLs•tÓ'w. 22.30 „Pol 
z~nkoiw" - orpoc1w. T. Do·st.ojew
slkiego. 23.00 Mu.Z)'ka tan. 23.30 
Mueyika tanr•c:zna. 23,5-0 Ostat,n'e 
wi.adomości. 24.00 Mu:zyka tanecrz
qa. 

NIEDZIELA, 19 LUTEGO 

HOKEJ NA LODZIE. Fna! m~
s.tr2-0ishw Pol~·ki grupy B od godrz 
17. ŁKS - Polonia (Byclgosizc<L) i 
Baildn1 - ~·o·rtuna (Wyry), w 
hali przy ul. Zfn·omef<'.ego. 

ŁYŻWIARSTWO. za,w.o·cly w jeź 
dz'e figurowej na lodll.'-e z udzia 
łem reorezenta1tó1w P-0°lski na 
mistrzos'bva św;.ata w Prad'Ze oru.z 
bal dz'ecięcy, Go·ciZ. 11, hala przy 
u1L Ze.rio·msik!-e·go. 

KOSZYKOWKA. LKS - Społem 
I i:ga m~"ka e:ood.z. l& ul. Za;katli 
na 82. AZS - St.art, Il Jiga, god'Z. 
16. ul. Zwic.-ki 11 i Kole.1al"L -
ŁKS II, II liga, god<z. 12 w pawilo 
oie Wida.ewa. 

TELEWIZJA 

„RoomO'WY sądo'N-e" - a.ud. 11).5() 16.55 „P-egarz" - magazyn kUJ1'bu-
Se>!iści :z orkie·s<łorą. 1.1.20 Me1od;e ra!r:iy CK) 
0 ,perettko".ve. ll.57 Syginat C©BS'U i 1.7.21> Program tygodnia (Ł lok.) I SIATKÓWKA. Unia AZS 
hejnał. 12.05 Wia<1omoś-0i. 12.15 Ga 17 . .W Film kró'.frnmebra.-żowy µro- Gd_ańc!< i St.art - Gedan'.a I l!g.a 
węd.a Henry.ka K.o.rotYń<C6ego duf.<c,ji pol..JJ.<ie'.i pt. „Dwa 0 _ l zen.sik~" o-d !?oclz. 11 w sali Sta.-tu 
12.2·5 Ze zt"do·rów polEr.tich folkl.o- blicza Boga" (Ł) W .JULe1t.1.()IW.e. 

ry•st·ów - aud. 12.45 Rad;<J1wy ku.rs 18 00 S . SZACHY. Mis.trzostwo kl, A. 
na.'.:ki jęiz.~1ka r·o.syj•sf<i•e•go . 13.00 . pr;•wo~dan:e h ~po..rt>OWe l""' Start Ib - Łąm1n.ość. ul P'otr-
(Ł) fu;form.a.cje dinia. 13.05 (ł..) sctp? „<;tflJa w ' ·<> <eJ<u ""~, ·O- kows·ka 48, Metal·~·w;ec - ŁKS uf 
Ra.dio•rctklaima. 13.J.5 (Ł) Pm:ei·- z:e Cz.0chosJ-0>wa•c.ia - i~ana 
wa. 15.00 Wiad10mośC'i. 15 .1)5 Spie- da . Tra•n.smi.sja z Pragi Cze- Traugutta 12. TSKZ - Uq:a, u.[. 
wa firencu.s:ki rz..esipól wcf.<alm.y z skiej p . l{.ato-wi-ce Wiec-kow.:!kl·ego 13 i Tl·am\vaja1:·:.t 
towarrzy~En'..em o·rtkiestry pd. 20.15 lliiemn:lk telewlzyjny (W) - B-0·ruta1 ul. Trarr ... w.ajo·wa 111 

Pienre GuiUe•rmi.na. 15 .30 Dla diz.;e 20.46 Filmy kró:rrn.metrażowe - go·dz. ll. 
c.i sll\..tichc1wis·loo pt . . ,Na -wy.sp:-e 0

. „Kr.cnl<.a Kosza1l'f.1.a" i ,ica- WALNE ZEBRANIA. W2.Jne ze-
16.05 (Ł) Muzyika taonec:zn<t. 16.30 ma-rgue" prod. poiskiej (Łl l>raq'e Stprg•w<>zda•WC!ZO-wybo·rC?:e 
(ł..) Awd. tygcodni'a. 16.45 (ł.,) Arna- 21.Ul „Kar-naiw.al w studio" - pro Łód'lll<ó~go Cl<rę((O'Wego Zwią?:ku 
to•rs>k'e zesp.oły murzyo:me onzed 

1 

gram 1'-0Z!'Y'Wkowy Tra01„m1- Pływackiego gc,oz. 9.30 w św'etl! 
m·r<.rofonem. 17.00 (Ł) Au.d. hi1sto- S,Ja z Budape'1z.flu. p Katow:- cy Sta:rtu ul. Piob1r.<ow;t<a 48. 
rycizm,a. 17.20 (ł.,) Morzaika mrnz.yoz- ce. 
<1.a. 18.00 (ł.,) Łódz•ki d7Jiem1'1k ra- 22.15 Filmy: ,.za,tańca.ymy" prnd. BOKS. ł..ódź - Kra.!róx. w Pa-
diowy. 18.15 (ł..l Radi.c,reklama. :fir·BOO. i „Pa•ra za pa.rą" prod. b!aM'ca.ołi o g<o•ciZ. 11.30, sala pmy 
18.25 Mu:zy:ka i aktualności. 18.50 n:emie•c•kiej (Ł). u.I. Orlej 1. 
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kotyku, jeśli im się tak spo<loba . Ja jestem 
właśnie taką pija·czką. fiję tyle, ile chcę, 
d to dla przyjemności. Piję naprawdę tyl~ 
ko podczas weekendów albo jak teraz, kie
dy mam przed sobą wolny tydzień. 

Mężczyzn <1: Czy Fuller dowiedziiał 
się kiedykzylwi-ek, że go pani zdradzała? 

Kob i et a: Pewnie. Fuller był pl'lZecież 
wielkim człowiekiem. Wied.ział o wszyst
ikim. Z początku byłam ostrożna. Ale w 
końcu przechytrzył;<1m spr·awę. Zna. pan 
Harry'eg•o Townesa? 

M ę ż c z y z n a: Tego speakera? ows·zem, 
zn,a.m go. 

K o b i e ta: Ha•r.ry Town es był przemi
łym chłopcem. Uroczym.. Poza Fullerem 
był jedynym stałym mężczymą w moim 
życiu. Kochaliśmy się przez jakiś czas. 
„Do diabła - powied.zieliśmy sobie.· - Do 
diabła rze ws•z)•sbkimi! Z Fullerem też". 
Miałam pieć tysięcy dolarów w banku. 
Hany prac.ował na własną rękę. zarabiał: 
jakieś trzysta pięćdz..iesiąt dolarów tygod
niowo. Do diabła z Fullerem! Więc Harry 
:wPTOwadzH się do mnie. Może nawet by
libyśmy się pobrali. 

M ę ż czy z n a: Co ·stanęło na p.rzeszko
dzie? 

K o b i e t a: Wielki cz.łowiek stanął na 
przeszkodzie. 

M ę ż c z y z n a: Cóż on mógł na to po
radZiić? 

,r. 

K o b ie ta: Pan jest bardzo miły. Naj
milszy. Wie pan co? 

Mężczyzn a: No? 

K •o bi et a: Pan bru·dzo na mn'.e działa. 

'Mężczyzn a: Zaraz„. Musimy.„ <NIE-
WYRAŻNE. DWADZIEŚCIA SEKUND 
PUSTEJ TAŚMY). 

Kob ie t.a: Czy pan ciągle jesz.cze bę
dzie się opierał? 

lVI ę ż c z y z n a: Posłuch.aj. Karola. Jak 
tam było z Harry'm Townes·em? 

Kobie ta: Harry był wspaniałym. roz
kosznym chłopcem. Kochaliśmy się. Na
prawdę. Kc-chaliśmy się. Może nawet by
libyśmy się Pobrali. Ale Fuller się dowie
dział. Wie P•3.n, co się stało? 
Mężczyzn a: No? 

Kobiet a: Ni stąd, ni zowąd Harry 
stracił swoje audycje reklamowe. Jedną 
za drugą. Po prostu wystawili go do wia
tru. Powiedzieli, że zmieniają program.„ 
albo że potrzebują jaśniejsizego gło.;;u„. 
a.lbo że jesot za.nadto znany„. albo że pra
COW>3ł dla konkurencyjnej firmy. Wie pan, 
co się w takich wypadkach mówi. Starał 
się do,sfać z powrotem n<i etat do Amal
ga.ma.ted. Miałby sto dwadzieścia pięć dr:i
farów tyg.odniowo. Nie chcieli o n.im sły
szeć. Zabawny zbieg okoliczności, co? 

Mężczyzn a: Zabawny. 

(C. d.. n.l 
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