
I-

o 
ł 

Wydanie A Cena 50 gr 

Rok xvn Łódź, wtorek 2S łut.ego 1961 roku Nr 50 (4436) 

-- -----------------------------------------------

' ' Ulica Bystrzycka 
otrzymała nazwę 

Patrice Lumumby 

P 
r.zychylając się do wnio 
sku większości mie
S'T-kańców naszego mia

sta, a zwlaSZC'La. mlodzi.eiy 
akademickiej. Prezydium Ra
dy NarO>d1>wej m. Lodzi pod
jęto uchwalę przemfanowa-i 
nia ul. Bystrzyckiej na ul. i.ro, 
Patrice Lumumby, 

-"""''--"-" ____ ._.. 

Na Węgry 
jedziemy bez wiz 

BUDAPESZT (PAP). Przed
'"'1 awiciele Węgierskiej Repu
bliki Lud<J'Wej i PoJskiiej Rze
czypospoliitei Lud_owej pr;ze
Prowadzili w czasie ·•oct 17 do 
20 stycz;nia 1961 r. w Buda
pesizcie roZJffi.OWY w sprawie 
znłesienia obowią2lkU pO&iada
nia Wiz między obu ha.jami. 

Mordy .i gwałty 
band Mobutu w Kongo 
Oddziały legalnego rządu 

marsz kontynuują 
Wszyscy korespondenci agencji zachodnich dooosz11 

o nowych a.kta.ch bezprawia, dokonanych w Leopoldvil
le przez bandy Mobutu. W niedziele: wiec7..orem pewna 
kobieta należąca. do personelu ONZ została uprowadzo
na. przez mobutowców i zgwałcona. 

W poni.OOzialek raJ!lo żołda
cy Mobutu pobili jak 
stwierdJzil rze.czniik ONZ -
czterech żo·lnierzy kanadyj-
skich, w tym 2 ofioerów, a 
na.stę.pnie o·brabowali ich. Do
.szlo również do zajść między 
mobutowcami a żołn.iel'zam.i 
tu.nezyj&kimi. 

W niedzielę wieczorem żoł
dacy Mobutu zamordowal·i jetl 
.neigo EUJropejczyka w pobHżu 
Leopold ville. 

wal pismo protesta.cyj.ne. Dayał 
oświadcza, że w ra~e potrne
by u~yje siły, aby za~ohiec 
na prz)~s:zło.ść podobnym 
aktom gwałtu, które - jeśli 
nie są re1'Jultatem z góry usta
lonego planu - świadczą o 
komplebnym. braku dyscy,plitny 
w oddziala·ch Mobuitu. 

Zaniepoko1enie jest tym 
większe, re - według otrzy-
manych tu informacji 
ma.r.sz wojsk ze Stanleyville 
nie .napo·tyka żadnego oporu 
ze str o.ny miejscowyich oddz' R 

łów, które przyłączają się dol 
woj.sik Gi,zengi. 

Kocia muzyka 
w Izbie Gmin 

LONDYN (PAP). - Okrzy
ki „hańba", tupanie nogam1 
i różnego rod·zaju koci.;. mu
zyika przerywaly kilkakr<>tnie 
przemów;ienie brytyJ<..kjeg-0 
m1ni~tra obrony, który w po
niedzialek otworzy! w Izbie 
Gmin dwudiniową debatę nar.l 
ipohtyiką wojskową. Onozy
cja labourz.yS<towska w.niosJa 
projakt rezoluci-i kr;ytykują~eJ 
ipo.stę,powanie rządu i wyraza
jącej votum nieufności. 

KO N FERE N'CJA 
przedwyborcza 

okręgu pabianickiego 
Wicepremier n'enon No,vak 
uczestniczył w obradach 

Wczoraj w saH ICW PZPR w Lod'l;j odbyła się okrę
gowa. konferencja przedwyl:Kwcza. PZPR, n« którą przy
było 360 delegatów z Pabianic, Zgkrz,a.. p~wiatu łód7.kie
g~ Jaskiego i bclchai<>wskicgo. W obradach ·wzięli rów
nież udział wicepremier, członek KC P-ZPR - Zenl'n 

Nowak i I sekret.arz KW PZI'!llt - St.efa.n Jędrl'S-ZCLak. 

Referat wyglooil sekretarz 
KW PZPR - Jerzy Mu.szyn
ski. Podkreślił on. że możl:
w<>Gć wyboro kia1ndydatów na 
po.słów do Sejmu rn. i111. na 
przedwyborczych ko>nferen
cjach PZPR - 012Jnacza roz
s;z.er,zenie demokracji we
wnątrzpartyjnej i ma poważ
:ny wplyw na podniesien:e 
aktywnosci ocga'llili'lacji pair-
1y j.nych i wszystlkiieh człon
ków parti·i. 

Po dokona•nLu króflkiej cha
rakterystyki osiągnięć goopo
da·reozych Polski Ludowej, re
ferent przeszedt do omówie
nia dotychczas.owego dorobku 
go..~da.rczego i kulbural.nego 
wojewód.otwa łód.2lki.ego. 

W latach l~O globalna 
produikcja przemysłowa wzro
sła o 50 proc. i osią.g.nęla 
wartość 16 milia.rdów złotych. 
Wat'tość produikcji na 1 za
trudnionego wzrosła o ok. 
30 tys. :z..!, choć w tym czasie 
'ZJWiękSIWlno zatcUJdm~e1J1ie o 

25 ty&. osób. 

W miialionej plęcfolałlcie 2JO
sta Io ·wybudO'\vanych w 111a
.SZ)om wojewódzbw:ie &.ereg 
dużych zakładów produkcyj
nych ró:imych branż, 2lap<>
cząitik01Wa no też moclemi~cję, 

parku mas:zynowego w pr?.E
myśle wlóki~Tmiczym. Nie
zmiernie i.stotne je;,1t o..<:iąg_ 
nię-c!e V.'Zlrost.u produkcji 
ek.siportOY;•ej o 11,2 proc., do 
poz.ic>mu 1.5 mld. z~ war1.o§ci. 

Plony 4 zbóż wynio.<.Jy 18.7 
q z ba w 1960 r. tJ. o 2,1 q 
wię<X'J niż w 1955 r. Sr€dnl 
roC?„:ny udój od krowy zwięk
szyt się o 180 li.tirów, osiąga
ją-c 1.780 I. PGR woj. 1ódz
ki.ego we.<1zly do cz.o1<i.wkL 
l<rajowej. u-zyskując w ub. r. 
26.8 mln. zl zys.ku. Pomyśl
nie zapoczątkowano ekspery
ment skierniewicki, poleg:iją
cy na upowsz--"'Ch.nieniu kul
tury na v.>.Si. w oparciu o 
miejoc<l'We szkoły. 

Mówca .scha.rakrter·y•2101wal 
dalej szczegóły planu dals.2le
p,o rozwoju WQjewód-z.twa. 
Wskazał na potrv.ebę wyzwo
lenia i1nLcjartywy spoleoeznej 
w porządkowani.u miast, osie
dli i wisi, by uczymć je czy
stymi i pięlmymi. 

Również okres kampia:nH 
wyborczej nie maże mieć je

(Dalszy ciąg ii.a str. 2) 

Belgo,Nie 
opuszczają ZRA W trakcie rozmów obie &tro

ny uzgodnily, że począwszy 

od 1 mairca 1961 r. zostanie 
wzajemnie zni-esoiony obowią
zek po.siadania will. 

Komentując te wyda·rzenia 
rzecznik ONZ wskazał, że na 
&kUJt.ek: „brutalnego i bestial
skiego•• zachowania się żołnie 
rzy Mabutu, Dayal wyS<toso-

W pQniedzialek lub ~ wto
rek oczek'.iwaJny jest w Elisa
bethviJle „premier" Kasavu.bu 
- Ileo w związku z zaiprosze
n i.eom go pr:rez OŁom.bego do 
przedyskutowacia pro·blemu 
za.rganizGwania dwóch konfe
rencj.i okrągłego .stołu w S'to-

licy Ka.tangi i w Genewie. W 
tym samym pcaw~obnic 
czasie 2'ja.wi słę w Ells.aheth
ville ma.rionetkowy prezydent 

Proces kata z Gusen KAIR (PAP). - Po zerwa
niu s.to.sunk6w dy.plom:itycz-
111ych między Be!.gią a ZRA 
obywartele belgijscy od nie
dzieli opuis:Eczają Kair. Do
tychczas wyjechało do Bruk 
&eli ponad 100 osób. Manifestacja przed gmachem ONZ 

P;kiety przed gmachem ONZ w Nowym Jm·ku. Na (ran
sp.a-rcnrie widnieje n.a.pi,;: „AJ'rykańin~·cy wa.lezą ze 7.gni
łym imperialiizmem. Potępiają ~.a·mo.rd1>wanie Lumumby. 

Fot. - CAF 

Kultura-estetyka -hi~iena 

W każdej fabryce 
dobrze ubrana załoga 

I nicja.t,·wa, zmierzająca do wprowadzenia. w Jód7.kich 
7.a.kla~ari~ pracy est?t·) c·znej <idzieiy ocht'<>nnej, n~da.l 

. ~,udz1 .2.a.11.1~c;res.owan.1oe. w sobolnim numerze „Dz1en-
mka. 7.am1P,..;,ri,lism~ 011>1n1ę sekrelaf7.a. Kf, PZPlt - .\lu.ri~

na. Kulińskiego, ~tóry Pu 7.)·tywni.e ustosunk<1wa.l się do 
I.ej ~.kcji, pro.ponu.1ąr , aby ~tułatami łódzkkh zalóg '1J3J.n
leras<>waly się rese>rlY. zw h>,2'ki zawodowe oraz Instytut 
Ochrony Pracy. 

Zwrócenrie uwa.gi .na a.S[lcltty l>e71picczcń.stwa. i higieny 
pracy w c~J-0-k.szf>alc1e paruszon.ego prze-„ gautę 7,agadnfo-
11ia jest mc~w:"'kle aktualne, Swiadczą 0 tym również 
Iisiy robotmkow nadsyłane do redakcji. 

PISZE PRACOWNIK ZPB 
iin. LIEBlL"ECHTA (oryg:na
ly 1'.stów w redakcji): 

.. Nav.':iązując do waszego ar
tykułu z dmii.a 21. II 1001 r. o 
es:ktycznym wyglądz"e rob:>tn1 
kaw, a oo z.a tym idzie, o c:w
w:vch ubranfach ochronnych, 
P•f<',smę za.z;naczyć. ż.e bard7o oo 
d e-ba m'• .się ten projekt. bo 
.tl.<J>Pr~w<J4 t.aki cz~w.iiek w • 

dn.ioeiSZ)'m okryciu przy ms
,o.zyn'.e. na pewno będz:e lep;ej 
s:ę c-zut i bę<l:zie widzj.a l tę 
:om'anę w świad·czeni.ach soc.i<:! 
nych na· jego r:z.ecz. 

Ale ja wam chcę zwrócjć u- . 
wa0gę n.a co.5 jnm€go i bylbym i 
wam bardzo wdz'ęczny. i n:el· 

(Dalszy ci~ na ~1.c. 2) 

au•tooOIT\Jicznego państwa Po
ludniowej Kasai" - Kal-OO<lżi. 

Ko.respondenci agencji za
chod.nich pr;i:ypomina.ją, że dla 
pozoru Czombe wy1S1to1o5orwał 
równ.ie.ż za.pro.szenia do pre
miera Gizen.gi, Ka.srzamuiry i 
Muken.go, ,kontrolu.jący•ch Pro
wiincję 1WschodnJą, Kivu i Pól 
nocną Ka.«ai. Czombe zapew
nia, że gwairantuje przedstawi 
ciel-Om legalnego rządu kon
gijskiego „całkowite berzlpie
czeilstw-0". 

LONDYN (PAP). - Do Leo
poldville, miasta peł,nego i.ncy 
dentów, napięcia i k1·ążących 
pogl:o&ek, przybyć ma z 5-dnio 
wą wizytą za&tępca ®ek.retacza 
sta.nu USA do S>praiw a.trykań 

skich Mennen Wil1ia.m.s. 
Warto przytoczyć tu charak

teryslrczny gl-0.s dziennika 
amerykańskiego „New York 
Herald Tribune", który pi6ząc 
o „zdumiewającej ofensywie 
wujsk Jumumbowskicb w Kon 
go" wycią.ga z tego fa.kotu na
stępujący wniosek: 
„Obowiązkiem ONZ w tej 

sytuacji jeri za.pr~wa.dzenie 
porządku w Ko>ngo nwwet 
przy uż!•clu siły. Nie ma w 
tej chwiłi znuzenia. czy ONZ 
w przeszłości faworyzowała 
jedną stronę przeciw drugiej 
(czyt. klikę Kasa.vubu - Mo
butu przeciw legalnemu rzą
dowi Jfonga). Jeśli ooecnie 
ONZ nie potrafi doprowadzić 
do status quo, znaczy to, że 
ONZ nie wypełniła swego za 
dania. Ucierpi na. tym nie tyl
ko Kongo, lecz cała Afa·yka. 
(czyt. - interesy państw ko
lonialnych w Afryce). 

NOWY JORK (PAP). - Wlia 
dom-0ść o zajęciu pre.iez oddzia 
ly a.rmH. rzątlu Gi•zengi .s<tolicy 
prowmc)l Kasai Luluabourga 
i port Fra.nqui, miejscowośc.i 
położonej nad granicą pro·win
c.ii Le-0poldviJte oraz 'llbliżen.ie 
s•ię odd•ziaJów tej a.rmii do sto 
licy proWli!Ilcji równi.kowej 
Coquj}ha i ville w-z.buid7.ily wy
raźn-e zaniepokojenie w za
chodnich kolaoh dyiploma·tycz
nych ONZ. 

Kronika§-§§§ 
wypadków 

Wcz-0raj :na skrzyżowaniu 
Sienikiewic7..a i Na·wrot kie
rowca samochodu c1ęzarowe
go IB 40-19 Gotfryd Rywa
niak (ŚJąs.ka 6) nie um3no
wal pierwszeństwa prze;:;izd\I 
i s•powodowal zderzer:if: ~ 
moiocvklem IE 51-84. Kil?row
ca motocvkla Władysław Pod· 
staw.ski (Mazurska 44) :lornal 
otwartego złamania lew€~ no
gi i ogólny·ch potłuczeń. Prze
więzlono go do Sz.pi.taJ;; im. 
Piro2owa. 

BONN (PAP). - Byly ko
menda.n.t obozu koncentracyj
nego Gu.sen Karl Chmielew
ski w ceLu likwid.01Wania „dar 
m01Zjadów" wy:bi.eral chorych 
w1ęź,niów, któryoeh SS-owcy 
„kąpali" nas•tępnie 20-3-0 mi
nut w wodzie o temp. poniżej 
zera. 90 proc. tych więźniów 
nie przeżyło tej toctt1°r)'. Tej 
treści :zezna.nie .złożył w ponie 
działek przed .sądem przysię
głych w AOOlba.ch obywatel 

ROZMOWY 
de Gaulle 
Bourguiba 
PARYŻ (PAP). - Wedłu.g 

doniesień Agencji France Pr-es 
se, w godzi.nach przedpołud
niowych prezydenci Francji i 
Tunezji de Gaulle i B-0urgui
ba odbyli pierwsze ponad dwu 
godzi•ntne <;potkanie w cztery 
oczy. 

Z k<l'1ei prezydent Tuinezj.i 
konferował o<klozi.eln·ie ponad 
godzinę ze swymi micistrami. 

W godzica.ch popolud.nrio-
wych nasitą,piło ponówn.e spot
kanie d·e Gaulle - Bou.r.gu.i.ba 
w cztery oczy. Wikorótce potem 
do rozmó~'oow przyłączyli s~ę 
premier Debre, mi.nister spraw 
zagrani-cznych Couve de Mur
vllle ocaz Kokaddem i Ma.,;;
mou<l·i. 

Obiad wydany w Zamku 
Rambouillet w godzinach wie 
crorn~h zamknął rozmowy· 
francu.sloo-<tiunezyjakie. 

Płonący 
samoehód 
na ul. No,votki 

Wc;-;oraj na NowotAn przy 
Wierz-bowej do.szlo do po1waż
nej katastrofy. Przerażenie 
ogarnęło przechodniów, gdy 
usłyszeli głuchy trwsk 1 ude
rzenie. a nastę,p.n:ie wybuch, 
po którym z samochodu buch 
neły płomienie. 

·Kierow.ca ciężarówJn IB 
29-72 Marian Doroo (Przemv
~·lowa 14) .nie da·ł pierwszeÓ.-
5twa przejaztd<U tra·m\.\1 aiO \'n 
nr 17 i .spowodował z:ie"rze
nie obu poja1ZJC\ów. W m<•men
cie zderzenia w samocnod·zie 
eksplodował zbio.rnik z pali
wem. Pożar objął cięż.-3rów
kę oraz jej ladunęk - towa
ry wełniane i bawelniam•. 
s'traż zl-0.kalizowaJa niebez
pieczeństwo. 

W wyni:ku z,derzenia 4 pa
sażerów tramwaju odir.iosło 
rany. Zostali pokaleczer11 od
łamkami wybitych szyb. Stra
ty ocenia 1;ię na przes.~lo 100 
ty.<>. zl. Kierowca. zo.-wi ia

lr?.ymry.ny do dy®QZY<:JI pro-
kura t.Q.t'a. U.) 

austriacki Fracq; Ciha~. Swia
dek na wła&ne oczy wid1Z.ial w 
zim;e 1940-1941 r„ jak więź
n .iów polewiaino wodą. Chmie
lewski stał w pobliżu i przy
gląda! się temu z za00w1:>le
niem. 

Po~h-0dzący z Pozna1wkieg-0 
więzień pohtyczny, kitóry 
przez jaki5 cws z~\.n1iio.iony 
był WJ Gu.sen do wyo~nia 
zwłok, zeznał, że zimą 1941-42 
roku po takiej śmiertelnej ką
pieLi 250 do 300 zmarłych wię
źniów wyn•iesiooo do krema
torium ba.raku kąpielowego. 

W poniedziałek odczyta.no 
wcześniejs7..e zezna,nJa Al-Oi.s.a 
Ma<lolmayera z Linzu (Au.<>tria). 
który był w Gul.Slen 5 Ja.t. 
Twierdzi o.n, 7..e za wszy'S'bk.ie 
okropności, .które działy się 
na terende obozu, odpowie
dzial111y jest Chmielewski. Ten 
sam świa,dek podał, 7~ w !'O

ku 1942 przy oczys~a.ni.u ba
raków z :i.nsektów w bloku nr 
16 zaga00wanych zost.alo kil
ku.set więiniÓVlll niezdolnych 
do pracy. Podc.za.s kolej'!lego 
apelu brakowało 600 W•ięmiów. 

Rozprawa będzie k.on'tynuo
wana we wtorek. 

Marynarz z NRF ~ • 
WYSOKI KUNSZT 
ARTYSTYCZNY 
NISKIE CENY 
BILETÓW 

k - OTO DWIE ZASADNICZE s azany ATRAKCJE 

na 8 lat więzienia 
GDAŃSK (PAP). - Prze:l 

Sądem Wojewódzkim w Gdań
sku zakończyła się rozprawa 
przeciwko maryna·rzowi stat
ku bandery NRF ,.Kaethe 
Ball" 20-letniemu Gerhardowi 
Bretfeld-0wi. Sla.nąl ()1t1 przed 
pol.SJkim sądem pod zarzutem 
'lJ,<Ji,Jowania zaibójstwa polskie
go celni:ka w czasie pelnie
nia przez .niego obow~ązków 
slużbowych. 
Sąd w oparc-i•u o zezna111ia 

świadków skazaJ Get'ha1·da 
Bretfelda na 8 lat więzienia 
zaliczając mu na poczet kary 
okres śled.ztwa. 

Radzieckiego Baletu 
na Lodzie 

KTORY WYSTĄPII W l.ODZ- ~ 
KJE.J HALI SPORTOWEJ' 
OD 11 DO 2'l MARCA BR.i 
W REWELACY.JNYM: WI-
DOWISKU BALEIOWO
CYR.KOWYM 

Fantazja na Lodzi~, 
KUP .TUZ DZISIAJ Bll.E- f 

TY - AŻEBYS POTEM SAJU~' 
NIE ZOSTAL NA LODZIE. 

A. 

~"" ................. ~ ....................... "~ 

3 godziny masowanp serce 
zmarłego króla Maroka 

LONDYN (PAP). - Ooern
cja, podczas k•tórej Żmarł 
lkról Maroka, Mohammed V, 
obejmowała wycif)cie mq~dal
ków oraz u.,-iunięcie .<;krzywie
nia przegrody no.wwej i trwa 
la łącznie dwie i pól gnrl.zlriy. 
Operację przepro•wadzont> w 

klinice pałacowej w niedziel<) 
w południe. Minis•trowie rzą
du Moha•mmeda V czek;:i,li w 
pokoju przylegającym do .sali 
operacyjnej. 

Zabiegi przeszły dobrze, ale 
w d·1.1e.o.ieć minut po zopero
w"nin przegrody n~owej 
serce króla nie.s,po.dzi.ewanie 

przec"talo bić. Chirurg otwo
rzył k!a.tJ,ę piersiową 1 zaczął 
masować .<>erce. Równocześ
nie wezwano innych sp.,,C'jali
stów. Po za.strzyku adre.10.liny 
serce zaczęło bić na 111owo -
ałe pracowało tylko prztz 
parę minut. 

Próby urafowania par-!enta 
trwały trzy godzi.ny, jccbakźe 
.nie powiodły się, gdyż '''"-!tu
tek przerwania doplywu 
krwi do mózgu .nastąpiły r)ie
odwra<:alne zmiany. O godzi
nie 15.30 lekarze z.rezygrowali 
z dal.szych wysiłków 

tJ. 



z konferencji przedwyborczej· w czwartek Karygodne niedopatrzenie chirurgów 

Dalsz poważn·y krok 
pierwsza audycja 
telewizii 
dla szkół 

Rewizja nadzwyczajna 
ministra sprawiedliwości w rozwoju gospodarki województ a 

W ARSZA!WA (PAP). - W 
czwartek, 2 marca br., o go- I 
dzinie 11 prnemówieniem wi
c€ministra oświaty Ferdynan-

(Dokończenie ze n, l) 
dynie cll=akteru propaga'!l.. 
dQlw<ra.g:iltacytj1111ego. W tok1u 
kampanti trzieba n:as:ze życie 
u!epiSZać i u.sipraiwniać. Na 
pootulaity wyborców w tej 
mierze winna być ud2ielo
na odpowiedź, co do snoso
bu i terminu wlaltwienia 
sprawy. 

W wielogodlZimlej dyskUl&ji 
na konferencji poruszono sz.e 
roki wachla-rz zagadnień i 
ws.ltazano na za<l.ania sbojąoe 
prZ€<l orgain:izacjami partyj
nymi w okres1e kamip;:unii 
wyborozej - rw okręgu pa
bianickim, w tym tn.a.irwięk
szym w woj. lódz.koim okręgu 
wyborczym. 

M. :in. I se!klretarz KM 

Parowóz wpadł 
na . „Warszawę" 

BYDGOSZCZ (PAP). 
26 bm .. ok. godz. :n.oo wyda
rzyła s):: na sZO;Soie pad In-0-
wrocław\ieffi kata.strofa sam<>
chodowa. 

z rnieJ\>eowości Tuczno w 
kierunku I Jatk.sie pod In-0iwr-0-
clawiem jl'chal parowóz z wa
gonem o.sob-Owym kolejki 
wąskotoro~ej, prowaJ,z001y 
przez Ant 'ego Mtelcarka. W 
czasie prze zdu pr,zez szo.sę 
w miejscUI niest.rzet.anym 
wpadł p00 ipa.rowóz: samochód 
os.obowy mari\~i „Warsz;:.wa", 
należący do P1.·011n1ra.tury Wo
jewódzkiej w 1\!Ydg01S1Zczy, pra 
wa;dzony przeiz 36-letn~ego 

Eugeniusza ·Lewickiego. Zde
i·zenie byfo iatk\ 8Hne, że sa
mochód zo.':lta1 rroz:bHy. Kie
ro\Vca Lew.icki pp.niósł ś:ni€I'ć 
:na miej.scu, a ,pi('t orob :z.naj
dując~h się w 1.samoch<>dzie 
odnioo.lo ciężik:i,e obrażenia. 
Rad'lllych od•wiezOOlrl!O do Sz;pi
tala Powia0towego w Inowro
clawju. 
Wstępne dochodzenia :prze

;prowa<d.z91;ię pr.zez 9,rg!ł;!'.la MQ 
i P.rnkuratu.rę w Inowrocl!'l
wiu WJ'l]=aly, że win~ Po
no& ki8'()\\1ca, kt.óry zlekce
waży;t znaki drogowe,. 

Powódź w USA 
NOWY JORK WAP). W.sku

tek. killrudniowj'C:h uleWl[lych 
da5~zów wystąpiła z brzegów 
rZIElka Alabama. Osiągnęła ona 
na.jw:yż.szy poziom d-0°tychczas 
notowany. P.rwszlo 10 ty;;. o
sób musiało opu.Scił swe do
my w dotkniętych powodzią 
.stanach Q.oo.l'lgia, Missitsip· i 
Ala.bama. 
Wediług do<tychczasowych da 

nyich, ·,śmierć poniosło 12 orob. 

PZPR w Zgierzu, Pia.sk!OIWl&ki 
nak;reśli~ obra12: zmian, jakie 
zaszły w Zgierzu w o.kresie 
mini()l.Il€j kadencji Sejmu i 
rad narodowych. 2-krotinie 
W7..ro.s.ła produkcja ek..."J>QMo
wa, w 1958 r. po raz: pie:l"W
szy rozipoczę-00 inwesty
cje wodociągowo-kanali2Jacyj. 
ne. Zarobki roOOtnilków np. 
w pr2le!nyśle wclnianym 
wzr-O!Sly od 1958 r. z 1.316 zl 
do 1.605 zł średnio. Pr7.ied 
przy'&Zlą :radą :narodową sta
ną 3 trudne zagadnieiruii<I.: bu
downiotwo s:zl!wlne - gdyż 
więkwość budynków &ZJkol
nych nie nadaje się do oelu 
któ:Nmllll służą, sprawa za
trudnienia (2.1Włia=a kobiet) 
ora;z roz;wó j budoiwtni>o!Jw:a 
m~iowego. 

:n~ stacjd :na~j, 
R.zeźn.1cmk &wierdzil, 7-e w 
pow. lódizkim :istm.ieJe dyis
JJ['Oporcja miiędey lLczbą fa
chowców z wyk.siz,tałoeniem 
rolnioe.zym d"Z;ialających n.a 
wsi i - p!"aoujących w w.-zę
dach. Na 194 fachowców -
tylko 64 jest na wai. Istnieją 
też nie wykorzy.s.ta111e mnżFwo 
ści ekisp.ortu płooów rolnych. 
Za mało dociera się do pro
dUJOenta, WRN wii'lli!ly tu być 
k()Q["dynato.rern w sikolerriu 
i niesieniu rolnilrom facho
wej opieki. 

. :-' i;" i~dy j€1SZC1Je w lrl.sl!o
ru ziemi lód.zlk:iej nie byio 
takiej sytuacji, by przed wo
jewódzbwem lóc.Wkirn otiwie
raly się tak poanyśline :per
f;p€lkltywy roziwoj.u jak w bie
żącej pi~iol.atce - o.świad
czył w dyiskuis:ji pr:rewocLn.L
czący WKiPG mgr E. Sap
.lwW'161ki. Na.h.-reśMl <llll m. itn. 
temp.o elektryfilkacji w& w 
woj. łódzkim: 102 wsie - w 
1938 r„ 1.2()0 - obecnie, 2.370 
- 'W 1965 T. Roc2Jnie elek/flry
fi.Jrujemy więcej W1Si ni.2'. z.o
stało .iOO 2Je1e~iiłwv.ranycli 
od czaBU. wynale7..:ienda elek
tryOZIIJOŚcl aż do 1939 ir. 

Mgr SapkOIWl!>ki :1Japropooio-
wa.l: k.oon:k!retne zada!nrl.a dla 

" mia&tecook podlódzk.Lch 
pogłębi.oenie -p61~.racy z Lo
dz;i,ą, ' .}ej ~-ami. z tej 
wapótpracy byl:by obopóLny 
pożyiteik. Np. Lódź mogłaby 
być :za.opatrywana ip1'7i0Z .stre
fę podlódŻiką w owooe i wa
rzywa. ParaidoksaiLne, że w 
tej chwWli Lódź 1xxsii!<lda wię

ooj <J®OOC]ów i sadów niż po
wiat łódzki„. 

O isto1lt'.lych problemach 
Pa:btan.oiic mówtil ozłonoek eg
:zielruityiwy KM PZPR w Pa
bianicach, Frontczak: możli
wości. WZJI'-0\Stu zatrudniendia 
p-0iprzez budowę 2lllkładu a.
para.tury dla :praernysl.u falr
mą.ceutyc:znego i r02lWój u
stug oraz ~be~ie 
w~ wobec I'OIZbu<l.owy pa
biarnickiego pr7ieffiy\Silu. Po-

Dnia. 25 lutego 1961 ;roku zmarł po krótkich oiet"Pie· 
niach, • pneżywsą. lat 55 

S. t P. 

Miehal Brandimiiller 
Pogrzeb odbędzie się 28 lutego br. o godz. 16 z kla

rpłicy Sia.rego Cmentarza. katolickiego przy ul. ()grodo
wej, o ClJYtD zawiadamiają pogirążeni w głęboMm 
sDJUtk.u • 

3066-G ŻONA, TEScJOWA i RODZINA. 

Dnia 25 lutego 1961 roku zmarł 

kol. Miehal Brand.miiller 
pracownik Wydziału Sta.tysły:k.i Prez. RN m. Lodzi. 

W Zma.rlym tracimy cenionego sPOłecznika i nieód
iałuwanego kolegę. 

RADA ZAKLADOWA, KIEROWNICTWO i PRA
COWNICY WYDZIALU STATYSTYKI PREZ, RN 

3099-G m. LODZI. 

4Wm+B:§ ••• 
Dni.a 24 lutego 1961 roku zmarł, 

najukochańszy mąż i oj<)iee 

S. t P. 

BF&?#A 

prw!ywsey lat 61 

\Naclaw Do"ielski 
Po,,,<>Tzeb odbędzie się dnia 28 lutego br. o godz 15 

z ka.plicy cmentar:z.a. na Man~. o czym zawiadamiają 
pnyjaeiół i zna.jomych pogrążeni w głębokim smutku 

3034-G ŻONA, SYN i RODZINA. 

I . . 

„ 

sbul<Yw.al o.n sz;yll6ze dopro
wadzenie wudy z r<.eki Gra
bi. 

Po iJTLformacjii. tlożanej da Beroka, zainaugurowany zo 
stanie program s-zkolny naszej 

WARSZAWA (PAP). - Niecodrzienna sprawa. Sl\duwa 
stała się 111St.atnio pr.zedmiotem rewn.li na~wyczajnej 
zal-oiżooej prz~ ministra sprawiedliwości. 

telewizji. Ze "~ględów tech- -------
przez I sek.reta:r.7..a KW, St. 
Jędry.s:=aka, dokona111D wy
boru kllJll,dydaitów na posłów 
do Sej•mu PRL. Zebran•i wY
sluchali też i111farmac-ji przed
stawiciela ZSL o wyttJi:ka.ch 
wl.aśnie zakońcronej paihia
niokiej konferencji o.k:ręgo
wej ZSL. 

nicz.nych program ten nadawa w Klinice .Alka.demi! Me
ny będzie na razie przez na- dy;cznej w Kraiko·wie dwaj le
stępujące ośrodki: Warszawa, karze Stanisław J. i Lech C. 
Katowice, Lódź i Wrocław. W dokonywali zabiegu usunięcia 
zasięgu tych s-tacji znajdą się wyrooiJka robaczkowego u 

Prokt11rat.ura wszczęła docho 
dz.enie w tej sprawie ! na
stępnie sk.ierowala je dv są
du. Sąd Powiatowy dla m. 
Krakowa uznał obydwu lel<a
rzy winnymi nieumyś:nego 
.spowodowania rowtroiu zdro
wia pacjenta, które zagrażał<> 
jego życiu i &kaza1 ka2.1ego 
na 6 miesięcy więziema z za
wieszeniem na 2 la·ta. 

Następ..'lie glos zabrał wice
premier Zenon Nowak. 
Stwierdził on, iż wybory bę
dą plebiwytem ogólnonarodo
wym - spoleczną oce.ną do
ty<lhczasowych wyinrkó-w po
lityki part1<i. i oceną zamie
rzeń na naj.bl~ 5 lat. 

WJ.oeoremier podkreśli!, ż.e 
inie mamy się czie·go wstydzić 
jeśli chodzi. o doty~as.owe 
rezultaJty. 

Na wyda.tkl inwootyicyjllle 
W WOlj. lÓodlZJkim W bi.eż. pię
ciolaitoe pr.zezinacwno prawie 
17 mld. z.I", ·tj. 2 razy więcej 
niż w 'J>O'P«'Zledtniej p·1ęciolat
oe. Od tego jak zostanie 
zmob~e wokół tych 
zadań sp.oleczie!Wbwo woje
wó-dlltwa zależeć będzie 
czy te 17 mld. zl Z001tai!lie 
wy!k:orzylStane w pełni. 

Piei!"WS1lOI"zędJnym zagadni-e. 
niem w zaibezpieczeruu wy
konania plaruu p#ioletniie.go 
j~ \vybór g'OOpodarnyich lu
dzi do rad narodowych. W 
pracy tych ..zeregowyich og
niw władzy jest je.s.2'JC:T,e wie. 
le braków, biurokracjj, złe
go sto.s.uinlm do czl01Wiek.a. To 
wymaga z!J'jany, wskazuje 
tez :n.a pottiz,ebę k()!Illtroll. 

Mówca wskazał dalej na mo 
żlLwość rozwoju czyinów społe
czny.eh we wsi.ach i :pawi.a
t.ach. Podkreśli.t także, :ile sto
pień w jakim w pdęciolat.oe 
podwyższy się 6ltoipa życiowa 
zależy pr-.z.e.de wszystkim oo 
OO.brej pracy obywaiteli. 
Duźą uwagę w swym 

pnem_ów.ien i;u 2JW1rócil: wiioe
premier Nowak 111a pobr.zie'bę 
rozwoju USllug w mi~h 
woj. lód:ikńego. Ukazując ten 
k~k- sbwierdz.i.ł, oo w 
ten ISplO,SÓb mo'.llll.a WY'kOll'ZY· 
stać występujące tu i ówd.Zie 
nadwyżki siły robocz.2j i u
łatwi.ć zara.rrem żyicie pmcu
j.ącyrrn kobietom. 

(GRĘB) 

&zkoly województw: wa.-s.zaw- pacjenta Eugeniusza M. Po 
.siK.iego, łódz;kiego, kieleckiego, wydęciu wyrostka zaszyto 
krakowskiego, katowickJoego, jamę brzuszną. Pacjent opuś
opolsk.Jego, wroclaw.s.kieg.o i cil .szpLta-1, po pewnym czasie 
zielonogórskiego oraz częścio- jednak poczul się bardzo źle. 
wo lwbelskiego i białostockie- Prześwietlenie wyika.zalo, że 
g.o. w jamie brzusznej Eugenmsza 

Audycje dł.a szkól nadawa.ne M·. pozostała nie zauważvna 
będą trzy razy w tygodniu - przez ope.ratorów t2lW. szpa
w środy, czwa.rtki i sobO'ty (a tu~ka chirurgiczna (meta!owy 
nie jak dotychczas zapowliada.- przy:rząd sJ.użący do pr.:z.>·trzy
no - we wtorki, czwartki i mywania jelit w czaae za-
.soboty). biegu). 

Członkowie ZMS najlepsi 
w nauce i pracy społecznej 
ObraduJl\ca w ubiegli\ nie

dzielę kooferencja sprawo· 
zdawczo-wyborcza. Okręgowe
go Komiletu Studenckiego 
ZMS poświęcona była podsu
mowaniu dotychczasowej dzia 
la.lności orga.niza.eji ZMS w 
środ01Wisku sludenckim oraz 
omówieniu Jderunków dziala
nm na przyszłość. 

W konferencji uc.zestniczylo 
frkoło 100 delegatów z wsizyt>t
kich wy:ilsiz)'{!h ucrelll1i nasze
go miasta. Refera.t wygłoo.i.l 

Silne 
łrz6)sienie ziemi 
w Japonii 

,TOKIO (PAP). --, IW po.n.ie
~al-e:k o godz. 3 nad ranem 
czasu lo.kalńego w Ka.goszirna 
w południowej Ja.pon.ii za.no... 
towiano silne trzęsienie ziemi. 
Są zabici i ranni. K.illra do
mów zaiwamo Slię. 

dotyichczasowy l sekretarz 
OKS mgr Toma.m Garliński, 
który podkreślił fakt, iż ruch 
ZMS-owsk.i na wyti.szych u
czeLniach przybrał w osta.tnim 
okresrie na sile. Szczególlruie 
wiele zrobili llltudenci ZMS--Owi 
cy w za.kre.sie aktywizacji kół 
naukowych. N.p. w Akadem.Li 
Medycznej Korni.telt Uczelnia
ny ZMS podjął ilnieja.tywę zre 
organi,zo.wania ruchu nauko
wego przez utw<At'.ren.ie Stu
denckiEgo Towa.rzyl'>twa. Na
llk-01Wego. Pomy&ł ten popad 
również Komitet Uczelniany 
ZSP. STN s.kupil 20 kól na
ukowych oraz 200 ich ucz.est.. 
ników. Zol'lganizowano kon
kurs na naalep.sut praicę na
uokową oraz wyigloQ6'Z.Ono 40 re
fea-:atów. 

Kultura- estetyka - hig·iena 

„Chod:zl :na.m :prrzecie7: o wY· 
chowanie socjalisty~ czlo 
wieka, kt6ry oprócz dypiam!l 
szkoły wyżne,J posiada Jeszca:e 
ooś więcej - 4y,płom pr.gyda.t. 
ności eipoł.,.,z-J" - po.w_,.ial 
m. In. rmnuz Ga.rllMJtl, Oqra 
n<za.eJa ZMS Sławla. wbłe w 
zakres-le pra.ey ldoeonlm·W"Yi:ho· 
wawoC.zej J>O'Wałne zadania. 
S,;czegómą rolę do speblll!ftia 
ma-j~ tuta.f kluby studenckie, 
w ~6-rych orga.nMloiwa.De Bil 
prelekcje, odcz.J1y, lllHlolemta 
organjziaeyjne, ~Y k1*maJ 
ne Up, 

KO!lrloerEOCję cedlowa.ła. rf1w 
nież wielka a.ktywność jej u
czestników. Mówcy, którrzy za 
hierali głos w dyskusji p<M"u
szali w swoieh W)'ISltą.pieniach 
szereg waJiJrlycll problemów do 
tyC?..ących działalności ocgaai
zacji w śrocfo1wisk!u akademie 
kim. 

(Dokończel'llie ze etr. 1) 

tylko ja, abyście mogli to 
ISIPI"awodzić i zM.'adził z,lu, ldedy 
je.sz=e n'.:e jest za późno. A 
mianOIWicie mówi się dużo i 
p:i.sre o bezpieczeństw.ie prar
cy, ak crz;y w.szęd!zie pod tym 
względem jest t.adt, jaik nale
ży''? ... 

I w dal&zym ciągu SWEg() li• 
stu autor anonsuje fakt n'.Je
pr~nia pr.zepdsów bhp 
prey ~ilu maszyn zgrze 
blaa:skich. Jaik w:firika z llistu 
w ZPB :im. Llebkneoht.a, ma
&Z(y.llly 'Ile cizyśc.i s:ię „w ~·~. 
nle ~rnegadąc obOIWcą'lll>U 
7.aJtrzym.anJia :i.dh. na az;as c:z.y
szczenja„ 
Dzi.ękujemv auit<J<rowi listu za 

s1uslmą uwagę, UZ1Uipelruiającą 
i :poglęb:iaJącą naszą ailtoję, 
Sprawą tą zaj~ się od
dz:.elni.e, 

rok :n.a jaJlclś lżejsz;y i Jia.,dniej-
6ZY un1form? 

* ... * I NA ZAKO~CZEN.tE GLOS 
DYREKTOR.A NACZELNEGO 
ZPDz. im. GLAZEWSKIEGO 
- TADEUSZA SZULCA. 

- .A.k.cję wiasrzą uważam Z3. 
bardzo na czasie (ro<>demizacja 
fa-bryk) i specjalnie aktualną 
a:J.a takiej fa.bryki, jak naS?'...a 
(produkeja dea.'.katnej bie:lirz.ny 
stylonowej i :'.in.n.ej elegrunckiej 
konfekcji damskiej). 

Usto.s-.l.Ilikowujemy się ~o niej 
pozytywnie i będziemy się sta
rać wiprowai<i'Dić (kolej'l'liO pię
tram:'.·) n.ową. esł;etyozną odlz:ieź 
OC!hronną cl:La nawej zalog;i. 
Ja.sine. że mod.e1e IlQlwej odzi,,;.
ży m'lliSZą być nie cyilko ładne. 
ale i 7@0dnie z ~mi \)hip. 

('WY) 

Uozestin.icy killlfetencjł po
parli projcltt miEISIZ.kańców 
Osiedlla przy ul. Byistczyckiej 
mówiący o pr.21€mianowantu 
tej ulicy na uł. Paitrice Lu
mumby. Qdipqwdedni wm.ooek 
w tej .a.praiwie pr.2lESłainy zo
stał do Prez. RN m. ~ 

Na zakońcZJ0!14e obrad dok.o 
na.tno Wl)"ixl«'u 17-ooobowego 
plenum OKS. Nowym I sekre 
tar.z.em wybrany :zcxstal sta;r
szy asy.stent ka.ted.ry elrono
mii WSE mgr Reglnaitl Ma.-
jewiski. GP> 

Sąd Wojewódz.ki, do które
go od·wolali s.ię skazani, uchy
lli wyrOk Sądu Pow1a'.owego 
i obu lekarzy uniewin.n;l. 

Wyrok Sądu Wojewódr.kie
go zaskarżył w rewizj1 nad
zwyczajnej minister s.pr11wie
dliw-ości. W rewizji stw erdzo 
no, że obaj lekarze uch:;bill 
o·bowiąz:kow1 zachowani3 na
leżytej uwagi Pl'ZY zabiegu 
operacyjnym. Pozostav.'"en:c 
w jamie brzu.sz.neJ Pitt"jent~ 
przyrządu chirurgicznego by1o 
wyłącznie wynikiem n,>;!:iba1-
strwa., gdyż przedmiot ten 
mógt do.stać się do ~"my 
brzuszm.ej tylJw wypuszczony 
z rąilc lekarza. 

Koohluzja rewizji nadzwy
czajnej ministra s.praw edli
wośd zawiera żądanie utrLY
ma.nia w mocy w .stosunk:.. 
do obu lekarzy wyroku 5;:idu 
Po~vi.atowego, tj. skazan:a ich 
na 6 miesięcy więzienia z za
Wieszeniem wyikonainia kary 
na dwa l!l'ta. 

5 szpieeów wywiadu 
amer1uńskieea 
sła·nie.przed sqdem 

W.A:RSZIA'WA (PA!P). - Sluż 
·ba b~ieczeń.stwa Komen.dy 
!Wojoewód:zkt ~ M.0 w Zielonej 
Góra.e zatrzyma.la l'>Stat.nio gru 
pę 5 agenifóW Wywiadu ame
ryka.ńsk:i~: Romualda LLpiń
skiego, Augustyna DęboW&kie
go i .innych, podejr.zanyt:h o 
pmekaiwnie pracownikom o
śr-Odkócw B71>iEgow.s+ltich tego 
W}'IW'iadu ;!111.formaicji, stanowią 

cych tai}emn:icę państwową. 
W toku śledztwa prowad.ro

nego przez prolmcatora Slą
skiego Okręgu WfrjSik.owego 
przy wąpóludziałe organów 
śledczych służby bezpiec-zeń
Eitwa KiW MO w Zielonej Gó
ne us-ta.lono, że wymlenieni 
w 1959 I". 21biegli z kraju, sta
jąc się obiektami zailfl.tereso
wania obcego wywiadu.. 

Początkowo w Berlinie za
chodnim, a następnie na tere
nie NR-F weszli w kontakt z 
praco\Wl!ikami ośrodka wyw.ia• 
dowczego, pr:rez kitó:cy!ch zo
stali ~bowanL 

Po przej,śoi.u odpowiedniego 
prze.szkolenia. S'l.piegowsklego, 
skierowani zootałl do Polski w 
celu wyk-ona.nia zleconych im 
zad.an wywiado~ych. 

\Vlkróbce cała „piątka" za 
swodą diz.ia.-la.Jność odpowie 
przed sądem PRL. 

* ... * 
RÓWNIE INTERF8UJĄCE 

UWAGI ZAWIERA LIST on. 
H. D. PISZE ON: 

Ra.J.io • 
L ł.alawizj a. 

,,Akcję ,,Dz:ian.niika Lódizki.e
go" IIJJa temat dobrze ubral!llej 
zafo,gi. uważam ze. :pożyteczną 
i iil1Jtere&ującą. Proponuję ją 
~z;yć nai że1ską shllLbę ru 
cbiu w lódlllklich tramwajach 
(z;wtaszicza chodzi 1ll!i. o lroin
duk:to0r.ki). Ich ubiór, glówn'e 
spod!ll.:e, iD;ie sp~w:i.adą przyjem 
nago wrazen.11a.„ .. 

List -ten zasługuje na ~-
tr.ziemiie pr-zez kierownictwo 
MPK. Isrotn.ie. ciężki mun
dur mę51ki dila kondukt.orek 
nd.e jest a.ni wygodn~ (gorący 
1aitem), ain.i estetY'C'Zllly. Może 
w:ęo maż.n.a bY'loby zmienić 
traidycyj111e sPodin:ie Jronidukito-

:wTGBEK, 28 LUTEGO 

PRIOGRAM I 

17.30 „,z l!,ylci.a Zwll!:iku. ~dzie
cki,ego", 18.00 w1ado.m.ose1. 18.00 
Dyrs1~utt1jemy. 18.25 Raidloiwy kums 
na<UAtl jęz;yik.a raosyj.~1ego, 18.40 

a.oo W.1adomości. a.oo Murzy\ka Skrzyll>ka ~1eczen Do.brorw:oa 
p01rainna. 8.ll5 Miua;yka i aktualne> ny.eh pzU. 111.00 DrLie!;o Chopina 
ścL 8.45 Pr-0blemy ekoQ1o01mi.c.zine. .w świet.le -wypOIW!e&! 1 ooO<men-
9.-00 Audy.oj.a óla kLasy IV pt. '3<rzy. l!M-0 Pol*ie tańee 1u.d-0-
„Wyipra1wa <io •puS'ZX::Ly węg.to- we. :.JO.OO Dzi<l«!n'k wiecrwo:ny. 
wej". 9.20 Pfrlskie piosenki. 9.411 20.211 Wiadomooci spol'bc>we. 20.ao 
Audyiej.a dJa pirzedSlik<>li pt. .„z~a „Plan :na'9Zego fyoia". - slruich 
du;i co jed:z.i•e". 10.00 „ Tę k.siąó.kę 22.00 Gra 011kiEGtra Tan. PR: 
wiart>o przeozyitać" - aU!d. 10.10 22 41' Pejzaże i '" · .2' 11 

Koneert p.opulainny. 10.50 Feli~ · ' · · ~.r<>J·e. „..,o 
tien na tematy międrz.yna1rodowe. O:;.t.aitn.e Wla.c!-01111.-0ści. 
11. oo A u-O in ej.a li tera cik.a . H. :» A'll • 
dycja z oyik'lu: „Wieś tań<:rzy i PROGRAM II 

śpi-ewa''. 1'1.50 A'l.l<l. rz cyfklu „Ro 8 30 Wi.aitlomośct . 8.36 Kon-eert 
dzieoe a óz.iecko". 11.5.5 Chiw1l.a Pocnailskiej Orki-estry Smy>ezko
murzyF.<i. 11.57 sygri.a.J: czaisu i hE'.j weJ. 9.00 Gra Polsiko11 K;~ipeila. p. 
nat 12.05 Wiadomości. 12.15 Mi- d. F. Dzierż.an<>-wiskiego. 9.3-0 Mie 
ni.abury orkie&!lr-O'We •koimpoa:yto- c>zvnal!'OtioQwy Un•wersytet RaidJo~ 
r&w po.lsl<l.ch. 12.:łO ,,RoJ•'liczy wy. 9.50 W. A. MorzM1:: Symillc1t1ia 

l 
kwa.c1r.a1I1S". 12.45 B<u.Jig,airs•l<a m.u:zy D-c1ur KV. 48. 10.00 Pl"ogr.am a: 11u1u ECZKA'' ka l.ucl-01Wa. 13.00 „Ra.cli<>-poroble- dyiw.:;n'F.<i«n. l.1.15 „Sp-O'llka.n:e rz ,,n . my". Hl.10 „w rót•1y>ch •rY·lrrnaClh" . murzy(<ą" - „Bamwa i JtllSltnim·e.n 

7 
13.35 Ko-n1cert żyic<reii. 14.00 „Ra· tac,J.a" - a.ud. sł . -lfl.~wz. 11.46 Mu-

1-18-20-3 -42 d'osta0cja hM·cer![<a": 14 .. 15 Pioe.śini zyl~a ·r·osyjska. 1 ~. 57 SY'gnał cza
kc.mpozytorów n1em1eok,1ch. 14.30 5'U i he.jtJoał. 12.05 Wfa11c1omości. * * * Bsorwne melod.ioe_. 15.08 - Komuni- 12.15 .,O Sejmie". 12.30 Połs>kie 
k.a1t o _star.tie wod. 15.~l . Illrorm.a meloole 1ud101We. ll! .45 Rad.i-O<WY 

Wylo.s-0wana. końcówka ba.n- cje. io .oi;. Pro·grnm dm1a. 15.10 ,rn.rs 1t1a1U!ki języr~a aag'elskiego. 
· . Dl0a mł0<ci'z,~y S'Lko·llnej r-crz;m,(JłWa 13.00 (Ł) Infcwmaoje dnia. 13.00 

derol DJl' 107 !Z gry 199 'll dnia T. Przyma111·0<WS1k;ego l T. Rej. (Ł) Przerwa. 15.00 Wiad<Jmoki 
12 lutego br. upra. wnia ws-zyst-1 ni.el.<a i:>t. „Bojery", 15.30 (Ł) K-:>n 15.-05 Ubwfrry f<>rtEoPiEl!lowe k<>m~ 
kich jej posiadaczy do be:z- ce.rt NJ7JryMt"<owy. IS.OO w;a.domo pc:iytio.rów po1sikloh. 15.25 Chwila 
t>ośredniego udziału w IOBowa- śe1. 16.~ Fra((mcnt pow. Hooda- mmzyfi<l. 15 30 Dla d-ziecl odc. 3 
niu telewirho.rów za n:Ue1i34: lu- ka. 16.3a l!1s1Jr1Dm<'ntal':1e :fiDOg\mfM p.oiw. I. Ju.r'('·e-lew'1cec•wej pt. 
• · Jn: ł. ty z ?!>€1!'- 17.00 ,.Co s.ę wa.m r1a.I, .. Tell obcy". 15 15 Chow•,Ja mu~y-
,.,_ • ,t>.a.mQ.i.ed. iw: ~ ~yoJi P:O:l'i.O!ła?'\ ki, .!,ą.® Yf.. l!"Y:t-m~cn :tćJt~!l~'.o.lh 

16.łO „La·łlta" - apoiw. S. Sa.rk 
17.00 (W) Koflocert rOOlrY'9:1\oe>wy. 
lr/.00 (Ł) Omciowl€rn.l1! pro.gr„mów. 
17.05 (Ł) Aillldy.oj.a litera-eka. 17.2~ 
(ł.) „Słuohaimy łócl'Zlkich sol!
st>ów". 17.40 (Ł) MU!Zyka rOVV'.\'
kOIWa, 18.00 (Ł) Łódrzl«l dz'cr-'r., (< 

raidl-O'WY. 18.15 (Ł) „Rad'o:·eJ<io
ma". 16 . .26 Miut>lyilta I a.'<tua'n"ś"i 
18.50 Felletcn na tematy m: -:"
n.airoOO\Vle. 19.00 Wio11d-0°m-0śc l. 19' 
U.ni--risytet R;tdiO·wY- 19 15 Ka•e1 
doSltOP kulturailay. 19.4.5 Mirz;-k 
tanEICIZ.lla. 20.07 J. Ml'."l"O!let: „o,, 
Klcil.ot" - opera. 21.00 „Z k~a 
ju i ze świa.ta". 21.27 Kron·~,. 
s.))C)rtowa. 2.1.4-0 D. c. opery. 23. l! 
M'U!ZY'ka tainecrzna. 23.50 Osts•.n 'e 
wiaid<>moścl. 

TELEWIZJA 

18.00 P11~am dla ctrziecl I mł.o
dtz.i6!y: 1. Miś z ok!ed,a. 
2. Kąc'k f!.JaiteoJl<>tyC7'1y ('N) 

U1.ł5 N.a póJ.ka.ch klslęga<rskioo ('N) 

18.5'5 „ TrUS>t; mór:tigów o<l(p""wlaoeLa" 
(W) 

19.30 Dz:Ennlik teleiwl:zyjny (W) 

:ro.15 „ 'l"ruGt mó:z.lfÓW oct.pow!aoda" 
c. d. (W) 

20.25 „Trzy CllJW!ll!"N! ~!ol\tM" 
fiil.m fab. pr<XI ju.gosło•wJań 
~lkiej (W) ' 

22.00 P.ro.)l'ram a: cylkuu: ,.Dfr ro
d:z!00w i wycttow~iwców" (W~ 

~ ~Le .'<\'~a.d:oni.ośoł (ll9 
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:e świata Efekty misii handlowei Ce-Te-Be do krdiow 
Ameryki • 

Srodkowei 
. 
1 Południowej Kuba 

Polsk e rei y 
dla • 

pa111 
• Kowalskiej czarne1 

Główna. ulica. w mieście Ca.magiiey. 
Fot. - C'AF 

Co p1sząi ""'. tygodnikach 

N 
a.s:i haindJlowcy poczynają 
sobie <.'Oraz bar<lZ.:ej ener 
,gi.czn.ie w walce o nowe 

rynki świ.a;t;owe. Obok ilstn.e 
jących dJO<tyc.hczas form, jak 
wym;ana nadwyżek towa'I"<)
wych, cl-E'-ering (umowa han
dlowa międ<'.y obu państwama. 
określają(:a warunki wzajem
nego eksportu-importu) or<iz 
handel wo-lnodewi.zowy za pO
średmictwem radców handlo
wych. czy C>e11Jtral handlu za
granicznego. coraz częściej ini 
cjuje sill bezp-0średonie kon.ta.k 
t:v produoantów z zagTa.nicz
nymi kupcamj, 

Ameryki ekipa handlowcÓl'I' suknóa w duże. ogniste km1-
z C€-Te-l3€. Obeon:e zaś w ty? Wręcz przeciwnie nd:i. w 
tyc:h romych celach bawią Europie, gdz·e królują kolor);' 
pt""ZJedsl.awic:ele handlu zagr&- przytlumione i wzory bardza.eJ 
nLczn<ego i ;przemy.s.lu lekk~e·g-:> dy.s.k.retne. 
w Australii. Kamb-Odż;y. Syj<l- - Ha~tańs:kie elegantki bar 
mie i w But·mie. dz.o ool>ie chwalą nasze sukn'.«.> 

- Jakiie są realne efekty we perkalik.i - opowiada dyr. 
tych z,amorsklch wypraw? KowalE'wsikt z Ce-Te-Be. -·- K1" 

- Ntemale - mówi dyr Ko- dy spLoeeruje się ulic-a:"Tli 
walew.s.k.i, uczestnik mis.ji hon Port-au-Pri-noe. stolicy HaA·1, 
dlowej do krajów środkowej oo krok napotyka się na to-
i Połud•n'iowej Ameryki. wary włókiennicze z naszy.ih 
Sprzedaliśmy parę milionów łódzkich fabryk. Nasz.e towa-
metrów tka.nin bawełnianych rv sa tutaj nie tylko tow;;.-
do Guja.n:v Brytyjskiej, We- rem. ale i amba.sadorem na-
nezueli, Haiti. na wyspę Tr~·- si.ego dorobku kulturałn.ego 1 

nidad i do Barbados. Wys<t- żywego :z.ai.nteresowania Pol-
kość tej t.ransa-kcji: prawie 1S>ką. 
3 miliony dolarów. Na:wiąZ3.-
liśmv też .s•ta.Jy kom;t;akt ha·n- Polski język ntle je51t 7res-itą 
dJlowy z kupcami Wenezueli tuta.i dźwiękiem niezma.nyrn. 
i Trynidad oraz poważnie roz-- Slysrz.v się go do.Sć często, nie-
sze.."7.yliśmy wspólpracę z We- którzy nawet spośród Murą
nezuelą. Haiti i innym~ kraj<1_ nów haitiań-'='k1ch noszą czy
mi. z którymi już p<>prz.ednio sto pols•kie nazw;.s:ka. ja.lt 
prowadzi.liśmy han.del. Szymal'lska. KO'\valski, czy M-

ne. Prz.yczyny tego zjawiska 

skiei. kiedy to grupa Polaków 
w mun.ciurach gwardii „mal,~ 
go impe;:atora" roz.siala .;;ię 
po świecie, wę<lrując aż. r.<1. 
wybrne?-a. amerykań&k:ie. 

- Czyli pieczą.tka „Made Io 
Pola.nd" na. naszych tkani
nach, to jakby wizytówka na 
sze.i kultury i możliwości pro 
dukcyjno-technicznych? 

- Z peV\'ltcśc· ą - odpowia 
da dyr. Kowalew.s.ki. - G-Oy
by ci wszyocy. którzy produ~ 
kują towary na eksport. w 
pełni wawali s<>bie z tego 
spra,wę . m}21ibyśm:v o wieie 
mnie.i kłopotów z p.owoou n•e 
zawsze zadowalającej jak-Ol!ei 
ich , pracy. I o w ele mru-ej 
strat różnego rodzaj u oonifi
ka·t. jakich zmuszeni je3teśmy 
udz;elać, gd·i m:mo surow<?j 
selekcji i kontoli produkcj) 
na eksp:>rt. na zagraniczne 
rynki prZJC{iootan.ie się towar. 
kompro.m\.tujący markę „Ma
de m Poland"'. 

K. WYRZ. Sejm demokracji 
soc;a'.,listycznej 

W tym roku, który charak
teryzuje się poważnymi per
&pe·ktywam1 rozszerzeni... do
tychC"'L.asowych moil'.wości 
e.ks.p.ortowych naszych wwa
rów. p:-zystąp'.iismy do pene
trowan:a z wla'51llej in1c.ia·ty
W'Y za.e;ra.nicznych ryTuków. W 
tym celu prZ€dstavriciele oe11-
tral handlu za@ranicz.nego o
ra12: produoentów wyjeżdżają 
za grani.cę i tam na miejscu 
ori-entują, się w gusta.eh i po
trzebach tamtejszych klien
tów oraz w związku z tym 
i w naszych możliwościach 
zbytu dan.ei.go towaru. 

Tyle cci do czysto f1r.3nso- sięgają aż eooki n3poleoń-
wych efektów. Prócz nwh na --=--------------------------

B\arozo wni:kliiwią ocenę pr;a,cy Sejmu w min.i-011ej ka
dencji znajrd'1.l9en1y na łamach „No·wej Kultury" 
w wywiadzie 1 udzielonym 'redakcji przez wkema;r

. szal.ka Sejmu fZeuooa. KliSfł:ko. Po scharakteryzmva-

O&tatnrle kilka miesięcy by
ły praoowti!tym ok.re.sem .„ 
1ym wz.ględz:e dla: na..,.zej ł&lz 
kiei Ce-Te-Be 1 lódzkich za
kładów pr.z.e•my&l-u wlókienm~
czo-odzi.eżowego. W ,grudniu 
1'.J(llWróoHa do kraju po k:Hku
ty.godniowej penetracji ryn
ków Środkowej i Południowej 

si łódzcy handlowcy przyw:e
żli rniema.!y z.a.pas spostrze
żeń i uwag o specyfice ob.v-
czajowej :z;a.morskioh m ;e-
szi<aiiców. Sp.ostl"?..eźenia te 
pomogą w usprawnieniu kon
taktów handlowych z ty.mi 
kraj.ami, w szybkiln reagowa
niu na wymagalllia i gu.<>ty 
egwtycznych klientów. 

Czy wiec.e np., że w Ha:rti. 
która je.st poważnym rynk e•n 
zbytu polskich lu·etonów. naj
większym krzyk:em mooy jest 

n~~I ~óżnic między Sejmem pieI'tYl's.zej i drugiej kadencji, 
ro~ic bardrz.o za15.ąclpkzych, bo Sejm II kadencji był 
w a.sł:ocie organem uLS1:awo<la.waz.ym i jednoc·reśnie .spra
w·u;iąicym, kontrolę niad działałrwścią rządu - Zen-OIIl Kli
szk.o w„ ba.rdzo idere-9\.ijący SJ)O>;.Ób przedstawił, jak w II 
kadenq1 u.ksi,taMawat się st<JSuinek Sejmu i pa;rtioi oraz 
st-OSuneik PZPR clio stJt'onmctw .sojusznkzyclJ. na terenie 
Sejmu. z. Kli!S'?Jk.O paletniZ:uje z tezą przedwn~ków poli
tycznych, jakoby ki€1'0'W1HC~ r<ila pa.rtii była spnzeczna 
z zaisadą zwtierzclm.ictwa Se)'mu, wyka.zując na konkret
nych przy.k~adacll, że obie te za.sady nie tyłko, ż.e nie są 
ze sobą sp·I'i7JElC21~, lecz pt'lZJeCi.w.n.ie - wzajemnie s.ię uziu-

„Dni Ziemi Ooolskiej'' zakończone 

pełnJa.ją. ,_,.. . . . ·"" . "" . p rt""' 1W zwiąi:i:ku i'ZE! 21""1rz.a,ia..-;ymi się w .rvOl!"amt „...,ycie a n 
zamieścilo searię arity1lwłów, wśród których wyll"óżmia IS>ię 
:pozy(;lja I .siekrietarea KL PZPR - Micha.liny Tatarkówny
~aJkowskiej, poświęc-0<na roli kobiet w życiu spoloec1'JI1ym 
Lodzi. PrzyfocW<!le lic7lby i fak<ty w .s.po.sób int€res.ujący 
i przekonujący dowo<lzą równOtt"Zędiności pnzycji kobiety 
i mężczyzny w życiu &połecmo--poli:tyemym. I dla.tego -
Jak pi1S·ze M. Taita.rl;:ówn.a-Ma.jtkou.'13ka: 

* Herb łodzi dla Opola 
* Spotkania i wieczornice 

" ... Wysuwani-e kobiet d-0 władz nie jest „aktem awa.n
su społ~znego", ale praktycznl'!Dl następstwem ich roli 
ekonomiczno-społecznej". 

A .w. inn.ym _miejs".11 zna.jdUljemy tak ti!'afuą ocenę &Y
tuaci1 I poz:v-ci1 ko-ł>iet):: 

„W obecnej s~·tuacji dążenie kobiet, zwłaszcza zamęż
nych, do zapewnienia. lepszych wa·runków materialnych 
rodzinie, nabiera innych niż dawnie,j cech i stop,niowo 
likwidu.ie te?Ję o ek&nmni6Znym przymusie podejmowa
nia pracy zawodowej. Na ]>Ods&awie obserwa.cji zjawisk 
w kra..jaclt up1·zemyshrwi<lnych, socjologowie wysuwają 
twierdzenie, :i:e aktywność zawooowa. kobiet jest wyż
sza w krajach rozw+niętych i bogatszych, ni7. w zacofa.
llych gospoda.r-OZO i uboższych. 

To ozna.cza m. ·in., że w miarę · wzrl)Stu stopy życiowej 
wzrastają - i to niepomiernie szybciej niż stopa życio
w a. - szerzej rozumiane pot.rzeby w zakresie ubrania, 
mieszkan!a, wychowa.nia, kształcenia., jednym słowem 
kultur! ~Ycia... zdobycia nowych środków na dalsze za
spoko;ieme pra~nień urzeczywistnienia. aspira,cji życio
wyc~, . wynika.jących z ksztalt.owania się nowej postawy 
i apmil społecznej". 

BYLEM CIENIEM KAPITANA KONG LE 

Niezwr~le .iin.t~re&Ują<:y . reportaż z Laosu znanego pisa
.rza W~!c1echa.. Zukrnwskiego zamies7.cza „Przegląd Kul
turalny • W pierwszym o<lcmku repo·rtażu auto.r opisuje 
wrażenia z pobyiu w 1S>Ztahie ka.pi.tana Kong Le. 
„Dzień i noc - pisze Żukrowski - dwadzieścia cztery 

godziny, nie odstęp01Wałem go na. krok, towarzyszyłem 
w pracach sztabu, wyjeżdża.Iem na sprawdzenie po.ste
runków, jadłem z nim skromny posiłek, kąpałem się 
~ ~trudze pod osło.ną karabinu ma.szynowego, spałem pod 
Jednym kocem. I rmma.wiałem o w-0jnie i polityce, o żo
uach, które opuścił i obycza.jach zbuntowanych Mao, 
0 Przeszłości i drodze, ja.ką widzi przed narodem, zosta
liśmy przyjaciółmi ... ". 

Ponadto w „Przcglą-dżie Kultucalnym" 7.nale7.ć ma-Z.na 
ciekawy SZlkic his·tor.vczny Aleksandra Małachowskiego 
ot. „Wisła sta.ra i n.o.wa" ora·z za.powiedź cyklu reporl'aży 
z najwaimdejszych wiśJa,nych obiek1tów pr·zemy.s.lowyoeh. 

GDZIE JESTES, CZASIE WOLNY? 

„Polityka", ja.k zwy~Je zawiera wiele ciekawych a-rty
kulów. •W jedn~nm z rnch pt. „Gdzie jesteś czasie wolny?" 
D.aniel Passe~t w opa.rc1u .o badania Ośro<ika Badań Opi
nu PublkzneJ pm:ytacza takie dane: 

Wczo1'aj zakończyły się w 
naszym mieście „Dni Ziemi 
Opolskiej"'. W ubteglą sobotę 
na spotkaniu delegacji opol
.~kiej 1 katowicki-ej z przedsla 
w1cielami społeczel'lstwa lódz
kiego, które odbyło się w sali 
•Wojewódzl>.ioej Rady Narodo
wej, wiceprzewooniczący Pre
zytlium RN m. Lodzi mgr inż. 
Jerzy Lorens przekazał d-ele
gacji opolsl"iej .symboliczny 
dar - herb miasta l.,odzi. Opo 
lan·ie nal:-Omiast odwzajemnili 
się albumem iluetrującym do
robek ziemi opolskiej. 

W u.biegłą niedzielę odbyły 
się dalsze spotkania działaczy 
region u opols•k1ego z zal.oga
mt łódzkich fa.bryk i mlodz1e 
żą szkolną. W kinie „Pokój" 
robotnicy z Lódzkich Zakła
dów Włókien Sztucznych spot 
kali się z b. powstańcem ślą
skim, aktywnym d7lialacz.em 
plebisicytowym - Janem Wa
wrzynkiem, który opowiedział 

Statn'5ła.w WYg<>d~ki - „UPAL 
NY DZIE1'1", Iskry, zł 11. 

Zbiór -OpC>wiadań o tema•tye>e 
ckwpacyjnej. Pr2<!'ŻY•Cia więż
niów w obocz;ach. cierpienia 
uklryw.ając~'Ch się żydów, a•tim<> 
.sfera 6w1crz.e91 ych C2a.5ÓW. 
,.PAl\IIĘTNIKI DEKAB-RY-

STOW", . PIW, z.I 75, t. 1/3. 
Tom p1erw.srz.y - \V'&pomnj€fnja 

trzech bracl Best'llże<wów i ich 
s1ost.ry !felelf.ly·' toim d,riu.gi pięć 
paim1~1n.1ków i tom trz.e•ci pa
m1~tni,k1 i WSipominiEoia Pol<i
ków, 7•wiąza11y-0h z .ru„~hem de
k<ib.rystów. 

Stanista.w Bednarski, Janusz 
Kolczyń&lti - „PODSTAWOWE 
WIADOMOSCI O PAlliSTWIE I 
PRAWIE" - Iskry, Zł 10. 

Wiedza - Kultu•ra - S.połe
CtZ-e-ństfWo. Pr.a.ie.a 11a1p~sana przej 
rzyśc'e i j11teresująco p.r<>zellltu~ 
je różne teorie, doty=ąc.e po-

z.ebranyim o bohaterskich wal 
kach powstańców śląskich. O 
życiu w przylączonej do ma
c ierzy zierru opolsktej mówił 
pisarz ludowy, ucz.estnik po
wstania śląstk·iego - R. Ur
ban. 
Również w ub. niedzielę O· 

twarto w Mureum Archeolo· 
gicznym objazdową wysta.w~ 
archeologi·czną Opols-tetZYZny. 
Tego samego d.nia w sali JUDK 
im. J. Tuwima młodzież łódz
kich &Zl<ót serdecznie przyjmo 
wala występy Zesp·ołu Pieś·ni i 
Tai1ca z O·poJa., lctóry zaprezen 
~ował m. i.:i. w·iązaulti tańców' 
sląs•ktch z przyśpiewkami, tań· 

ft~ ztaf1ió~tupaoi!ki~~Ią~ka" i SU• 
Ni~m!'iej go~ącymi brawami 

łodztame .P!;ZYJęli występy chó 
ru „Lutm1a , „Stowi1ków op01„ 
skich" ora:~ ZeS'lJotu Pleśni i 
Tańca z Opola. ze„poly te wy 
stąpily w sali Tech!likum W!ó 
kienni.cr.tego na „Wieczornicy 
Opols•kiej". 

„Dni Ziemi Opolskiej" zo
stały zakońcrone. 

J. Kr. 

chod0zenia .l .isto•ty organizacj i 
pańs·bWC>WeJ l nol!"m prawnych. I 

1:orael Joo:ue Singer - „JOSIE 
KOŁB" - PIW, zł 16. 

A.uto•r u1kazuj<> w powi<>ści głę 
beko przeżyty <;tram.at cuowie
lta, który w .mysl. wsk.a,,;ań swej 
reUgii u1watz.a, ze do saimej 
śm!erci mu•si po·l•.ut<>wać .,.a 
chiwiJe girze~qnej mil'Ości. 

Irys - „OPOWIADANIA JA
P01'1SKIE - PIW, zl 15. 

Da•\voe j.a.poń.S'kie baśnie filo
rziofic=e i Jegein.dy miJ·osne. na 
nowo podjęte i. opracC>wa11e. 
jaJk rówr:tlci op-O•w1.~da.nia rz-wią
:z.ame z żydem WS1polJcrz.e>snej Ja
pcfl il,, 

Jan D·rda - „WODA ŻYCIA" 
- Czyt., zł 21. . 

Sm<u•tne diz'eje oh~orpeoa, które 
g0 droga od najw~eśniejS>:e.go 
dz'e~ińsbwa usi.a.na Jest g•ro•b.am.i 
bli~kieh . 

. „ ... 13 proc. bada.n~'c? ni~ czyta książek nigdy, 8 proc. 
hi.erze k~iążkę do ręki naJw:r:i:ej dwa ra.zy do roku, pra-~ a '~~~~'""'~~~~~~~~~~~~,~·~~~~~ 
·1~ 1~ pr~c. - raz n. .Parę miesięcy, zaś <>k. 20 proc. 

~a.1;"1uJe się lektu~ą .~siązkową ra.z na. parę tygodni. Je- Prawie czwa.rta część ludno.ści ogląda program telewi-
zeh wolno tu uo1foln1c, pona.d Polowa mieszka.ńców mia.st · · · 
nie czyta.~ książek w~ale lub Prawie wca.le... z:vjny przynaimnieJ raz w tyg-0dniu. Najpopularniejszą 

Po.nad. 10 p.roc. 05ob zapylanych pr~4z s-OcJ"oJogo'w od- jednak rozrywką jest ki·no, do którego uc.zę.slr..cza pra·wie 

d I 
~ 70 proc. mieszkańców mia.st. Ale„. 

1>ow1e zia o, ze czy~a p:asę co na.imniej raz na. tydzień, 'd · · 
a. S6 proc. ma. codzienme g"azetę w ręku". „ ... wo ka. ciągle Jeszcze pozostaje na.ibardziej dostępną 

Natomiast (<>rganiz:wyjnie, nie finansowo) możliwością spędzenia. 

K 
. · • I k" f czasu wolnego. Oprócz niej wyra.sta. dziś nowa p<>tęga: 

.,. „ a.wiarma .- _.&•O P. 0 s .. 1 enfflll_ e.n .na ska.lę świll!to·w~! k" k · „, . d "' 1os z piwem, typowo polskie skrzr:iowanie knajpy 
,nawcy mow1ą, ze n1g z,e na sw1ec1e kawiarnie nie są. k . . N t . 

tak zapełnione, jak w Polsce". z aw1a.rmą. a om1ast od la.t nie znajduje żadnej odpo-
Ą co z rozrywkami? Teatr... wiedzi wołanie o ta.nie, bezalkoholowe lokale taneczne 

-..J-
1 

t · h dla młodzieży, która ma. do dyspozycji jedynie komfor-
„ ... jedna czwarta. ł"'mo e nt<C mieszkańców mia.st nie towe restauracje przy wiełkid1 hotela<'h lub knajpa.eh 

Chodzi do teatru W ogóle, prawie 30 proc. nie przekra- w których nie ma za.ba.wy, a króluie wódka.". ' 
<'?..a progów teatru częściej niż dwa razy do roku a pra- M. · l 
Wie czwarta część - ra.z na parę miesięcy. T~lko 7.5 111!.<.ter rnltury Ta.deusz Gali11ski, w adykule pt. 
Proc. mieszka.ńców na.szych miast bywa w teatrze raz na. „Głęboko sięga.ją korzenie", a.naUzuje wyniki d,zialania 
ftar.P. t:vgcdni. Od 1955 roku fre1'wencja. w tentranl1 n1·e kon;tis·ji koordynu.jących pra.cę masowo kuJtura.lną po 
r ~ dwoch la.fach ich funkcjonowania. 
osnie i waha. się w g"rMiicach 10 milionów widzów". BIEL. ~ 

~~~ .... ~~ ................ ~ .......... ~~~~ .... ~~~~~~~~~~ .... -~~~~-~~~-~~ 

Nagrody Krytyki Filmowej 

W Domu Dziennikarza w Warszawie :rost.aly wręez,one na
grody Krytyki Filmo·we,i „Syrenka" za najlepsze osiąg,pię-

cia w dziedzinie filmu w l!lGO roku. 
Na zdjęciu (od prawej): reży se.r nagrodzonego filmu „Ze
'lowate szczęście" Aleksander Munk, odtwórca głównej ruli 
Bogumił Kobiela i a.utor sce nariUS'Za. J. S. Sta.wińsk1 

CAF - fot. Grzc;::la 

* 
* 

Radykalna poprawa 

ośrodki 

systemu łącz 

* dla Łodzi 

Plany służby łechniczne1i 
telewizii 

J ak ju:ż informowaliśm" 
w Lodzi odbyła się ogói
nopolska naca.da. p•ersone-

lu służby technicznej naszej 
telewizji. W :awiązku z tY'11 
zwróc-iil.i.śmy s:ę do glównego 
inrż.yn'.era Lódzk:ego O.środka 
Telewieyjnego - j:nż. J. 0-
strowskil.ego, z pr-OIŚbą o inio,· 
maoj.a na temat rezułitatów na 
i"adJy. 
Nadwięce; miej8Cla p<llŚwięco 

no sprawie tras łą.c.zących po
szczególne <>środki w kraju. 
DotychC2las wl.aśnie ląr..za 
stanQ<Wją punkt „newralg'.oez
ny'• nasz.ej techniki telewiz~·.i 
nej, bowiem w stocuniku do 
d.Ju.gośc.i tras. za mało mam v 
odipow.iedniego s~zętu, często 
zamia.st u!'zą<lzeń .s:talych Z'l
kl:adamy prowią...ory=ne, któ
r.vm daleko do dOISilronal-0.Sci. 
Sytuacja ta ma już od czerwca. 
br. ulec !'a<l.yikalnej zmia.n ·e. 
Nades.z.lv wlaśn'e z Framcji 
tzw. łącza typu stałego 
kt61'2 zostaną za~'llStalowane 
na trasie Wa1·sza,w& - Lódi 

- Katowice Wrocław -
Pozna.ń oraz na trasie War
sza.wa - Olsztyn - Gdańsk. 

Przez tę ootatnią trasę t.e
lew.izja spodziewa się na l 
ma.ja uzyskać Jąc2111ość z ~o
skwą,, skąd zam'.errona Je.<;t 
transm:i.sja uroczys~ i-ma
jowych. 
Lódź 7..osta.noe szczel:'ólnie 

upr7..ywilejowa.na. w nf!wy~ 
systemie łącz. zdem<>n•tuJe su: 
prowizoryczne łącze na ~t~
kach, a jego ro.I.~ prz.eJm.ie 
JączP rnszyńskie, wYP<>sażone 
właśni•e w spt-owadzoną, oma.t 
nio a.pa.raAw·c:. 

Dow:adujemy się równ~eż. 
ż,e w n .3j bLż..szym czas: e Zf.>

staną uruchom:ione dwa n-0we 
ośrod•k,i telew1z.vine - w Kt·a 
kowie i we Wrocławiu. W 
t,y;m celu na .Prowizoryczne 

studia adaiptuje się sale tea
tralne. Dodatkowe wypo.saż.i
n:e w obu tych ośrodkach s.ta 
now~ć będą wozy tra.n.sm'sYJ-
ne. 

Wóz trairusmisyjny. pracują
cy dotychczas w Ka•towica.ch. 
a pochodzący z tej &&me.I fir
my eo aparatura łódzka, ma 
7.0Stać przeniesiony na. state 
do Lodzi, pod warunkiem je
dn.ak. że Kait.owioe ,,zafundu
ją sobie" nowy wóz, cdp<l'Wia 
dający ta.mtejsrej aparaturze . 

Z innych s.praw, które były 
przedmiotem narady. wart.o 
ws1><1mnieć o trwających pra.
cach na.d telewlq,ją barwną. 
Przewiduje się, ze s;tudio eks.pe 
rymentalne ].>Olskie; telewizji 
barwnej rozpoe-~nie nadawanie 
progra.mu w roku 1965-66, w 
tym również czasie pojawią się 
pierwsze pol&kie odbiorni.kl, 
przvs.tos<>wane d-0 tego celu. 
Trwają również praoe nad 

slronstruowan·em polskiego 
urząd•z.enla do z.apisu ma.gne
tyczneg><>. 

Poważnie. rozbu<lowuje się 
Wa.rsza_wsk1 Ośrodek Telewi2yj
ny, .ktory ma. obecnie do dys.po 
zycji diwa studia. W sali k~rn
ce_r.towej PKiN powstanie w naJ 
bhzsą.ym c-iasie trzecie studio. 
.»o~a~kowe studio otrzymuje 

row.n1ez Ośrodek Katowicki, na 
tom1a"t d1·ugie - kameralne stu 
!li~ dla Ośrodka L(>d~l<iego Jest 
Juz co prawda w pia.na.eh, jed 
nak z jego budową trzeba be
dzie poczekać jesecze prawd~
podobnie 2-3 ła·ta. (bz) 

Prelekcja 
w Klubie-Kawiarni ZMS 

W Klubie Kawiar'lll Zl\IS (da 
wniej Ka.wiarnia „Staromle!
sika) red. W. Jażdżyń'Cki wyrrło 
si prelekcję pt. „Jak reda.go
watem. gazetę" - w zwią~lm z 
300-Jeciem pra.sy pols>kiej. Po
czątek o godz. 18 . 

.DZIENNIK ŁODZJH .nr SO- (443ił , 



Upominki marcowe od kobiet i dla kobiet 

* Zobowiązania produkcyjne 
~~ Awanse kobiet 
~i~ „Przechowalnia dzieci" w Sródmieściu 

KOBIETY LODZI PRA-1 
GNĄ .JAK NAJGODNIEJ 
'UCZCIC ZBLIŻA.JĄCE sn~ 
SWIĘTO 8 MARCA. 

Z wiielu 2Jakla<lów pracy 
nadchodzą meldu·nk1 o pod·eJ
mowamu przez kornety za
równo zobowiązań pN<lukcyj 
nych, ja,k i prac sipoleczny~h. 

Dla przy.kładu czl-0nkin1e ko
ła LK w ZPB im. 1 Maja na 
oddz;i,ale przędzaln.i średn:o
przędnei wyszly z in.icja-tywą 
ooolug'.waruia zamia.st 1rzech 

nowym systemem praciuje 30 
prządek. 

Aktyw kobiet z ZPB im. 
Obr. Warszawy urządzd gab: ... 
net ko.s."Tietyc.zny, z k·tórego 
i uż obecnie korzysta wiele ko 
biet. 

In.ne_go rodzaju robowiąZ"i!
nia po<ljęly kobieity z L.idzkie 
go Przedsiębiorstwa. Gwlo
giczno-Inż. Z w1a.s.nych fun
duszów zakupują odzież dla 
clwojga dz:eci z Domu Dzi~c
ka oraz n.a każ<lą nie<lz'elę b<: 
dą je zapraszać do swo • .:!. :!o
mów. 

czas na. różneg-0 rodzaju 
grach. oglą<lan.iu filmów z 
rzutruika itp. pod okiem kwa
li:f:iJkowa'Ilej wychowawczyni. 
Ponadto ot;rzym.ają bcrb.a•tę. 
Kącik ten przez.n.aMlOny bę
dz'e d,la dziieci w wieku od 
lait 4 do 10. Opla~a za g<Jdzin
ny · pobyt dz'iectka wyn.Les'e 
3 zł. Wydaje srlę nam, że ta 
ze wszech mla.r pożyteczn.a pla 
cówka powH.a.na Z<AS>tanie z za 
®woleniem prziez r-odziców. 
Ot:wa·rcie jej nais.tąp1 już 4 
marca br. (in) 

55 LAT 
w służbie sztuki 
w dniu dzisiejszym znany 

łódzki artysta-plastyk Karol 
Ende obchodzi 80-lec·ie uro~ 
dzin. 

Ende prze'Z dziesiątki lat 
związa.ny byt z rodzinną L-0-
dzią wieloma najserde.cz.niej
szyml węzłami. Bardzo też po 
pula.ma była tu kiedyś i je
go postać i WY5:0"k1? cenione 
jego wyborne peJznze z oko
lic Lo1izi oraz mo·tywy kwia 
towe, l<tóre e>pracowywał z 
wielką maestrią. . . 

Naj9tarszemu p.rzedstawic1e
l1>wi malars·twa łódzkiego (naj 
s,ta.rsa:emn, b<> drugi nes,tor 
prof. Antoni Wippel za kilka 
dni kończy dopiero... 79 lat) 
życzymy wiele, w~ele zdro,via 
i zadowolenia w pracy arty
styc1lnej, której prz~z 55 !at 
służy z taltą wzrusza.Jącą w1er 
nością. M. J. ~ 

Przeszło 
41 mln. złotych 
dała Łódź 

1960 roku na w 
LODZKI KOMITET SPO

LECZNEGO l'UND{;SZU BU 
DOWY SZU:OL PODS C'.\<10-
W AI, SWĄ DZIALAL:\'OSC 
ZA ROK 1060 N A KONFF.-
ItRNCJI ZWOf,ANEJ W 
DNIU PltiZEDWCZORA.T-
SZl'.M PRZEZ LK FJN. 
WICEPRZEWODNICZĄCY 

PREZ. R~ MGR GABRIEL 
GORTOWSKI W OBSZER
NYM REFERACIE ZOBRA
ZOW AL WYNIKI AKC.JI 
ZBIORKOWEJ, JF..J &;IĄG
NIĘCIA I BRAKI. 

czterech stron m .a.szy :i.. 
przez co ich zarobek wzrośn·ie 
o okoJo 11.8 p!'OC. In'cjatywę 
tę popa;rly również kol:>iet.v 
n '.ie :ziorga.nii.zowane i obecn:e 

Zamiast kwiatów 

Z oka·zii 8 Marca w niekt6-
ryeh z.akadach pomyślano o 
awansowaniu k<>b;et; na: w:;ż
sze sta.nowiska. M. in. przy
iemnoić ta spotkała 6 koboet 
~ ZPB im. A. Mfok.iewic·ta. 
13 innym podwyższ-Ono up-~ 
sażen!ie. W ZPB im. H. Sa
wickiej aJWansowal!lo <lwie ko
bie-ty. 

,,Piotruś Pan'' 
mówi po polsku ... 

Plan przewidywał uzvs.ka
.-nie ze zblóreJ;: na ten rel oo 
pn:cowni:ków przeds1ęb1orstw 
uspo!eczni·onych, rolników, 
mloo.z1eży s.21kolnej, rzem!eśl
ników, związków zawoou
wych itp. - kwo·tę 43 mln. 
193 tys. zl:. Zebraino na.te.mia&~ 

z d<azji Lmiooin R<>mana Dąb 
rowskiego - dyrekte>ra Tech-
11'klttm Bude>wlanego 11·r 2 w Lo 
dzi, ke>m!tet roo:z:c:·e·lekl s.klada 
- zam'.ast kw!.atów - -zt 500 na 
budowę S'Zlkót Ty<$ią0leci<ł . 

Nasz Telefon UsTugaw~ 
~ł•il~ 

CZTN'l'O' COt>ZIENNt:a. 
OPROCZ SOB()T 

W GODZINACH 1'-U 

-
UCZNIOWIE CZEKAJĄ 

NA LEGITYMACJE 

ZIELIŃSKI I INNI: Mini
sterstwo Oświaty miało od 
1. I. 19U r. upoit"Ządkować 
.s·pr_.ę Jeriiy.JD&Cji na ulgo
we pnejMJdy tramwajami 
dla ue~niów Sl'łlkól dla do
rosłych. Samorządy ur.i:niow 
skie na.dal beuikutl'cznie 
się o to eta.rają. 

RED.: W notatce z 21'.XII. 
1960 r. istotnie zapowiada
liśmy uika.za.nie się nowych 
zarząd1zeń Ministetstw'l O
światy. Tymczasem ta prze
cież bardzo żywotna dla 
wielu uczących się spr a wa 
znów p-O<tra!k.towana zo.sta h1 
margkiesowo. Wydania od
rębnych le.gi.tymacji ~ram
wajowyoo domaga się rów
ni€-ż Minicit~rst-wo Komuni
kacji, gdyż dotychczas MPK 
wydawalo ulgowe bilety 
.tramwajowe w oparciu o 
zniżikę kolejową. ,.Cez.;sowi" 
taJkże dawno się już s.przy
krzylo tłumaczenie każcemu 
oddzielnie, że nie otrzymu
je :r. Ministerstwa O~wiaty 
od1powiednich dla tych ucz
niów druków legitymacj e 
ulgowych. ;Może wr~cie 

Kurato;:ium uda S•ię tę s.pra-1 
wę dop.rowa<lzić do rozsąd
nego za;kończeinia. 

SAMOCHODY 
ELEKTRYCZ:SE 

OSRODE.K SZKOLENIA 
ROLNICZEGO: Posiadamy 
furgoneOl:ę elekiryCZlllą, któ
ra po jednora:-rowym nala
dawaniu akumula•lo;rów prze 
bywa. oko.Io 30 km. Przy 
dłuis'lCj jeźd:r.ie po mieście 
często nie sta.rcza. e11ergii 
elek:trym.nej na powrót do 
bll.'Z7. Or.y w Lodzi jest 
gdzieś punkt ladDwa.nia? 

RED.: U;ługi taikie wyko
nuje oddział Rejonowej 
Spóld.zieJ.ni Uslug Motoryza
cyjnych prz.v ul. Ka.szub
skiej 8 (tel. 500-43). 

KOLEGJA 
I PARAGRAFY 

W!e.le kó! LK podjęlo cen
ną i godną upows:re::-hnien:a 
lnicja.tywe ofiarowywan"a 
różnych sum na budowę szkól 
i przedszkoli. M. i.n. 500 zł 
na ten cel złożyly wychowa·r.• 
czyn".e z prredsz;kola przy 
ZPB im. R. Sawocki•ej. 100 zł 
kobiety z l,FU1.', 300 zlob·ch 
ofia•row.:1!0 kolo LR z ZPB im. 
1 Maja. 
Swięto Kob'et będzie uro

czykie obchod·wne w za.kła
dach pracy. W n;iektór:l:'ch od 
bę<lą się z "tei okazji w~ec:or
ki. poJąc7..or.e z wręcz.aniem 
premiii bądź upom.inków. Na 
u.rocz.vs•t-OMi Z'(JIS'tana za,~ 
ne rencistki. 

Za.rząd · Dzielnicc"vy J,K na 
Widzewie pomyślat również 
i o tym. aby z .oka~J i św ę!a I 
marcowego ooW1edZJc około 
30 kobiet chorych. sam<l'tnych . 
wręczając im pacziki. Na Wi 
dz.ewie zostanie nadto otwarta 
Pot'a<ln'a go.,.--poc1arstwa d<>m>O
wego. 

Inną.. bardzo potnebn.I\ · w 
śródmieściu placówkę otwn
rzy z oka.zji 8 Ma.ro.'\ zarz~d 
J,K tej dzielnicy. Bc:d!z.e ni:1 
kącik dla. dzieci, otwair•ty w 
ka.Wą soOOt ę w godzina.ob od 
16 c1o 21, w lokalu !-.K przy 
ul. Pa·rkowei 4. Il p!ęlro. Ta 
swego I'()dzaju ,.prz..ec~owal
nia dziec:O" odda swz.egol~e 11-

slugi ma1tkom, . czv ro~i;nnoon 
pragnącym bądż t.ała;t"'."ic pe
wne spraw_y w m:esc1e. lub 
naiwet pÓjść do kina. teatru. 
Po:roo•tawione w .• przechowal
ni" dzi€1Ci. będą mogły spędz.'.ć 

15 lat Technikum 

Lódz,ki Od.dzial Studia. O
pracowań Filmów, klóry wy
konuje w .s1ka1li krajoweJ o.ko
ło 35 proc. pracy w zakresie 
opracowywania po1"kich wer
&ji językowych (15 f:lmów 
rocz;n1e) do zagra.nicznych fil
mów fabularnych, który no
na.dto opracowuje na.p:..;y - dG 
filmów oraz udźwiękawia fil
my krót'kometrażowe (pozo.<;ta
lą część robi Wat»5·Zawa) przy
gotowa.l d'la kinomanów milą 
niespodzia:nikę: wkrótce wej
d.zie na ekira.ny fl&m rysu.nko -
wy Disneya pt. „Piotruś 
Pan" w p<>lsklej wersji języ
kowej i z piooenkami śpie-
wanymi po p1>lsku. J~s~ to 
jeden z tych filmów, kt6re 
z zaciekawieniem og:ądają 
wszyscy od nieletnich dz1ec1 
do czcigodnych starców. 

Poza tym łód,7.ki o~dzial 
SOF wkrótce przystą.pi du 
dubbingowania następr..ych 
dwóch filmów Disneya. Bę
dą to: aktorski „Na. psa. urok" 
oraz animowany „Pinok.;o". 

Taik więc, o i·le można mieć 
czasem poważne zastrzeżenia 
do poo.tanowień Rady Reper
tuarowej CWF, która dct·ydu
je o pr.zekazaniu te.go czy in
nego filmu do oprac<>wania w 
polskiej wersji językowej, o 
tyle do rezulta,tów pracy Stu
dia Opracowań Filmów moż
na mieć c-0raz więcej zaufa
nia. Decyduje o tym nt~ tyl
ko nowocze.s.ny sprzęt m. in. 
produkcjj rpo!S1kiej, lecz także 

dbalość o staral!ll!le do-bieraniel 
a.ktorów talk, aby chacakter 

Budowlaneqo 

Jest nas stu ... 
1,Je8't na$ stu. Nazywa-my się Jed;rwroczn·ym Kursem 

.~posobten.ia Budowlanego. Warunki 1.iciu.ki są niezwykle 
kie. W budyn.ku przy ul. Kilińskiego 109 odstąpiono 1lMn 
t:rzy izby lekcyjne". 

Przy
cięż
tylko 

Tak zaczyna się kronika 
pierwszej po wojnie Szkoły 
Budowlanej, k4óra za kilka 
dni obchodzić będzie uroczy
stość jubileuszową. Kronika 
uczniowska - pelna zdji:;ć i 
notatek z ważniejszych wy
darzeń szkoly, obrazuje llHe
tnią historię technikum. Z 
niej to dowiadujemy się o 
gronie nauczycielskim, o or-
ganizat-0rze technikum 
mgr inż. arch. St. Kowalskim, 
o pierwszej absolwentce-ko-

rycznego jubilatki należy do
dać jeszcze jeden fakt. W 
ciągu 15 lat technikum opuś
ciło 1097 absolwentów, w tym 
120 przedstawicielek płci pięk
nej. 

5 marca br. w gmachu 
technikum odl:>ędz.ie się uro
czystość 15-lecia szkoły. Z tej 
okazji gronu nauczycielskie
mu i uczniom składamy naj
serdeczniejsze życzenia. 

(st) 

DZIS 

ich gło.sów w maiksymDlnym 41 mln. 097 tys. z!, c-0 .;tano-
sitopniu o·d.powiadal gio&".'WI ~ wi 95,1 proc. planu. św1::.dcze 
charakterowi ekranowych po- nia pracow11ików i zarl<-.l3dów 
staci. (jJ>) &ektora uspołecznionego sita-:..:.:.:..:__ ________ ~~·~~----~ 
DZIS SEJM DZIAŁKOWICZÓW 

e Co 130 łodzianin na działce 
• DRN docenia1j,ą znaczeni1e ogrodów 
• W pięciolatce 19 nowych POD 
.TESLI .JAKlS ZANIEDBANY 1.'EREN, JAKIES ZSYPISKO 

~M.IECI, CZY GRUZOWISKO 7.AMIENIA SIĘ W PEWNEJ 
CHWILI W ZIELONY OGROD, PELEN KWIA'l'OW, I>RZEW, 
KRZEWOW I ALTANEK - TO CIESZY WSZYS'AC;ICH, A 
PRZEDE WSZYSTKlM TEGO DZIELA. 

Mamy w Lodzj dz.'esiątki. a 
nawet setki ludzi, którzy wie
le pracy włożyli w rorgan.:.z.o
wanie nowych o.grodów dzlal
lwwycn. Choćby dziaJkowicze 
z .,S:'.e!.anki" - jedynego POD 

w śródmieściu, czy ul.vtko
w.nicy działek n.a Księżym 
Młynie. Charakterys.tyczne, 
że w Łodzl <l<ZLalkowi.c.z.e to 
pr·ZJEXte WS>zY&t·kim rob<'>tn~cy 
(tylko 24,5 proc. użytkowni
ków stanowią prnoown.cy u
.msslowi), dl.a których praca w 
Qgródku wśród z'eleni jE'.'>t 
.św'.etnym odpoczynkiem po 8-
goc1Zii.nnej robocie pęzy maszy 

nie, często w du,<;.znej n'e 
dóświ..etlonej hal·, fai:>ryczn€i 

Ogm'()y dz.iałk<J.we w Lo-dzi 
st.a.n-O<Wią 1 pr0<:. pow:erzchni 
mfosla. i 11,3 proc. zie1'~ni o
gólnej. Co 130 ł-Odzia.niu jest 
pa.nem na swej działce. Ma
my w Lodzi 65 ogrodów dtia.l 
k<>wych <> IJ'O'W. 2H ha. Wic:k
S"IA>ŚĆ <>gNJ<iów . islnie.ie pr:zy Z:\ 
ktadaeh pracy. mnie,Jsz<>ść -
2ł to ogr.1dy mie,iskie. Wła
<lze m'e.iskie w Lod:zi doce
n·ia.ją w pe:m znaczen.i~ ogr<>:
dów <lz!aJ:kowych dla m:.esz;k<!n -
ców nas7.ego m.ia.sta. Mówią 
o tvm st.a.Je zwię.k..<oza·j ąoe ;;'.ę 
k re(iy,ty prz.eZl!l.acza;ne na }C!1. 

ro0wó.i. O ile w 1957 r. wy
niosły one 277,5 t~·s. z!. to w 
1960 r. wzrosły do 545 tys. Tł. 

Wy<lzial_y go&p<Jd.a:t'.ki komu
na.Jne.i DR.t'f z.ajęly się m. '.·n. 
tro~k.liwie za,potrziehowa'l1dami 
n.a ma teria1l y <lo k.aipi.tal n:ych 
1-emon.tów o,grooów. Fakt. ;:....,. 
na kO!tl.1ec ub. ;r. wszystkie 
DRN. z w_yją.tk'em je<ly;n.ie Ba 
Jurt, wykorzysta.dy swe fundu
sze n1a POD - je:;t wielomó
w:ący. Równrie.i; Prezydium 
RN sprawę og~ów trakituj.e 
baJr>da.o -poważnie. W oparciu 
o uchwałę Prezydirum opra
cowano rozwój POD na lata. 
UlGl-1965. W tym Gkresie ma 
powstać 19 n<>wych og1·ooów 
o ogólnej po\"ier.tchni blisk{) 
11'1 ha, Pr.i:ezna{:"Z()-no na ten 
cel ck. 2,4 mln. zł. 

Niestety zupeln.1e iniaczej wy 
glą<dia stoounek zakladów prze 

mv&towych do ogrodów dzi.ał
k.;wych·. O :le w r. 1957 kre
dyty n.a POD wynń(Jsły pL·ze
szlo 662 tysiąoe, to w r. 1960 
- tylko 25 tys. zl. WO}ćwódz 
ki Zarząd Lącz.oośC!i., Komen
da MO, ŁZBM i ZiPB 1m. Dt;1bois 

w Lodrzi naJ.eżą <l•o nriiel1cznej 
grupy rorz.um;ejąoej znaozeni.e 
ogrodów <lz'.laLk.awych dla 
swych ipMOCJ1Wników. 

Ost&tnio llrutereS>Ują s'ę spr::i
wa1m:i POD związki za1wOO.ov.re. 
Wyk.luz.uje je .m. in. Zarza,d Ol<r_ 
Spożywców. Lącznooc:. Meta- 1 lowców. PI."ac. Państwowyon 
oraz Zarząd Okr. Wlókno Wo 
jewód-zt-"1<> i w ootatn.'oh 
dn'ach również Zarząd Okr. 
·w1ókn.i:iray Łódź. 'Niezwykle 
cenrna iest tież pom.oc i rada· 
Woj. Kom.it>j:i Zw. Za<W<l'do-
wycl1. . 
Dziś w Lod~ oobęd!ZJie snę 

III Woj. Z.jazd Delega.tów 
POD z ·Lodzi i wojewód?.itw·a . 
Będiz'.e n.a nrim mowa o wyni
kach pracy w ciągu dv.-u <>
s\.aitndch lat oraz o plam.ach n-a 
najbHższ.ą -przy.sz:ość. 

~as.) 

Artykuły 
z przecenyl 

Zarząd Dzi<e'11iC()Wy Ligi Ko
biet Sródmieś,C<ie orgaa ''2'Juje z 
cka:zji Swięta Kob'et S!Pr"'edaó; 
przecenicmy:c.h a·rłyt«iu~ów w du 
ży•m wybotze w dt1:.2·0h o<I 211.II 
do 1. III. t>r. w św:ebliicy MHD 
u.I p:.o•trkO'wd<.a 92 •w godz. od 
9 do 18. 

Uwaga, 
bibliotekarze związkowi 

SZYMCZYK: .Jaikie prze
pi,sy SI\ podstawą działalno
ści l uprawnień kolegiów 
om:ekaJących? ~Y w prze
pisy te karoy może .się za

biecie, która opuściła mury 
szkoły z dyplomem technika 
w 195o r. - słowem o wszyst
kich zlych i dobrych c-hwilach 
z 15-letniego życia technikum. 
Do najmilszych momentów, o 
których wspomina ucznicwska 
kronika, należy „przeprowadz
ka" do n-0wego, pięknego bu
dynku przy ul. Kopcińskie
go 5 111. Wkład w jej budo
wę mają również uczniowie, 
którzy przepracowali tu w o
kl'€fiie szkolnym i wakacyj
nym blisko 5 tysięcy dni. 

11 Wystawy mi Odczyty l!l Spotkania 
opatrzyć? 

RED.: Zbiór jednoll-tych, 
sikodyfik.awam.ych przepisó·,..,· 
je.sz:cze nie zo"'tal wydany. 
Oprac<YWUje go w tej c-hwi
li sg>ecjalnie powołana do 
tego ikomisja. Pods1awą 
działalmości !kolegiów jest 
obecnie ustaiwa -0 rzecznic
twie kavno - adminisuacyj
nym wraz :z. komenta!·zem. 
którą otrzymuje każdy c-zlo
nek kolegium. P•,padt-0 
'cz!onkawie !kolegium mog,1 

I 
otrzymać na z.amówien!e w 
Wydziale Spraw Wewnętrz
nych zbiór przepisów mate
rialnych (u.kazały a-..ę już 
trzy części). _______ ..,.. ________ _ 

·Do krótkiego zarysu histo-

ZA1NTERESOWANA: :Ralsam 
S-zes.t:;ł!<·C•\w.f<iego mo.ż11a rl&•być 
n.a rooeop.ty m. '11. w a.p tó0C 
przy Al. Ko5ci1us:zikl 418. Cooa 
b.a\sa.mu wyrwsi 76,50 zt. 

TERESA JAWOR I INNI: Po 
dobnY'Ch kuTISÓW, ja1kie pro-wa
dzi Spółd.zieJJlia „Oświata" w 
Wa!'szawie - w Lodzi na raz;e 
n:e ma. Wytc..."2<tał>ct:t.l'e techr:l·~ 
"'" moma Je•:!n<k zdo·być l u 
nas. Po bliż.s:ze ó.'lfo.rma.cje r.a
d7.'.;ny 7lwróc:ć s:ę oo miału 
s?.1ko 1-en;a z.ai\vodor.vego. Pi·o·t.r
kc.v.·'fu lOł, lI plQtt"o, po1kój 
n.r 2117. 

4 DZIENNIK ŁOD.ZKI Dl" SO (443i) 

P r:ze.z kiłika tygodrti eiksipooi.o
wana była. wystawa malar

s>flwa i rzetby Bo:esta.wa Pa.oa
n<>W61klego w lokalu CBWA -
Pi<>tt"k·owslka 102. Obecnie prze
niesiona <>na zostaje d-0 Jlomu 
KuH>uTy orzy Zakładach im. 
Marchlew~kie.go. Otwa.rcie jej 
nas·t'l!Pi łAm dziś, we wtorek, 
o godz. lł. . 

Impreza ta jes.t Je&Uoze jecI
nym dow<>dem, żt: pla·s•tycy 
łód1,c:y sta,rają się dotN:eć ze 
&wym! pracami do szero.Jaego 
ogół11, a przede ws<iystlkim do 
zakładów pra,cy. Inicjatywa bar 
dzo sauszna i g.odna poparcia. 

* * 
(a} 

R ównlet dziś o god:z. 18.20 o
twarta zostanie w salo11ie 

wys.ta w owym Stowacrzyszenia 
„PAX" (Pi.otrk0owsika 49) wys.ta 
w11 prac ma!ar<l(ich i grafiki 
ł6d1.kie.go plac;;tyka Jerzego Wie 
"°rka. ~'IV~Uia.oa Jefi rów-

nleł: dyskus,Ja, którą po·przedai 
prelekcja auto.ra. Wstęp wolny. 

* :(. * 
W sali ilnprezowej K·htbn 

TPP-R (NarutO'wicz:a 28). 
Stanisław g,zc7.epai1soki wygl081 
o god'T.. 18 odczyt nt. „Rola i 
znaczenie Rady Wzajemnej Po 
n1ocy G<>sipodarczej KraJ<•w so
cJa<listyc.znych". Po o.d~zycie 
film produkcji radzjeck1eJ. 7;a 
proszenia wydaje osrodek Wie 
rJ;zy o ZSR.R pokój .nr 19. 

* :(. * 
Z cyklu „Kultura polska w 

Tysiącleciu" - orga,nlzo
wanego przez L6<lzl<ie Towa.rzy 
sbwo Naukowe - kole,jny od
czyt na temat J!Zycie cotlzien
ne w Pol.See w xVII-XVIII W." 
wygtos.i prof. UŁ dr Bohda.n 
Bara.nows.kJ, d-z·iś o goti.z. 18 w 
sali Lód:l.ltic.go Domu Kultury, 
przy ul. Traugutta 18. Wstęp 
wolny. 

* * 

W Klubie. Lado.wym (Więc· 
k<>wsk1ego IJ) o.!Jbęd?..le się 

o godz. l~.30 S>potkanle z laure 
a.tern na.gorody „Nowej Jlułłlury" 
auto-re-m książki K.<>ncert :ty
czeń" Stani!;ła~~ Wyg.od.z
ki-m. 

* * S t<>wa•rizysze.nie Inżynierów i 
'l'e·chni·ków Ogrodnictwa -

Odd1liał w Lodzi, o gock. 17 w 
sali Prezydium Woj. R.N (Wy
dz!al Rolnictwa, Zachodnia. 47) 
orga,niznje odc-zyt z przezrocza 
ml mgr. E. Bartmn.na pt. „Ar
chitektur:i. kraJobra-zu w U.SA". 
WSrtęp wolny. 

* I(. * Q bycza.je, prz~·pisy tu<war2y· 
skie i n()rmy eity.cz.ne" - to 

tytuł prele.kc,U, kti>ra <>dbęd,,;le 
s•ię dziś o g. 19 w saJJ Klnbu ł 
MPiK (Piotrko·w~ika BG, I p.). i 
- .Wstev beq;pJ.atn;r. 

SFBS 
nowiły 90,6 proc. zeb!"<lnei 
k.woty. W porównaniu z i1b:eg 
lym rolki.em uzys.kano .s.urn1 
większe o prze.szlo p;11tora 
milioina zlotych, lecz ta liczba. 
nie daje doklndnego pol!!adU 
na 7.miany, jakie zas.7..lv w w1 
iniikach zbiórki. vi ro.1;11 
ubiegłym nie zrealiz.;wan" 
planu zbiór-Id świadczeń dO' 
raźnvch, natomiast p]an 
świadczeń pow&zechnych w'/' 
konano w 97 proc. 
Kończąc obliczen:a stal'/' 

styczne \vypada ws.po1mieć, 
że do calkowilego wyko:;ania 
zadań zabra~d<> 2 mln. 93 ty.> 
zt. Mi.m-0 tego uznać !'\ó!eżY· 
że rok ubie~ly przyniósl 
le.ps.ze wyniki w akcji zb;ór
:kowej, niż rok 1959. 
Powołano we wszy.;~kicl1 

w\ę.ks.zych za.kla·dach prac'' 
ikomi.tetv zbiórkowe. Po··J;szecl1 
ną a1kcJą zbió.rtki objęto Pie' 
ma.l wszy&t.kie uspolecmiOJle 
zakłady pracy. Polepszyła si~ 
rytmiczność wpłacani,a rat. 
przelamal!lo obojętność roJno
ków. Nie oznacza to bynaj· 
.mniej, że ws.-.:;"\St:kie bez wy
jątku instytucje i zakladv pr~ 
cy obj~te zo."1taly norma!!'.' 

· świadczet1. Nie rozwinięto 
równ:ez należycie, zor.gan;zo
wainego współzs•wodmctw;, po 
między komi·U~tami zb!{>Tkow>' 
mi i komitetami SFBS. 

W f,{)ldizi zl';br:mo joi. od 
poC1Zątku a.kcji fundusz prze: 
kiraozaj:1,cy 80 mln. 'Zł. ()zięllJ 
niemu wyr6'!l gmach Sl'l'.kolnY 
przy ul. Pojeziers·kiej, pomnik 
Tysiąclecia. - s'lJkoła. włókniał' 
ska pr.zy 111. Nlld"UmewiC2ll.t 
wreszcie duży gma.ch s?JtDlnY• 
j~d-en z najwięks11,ych w kra• 
ju Pl'ZY ul. Armii Czerwonej, 
kLóry będrŁie od.iJa.n:v do n:iyt
ku 22 lipca. W tej chwili :l 
tego funduszu ro.snĄ mU!l'. 
srzkeł przy ul. ObywatelskieJ 
i .11a Osiedl11 K~„ rlJ1.• 
pcoznie się wkr6Ue buda\'Vlł 
S?Jkól-pomni'ków Tysil\dttia: 
ll'I'.ZY ul. R ąb-ieńsk;ej, Inf lanc• 
kiej i EmllH Plater. W tel 
chw:Hi w s~kolach Ty<.iącJe• 
cia uczy się 2400 dzieci i mJo 
dz!eży, a z n.awym rt'kieJJ\ 
s?.k<>lnym będzie ich o 3 ty• 

· c.~ więcej. 

~lęr G. Górtowski w l!łe-' 
płych ~«>wacb podizięk1>w$l 
tym wszystkim a.k~ywistoJll 
KomiteLów Frnntu Jpdnoścl 
Narodu l zwią;zlmwcom, któ• 
rzy na. tere.nie swoich zakh• 
dÓ'W Jll'&C'Y W dzit'lDi<'a.cfl 
przye.zynia.U się d<> rozpow· 
srtechnienia. wala.lności SFBS 
i aJ;>f!lowa.!, by w wys·llrnclł 
swoich nie u.st.a.wllll. (Sk.) 

Dfl•S I I 

~ 
PRAKTYCZNE ZABAWKI 

GUMOWE w cenie od zl 12 
oraJz z tworzyw &Z•tucznych 
od zł 5 Glównil 52, 
Piot.nkowska 38, Pfo•.rkow
a:ka 148. 

EMALIA do pazncikci w róż 
nycll kolo-rach Piotr-
kowska 16. 

PRZEOENIO:SE OBUWIE ( 
DAMSKIE i MĘSKIE w I 
dużym wyborze - Koś-
cielna 6, Ogrodowi: 4., ' 
P!otr.kowska 317. ł 

KRE'l'ONY su:kniowe i de- ~ 
koracyj1ne w cenie od zl 10 . 
do 18 - Pjo.trkow.51h:a 81, 
Narutawicza 40, Piotriww- ł 
:sika 294, Pl. Wol.nośc! 8, ł 
Kiliń.s1kiego 82, Pio ;rkow- ~ 
.sika 228. ~ 

NAJNOWSZE MODELE BA-t 
LERlNEK damskich w ce
nie zt 95 na spa.dach uo- '. 
ligu.m. w kolo.rach bel:, ter- ' 
rn.kota, czerwonym i .sza
rym. p.roduk~j,i: Nowy Targ. 

PÓLBUTl" damskie całorocz
ne z importu w cenie od 
2ll 300 a.o 450 - Pio!.! kow
ska 56. 

USLUGI MUD 

GABINET kosmelyczny 
Główna 5, &tasuje z;ibiegI 
2. zakresu kosmetyl{; ~~
chowaw0zej, upi~k.szającei 
i leczniczej. 

KROJ, szycie i mod ... !owa
nie - Piotrko>w"Sika 81. 

WYPOŻYCZANIE PRALN1C 
Wl. Bytoms1kiej 2.6a, A'l:
mii Czerwonej 47. 

(XOY) 



KURSY k!roju, szycia t, 
II sto!WJla, haftu maszy
nowego. kw1.atów sztucz
nych. wyrobu kołder. ka 
pelUS7lnlctwa damskiego. 
c"rowan!a artystyc-zne.go 
TKWP Obr Stalingradu 
27 (51ZJkola) godz. a do 15 1 

Dr Jadwiga ANFORO· 
WICZ weneryezn<>. skór..,„ 15 30-19 Próch«> 'I<.• 8 

mogą osiągnąć dodatkowy zarobek 
przez zbiórkę makulatury lub złomu 

Zgłoszenia przyjmuje w godz. 1 - 15 
SPÓLDZIELNIA PRACY 

0ZBłERJtł.CZ0 

i'i do '~EKARSKIE.., I 
Dr BORECKI choroby k:o 
biece, Traugutta 9 przy
Jecia 15-19 3077 G 
PRZY CHOROBACH WE 
WNĘTRZNYCH wykry
wanie ogni~ zakażeoni.a 
w jamie ustnej przepro
wa<llza speoja.Jnie re-nt
gen d€Cltystye2rly Pi<>tr
!<O'W'Ska 121 3060 G 
DENTYSTYCZNY gab'net 
dr Mroclw""'"słtieg.o, przy

Dr SIENKO specjaJ.tsta jęcia pa.cjentów 14-16. 

w Lodzi, uL Zachodnia. nr 44, 

tel. 298-87. 

chorób skórnyc.h. wene- W.scł>oon l a ł9 2400 G 
r:vcznych ~<>dz. 16-18 Kt
lińm!ego 132 2800 G 

I BóiNE I 963-K Dr NITECKI speclallsta 
chorób sltómyc.h.. wene
ry ciznych 16-18 K.lllńsk::e-

go 82 1571 G POSIADAM 1-0llt.a.\ 1 u-

OGŁOSZENIA DROBłł! Hl KOROJ'il"SKA Heoryka le· 
ł:arz glflekotog - t>ołożni'ls: 

pra.\Vl'l:fenia na kral\vi-e~ 
ctwo da.msk:le - przyj
mę fachowca do ws.pół
prc:cy. Tel. 347-ll4 295'7 G 
ZAKLAD wulkam.;zacyjny 
spr:zedarn lu.b wydzierża
w: e oa dogodr.rych wa
runkach. WiadC>Iność ul. 
R u.d:zlt.a 72 m. 3 2670 G 

I KUPNO -i 
SKUTER w ct.obrY'J'.Il sta
nie, naj.chętniej „Tulę" 
lub „Wiatkę" kwpię. Te 
lefon 443-76 lwb 3oo-30 

2;';76 

I SPR@!.] 
SIATKI O!l'J'·OOZeoi.owe -
bramy, :furtki t sł.uip.ki 
sot~e zaikJ;a,d Wól-
cżań'Ska 105 2838 G 

6UZiK'Ido pta=Y 1ge 
li t'Owych przeoiiW'deszC!Zo
wy eh (ZBJ!irzaJSk:owe dJwu
częśc iowe \ dostarcz.a rwy 
~ ómla Lódź, u.I. Piotr
koWlOł<a 20 2966 G 

przyjmuje 17-18 Zielo-
na 16 1413 G P01"JOC domowa do in

:i:y11ie<r.a d<>chodrz..1ca liub 
stala potr:zebna, Zg!.os:ze Dr REICBER - weneryez 
nia od 16 '.Dygasińskiego ne. skóme - zastepca do 
15. boczna Bed&'laT°Eklej któr Zloml<owsld 16-19 

29:>3 G Plotl1towska 14 1775 G 
F:::R=Y;;:Z:-;J;;:E;::R::--m-ęsk-----=i-po=trz~e~b 
ny na stałe. Wj·a<iomość 
Pi-0otrkow'fi<.a 39 za1kła<i 
tryzjerS'ki 2682 G 
INTELIGENTNEGO chllop 
ca do naukl r:zemlosła 
przyjmę. W·arunek: U1<0ń 
C7,,011<! 17 lat. Piraco-wr1ia 
t()I'e-b da~kioh Łód:ź ul 
J~.racza 8 2664 ci 
NAUCZYCIELA do Udzie 
la•nia lekcji gry na akor 
deonie posxll!k'Uje Tel. 
422-2!> 2672 G 

I LOKALE ] 

fil PRACOWNICY POSZUKIWAłłl Ili 
DWIE MASZYNISTKI wysoko wykwalifi
kowane, do pracy w hali masozyn, w syste
mie akordowym przyjmie ~araz Lód'llkie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wielkopłyt-0-
weg-0, Lódź, Wojska Polskiego 55, pokój 
rnr 33. 462-T 

INŻYNIERA lub technika. mechanika :>: pra
ktyką warsztatową na stanowisko kiero"".'.ni
ka warsrztatu - przyjmie Państwowy Osro
dek MaszynoWy w Bogdance k. Koluszek. 

,-----------.DWA pokoje, ku.chnia, 

I 
wygody, śródlmiekie iz,a-

SamOChOdJ - motocykle ;e~~!. n:uc~~ 1~baj~~"'J Zmiana adresu 
MOSKWICZ 400 1ictea·~Y 
z radiem sprzedam Lóclź 
Więc&t0<WTS1<i..,.go 72-34, 

2673 G 

n iej blOlki. Koszty riw<ra 
cam. Tel. 217-00 2:5~ Dyrekc,ila. MHD Art. Włókienniczymi 

ZAWIADAMIA, ZE 

Sl{LEP z TKANINAMI eksportowymi 

POKOJ rz; kuchnią z 
w.sz.yisrlkimi wygodami w 
Pabianicach - zamienię 
na 3 pokoje z kmchnią 
z Wy.go-da.mi w Pabiafli
c.aoh. Wi.a<lo'IThOść Łó.clż 
~71, Pabianice 30-94 

12-Pb 

SAMOCHÓD ooob<JlwY 
Citroen" BL-J.l spr:ze

ctam lub zaaniEllię n.a m<> 
t-0oygtl z k'()5ll';enl . UJ. 
przęd!Z.ai!ll i ana 85 m. 35 ( 

prawa ofioy.n.a 26ffl G - HAU KA I 
I PłłACA ] :owoczEsNY k·ról u-

„EKSPORT POLSKI" 

7.IO\Sta.je prreodesiony z Piotrk.owskiej_ 13 

na ul. PIOTRKOWSKĄ 122, 

natomiast sklep problemowy z TKANINA
MI JEDWABNYMI będzie przeniesiony 

na uL PIOTRKOWSKĄ '73. 

l -----·------ br<iń d.aimS>kich, dziooię- cy~h op.anuj"""" szybko 
FRYZJER ~.am.ski pod ~.aira1n.cją opa1te11to 
pon-zebny zaorarz. zaritła.r.d W211Y'fl!I. wynail.arzikiem. -

Otwarcie sklepów nastąpi w dniu 1 marea 
1961 roku. 467-T 

f r yzj.eI\!ki, Gdańsk.a 3, Io:f()II':JD,3j0je Naiwir<>t 32 
Kwia11<:0!W9d 21617 2!904 G 

-····----------~--~~""----~-~~~-------------w.UNE TELE:r<>NY JłPT EHI 
Ogłoszen.la wymla· 

311·59 
09 
07 
es 

292-%2 

'Dp~~Zi
0e'1 mm · . · I TUIW:ima 19, Wólazańdta 

· ~ 37, Piotrltowska 225, ZgiM 
1 ffi li = · • „„ ska Uli, Nowotki u, Ró-

16.
, I N Al OKA (Tu.V.-ima M) „Swla ży Luksemburg a, Dąbra de•k osikari<>n-la" prod. rowsklego .U-b 

rowe telefoniczn~ 
Pogot. Ratuak<>we 
Pogot. Milicyjne 
Strat P<>żarna 
Kom. Mle,J&ka M-0 
;Kom. RUch·U Dro-

gowego 
USA dOIZJW. od lat 113, 

s1s-112 g, 15.30, 17.'5 AS Al. Koścd.uezkt 41 
300·09 KINA P8.&MIEBOWE POPULARNE (Ogrodc>Wa pełni 6tałe dyżury n«ne Pf3'W· Pogot. Dziec:. 

J>r:yw. Pogot. Lek. 333-33 18) ,,szatan z VII kla-
555_55 BALTYK (Nar.u.torw>cu ~: &y" prod. po!. doww. 

MOI 35~15 nPożegnanle z l>ronlą oo lat 10 g. 18, 18, 20 
--· Podmle'slk& 91 prod. USA, daz;w. od PIONIER (FraflCi&llkańsl<e DyinJ sz11itłli 

~e ...... „ & "' la.t 18. g. 10, 13, 18, 19, 31) „Odette S-2.3" prod. 
POLONIA (Plotrk~a ang. do"'w. 00 !.at H, TE A T fł J"' 67) „Statek z dyna ml- g 15 ~ 18 20 15 

POŁOżNICTWO 

tem" prod. rumuńskiej POKOJ '(K~rz;imleruAI 6) Szp~tał Poł&tnle-ro-Glne-
~EA'.l'Jt NOWY {Więcltoiw doow. od lat 16, g. li>, „<Wtatnie pięć m~nut" kol0g>iezny )m. dr H . Jor· 

sk:iiego 15, dJuża scena) JZ.30, 15, 17.3(), 20 prod, włoskiej dofllW. dana przy ul. Pnyrodn!· 
g . 19.15 ,,Opera za 3 gll'-O WISLA ('I'uwima nr 1) od J.at 16 g. 16, 18, 20 cuj 7-9 (tel. 566·40 p.rzYJ
me" (mal.a ISCeClA) g. 20 „Matka Joanna od ADlo 1 MAJA (Kilińskiego 1781 muje k()biety oho•re g'ce-
żaby" łów" prod. l)l>l. .doQlw. Niewilnni czaroćlzleje" kol.ogicmn.ie, ciętża~ne t 

~EATR POWSZECHNY od lat 16 g. :ID, 1%.30, 15, prod. poi. d<012JW . od l.at rodzące z l>Lieln\ey „Ba,: 
(Obr. Stałin.gradtt nr 21) 17.30. 20 16 g. 15 .30, 17.30, 19.30 li1.1ty" betzl Posr.arlru „K · 
g . 19.30 „Slk0<W>ronek" WŁOKNIARZ - ni€C!l.)'l'.l- REKORD '°wg'O'WSka 2) przy S~i()IW'lllkiej 16 

TEATR Im. .JARACZA ne ,.~. · 
(.Ja·r<&CT.a 27) nieczynny WOLNOSC (Przybysa;ew- "'!.' .zato~e Białych Nie szpital Połoenlczo-Gine

TEATR 7.15 (Traugutt.. 1) skięgo Hl) „Biały szeik" dzwiećlzl' prod. po!. - kologic71ny im. dr M. Ma· 
(pr:ze cllsta·w. =mlonlqte) prod wł„ doaJW. od la.t <J;<l71W· 00 lat .1~, g. lO, durowieza przy ul. For-

OPERA (J.ara=a 2'1) g. 16, g. 10, 12, l'- 16, 18, 12• l4, „Powrot prod. nalskiej 37 (tel, 372·'41 -
19 „ Tosca" 20 pol. doow. od l.a.t 16 g. przyjmuje k<>J:>iełY ohore 

OPERETKA (Plc1lrt<.-0W>;1<a 16• 18• 23 gi<nEk()!-OgiCIZlnie, cięża1rme 
243) il:· lP.15 „Pa.n.na W<> IUN'A I XATEGORU ROMA (R:1)g<l'W'Sk.a nr 8ł) i roaz..ą.ce z Dzielnicy 
dna" „Piknik" parH)fraima - Polesie" 

TEA'rR ltOZMAITOSCI MUZA (Pa!blanl<ł<:a 173) prod. USA d<xrlw. od " 
(M-0t:1hUSZ.lt.i 4a) n1e=yn „Proszę za m.ną" prod. lat 16 g, 10, 12.3G, 15, Szpital PołotntC?,o-Gine-
n:r . fr.anc„ d-O<DW. od l.a.t 16, 17.3(), 20 lrntog!czny im. Curie·Skło 

PINOKIO (Ko.pe<rl'lllłca 16) g. 16, 18· 9
20 SOJUSZ (N<YWe Złomo dowskieJ, p.rzy ul. Curie-

g. 17,30 „O drewnia- PRZ
1
EOWI<! NIE eterom- ul Płati>wcowa er 6) Skłodo<wS<kiej 15·17 (te·l. 

nym io1:11i~rzyku I Je- s!c,~~-0 h' 4}, „Kol<>ro"'.e „Złamana &trzala" - 201-J)7) pnyjmuje kobiety 
~o przyJac1ołach" ponczoc Y prod. pel. p"o<d . USA doww. 00 oh.o.re giflekologiomle. clę 

ARLEKIN (Wólm:ań5ka 5) ctoww. od !art; l2 g. 16• lat 12 g, 17 19 U»me I rod!Zą.ce o: Drz;iel-
g "17.30 „żołnierz I żroi S;~L~WY (Klllńskie.go SWIT (Bałuc~I RYt'lel< S) nic!, „Górna" I Porado~ 
Ja 1•3) Sierloża" prod. „Nleq;astą,piony kamer· ··~ prny ul. Sędzl-O'W 

..,. - " od lat 12 dyner" J>!'Od. ang _ st~eJ lAI 
~ ! ~l raoo„ do'l.W. · do7Jw. od la.t 12 . is 4.5 ~1;j E: :; g, 16, 18, 20 , 18, 20,15 g . ' Sz.p-ita.t Położnlezo-Glne-JOF„;3--CZL ZACHĘTA . (Z!(J~N!ka 2?> TATRY CSI 1 1 1 kologiczny Im. dr H. Wolf 

„Rosemar1e wsród m1- eo t eJW cza 40) przy ut. t.ag-iewni<>ldej 

FILBAltMOmA (Na!'U'lo
wicza 20) g. 19.30 Re.ci 
tal tortep.!ano.wy. Wyft. 
Kyok.-0 TZllat<a (J.apo-
11ia) 

Jioner6w" prod. NRF. Progr;am dla najmłod- 34-3G (tel. 530-02) lJ'l"Zyj
dOOJW. -Od lat 18. g. 10, sz~;h. „Spryttia my~· muje kobiety che<re g.ifle-
12 14 16 18 20 ka • „Złośliwy j~ • kc<lo"lcanie cię>ża.rne I ro 

' ' ' ' „Z~pomnlana laleczka::• dz_fł~ z ~e-lniey HSród-
KINA Il KATEGORll „P1ęclu tenluchów • m1escie" oracz; Wi'Clrzew" 

•• Pani Twardow&ka" I? " · 
ADRIA (Piotrkowsłta 150) 16. 17, „Szukam ojca" Chtrurgl«.~ Smp!.tfil 11!1\. •• • 'ZEA Program aktua!nośot - prod. r.aidz. d<()ł'l,W. od N . Ba<r!id!:iego ul. KO<J>-

/'lllil Q[.I „Milczą.ca gwiazda" - lat 12 g. 18, 20 ciński<o>go 2.2. ' 
pro<i. P<>l.-NRD, doow Laryngolo.gla: Szp. Im. 

MUZEUM HIST. RUCHU od la.t 12 r,. lfi, 18, 20 KINA III KATEGO.ttll N. Barliol<le,go, u.L Kop-
UEWOLUCYJNEGO (u.I. OKM (Naiwrot 27) „Da- cińst~lego 22 
Gdaństta 13) - cizyinne ma z pieskiem" prod LĄCZNOSC (J67-efów 43) · 
g 

11
_

17 
rad.z do'?lw. od la.t IG g. „Miasto bez wody" - Okuli!o'tyka: &?Jpital Im. 

'\1UZEUM HISTORII WŁO 16, 18. 20 prod. r .adZ. dozw. od dr J0119Chera. "Ul. M!llo-
KIENNICTWA (Więc- OWOltcOWE row Kall- lat 14 g. 19 nowa 14 
;;oowsk:ego 36) rucczyn·· ski) „Swiątynia Maria- MEWA (RZ,;owska nr 9~) Cblrurgta dziecięca -
nE' eka w Krakowie", „I{to „Snlegl liilimau6żaro" Szpital łm. K011.opntc.ldej, 

' f UZEUM SZTUKI (Więo w!n!en?", ,,Sprytna my prod . USA. dozw od u.1 Sporna 36-SO 
kOWS'k!ego 36) czynne ST.ka", „Nasza woda" I!. lat 16, g . 14, 16, 18, 20; Laryngologia dziecięca : 
g 9-Js to. 11. 12. 13. 14. 15. 16. POl.ESIE (Fornal~kie1 S7l &z,pit;~l im. Kore-zaJta, ut. 

\1UZEUM ARCH.F:OLO- r.: 17. 18. 19. 20. 21 „Krzesiw<>" prod. NRD A.rmu Czerwonej 15. 
GICZNE I ETNOGRA- „DYNlA-STTJnY.JNE IT\1 dozw. od lat 10 g. 17, 19 ADRESY AMB 
F!CZNE (Pla-0 Wolnoś<>l w:ma 2) „Mili<m" prod · ULATO-
H) g 9-16 wystawa fr<n.c„ rt.o7.w od lat 12: STUDIO - nieczyot'le RIÓW pomocy wieezoro· 
'pn „1000 lat monety d0d. „u źródeł pla.stv- * :f. * weJ !Ila PQ9Zetzeg61nych 

lski~"' ki" g 10 12 14 1· 6z1eLn1c : 
po "J 20 

. ' • • 16, 6 . PRZEDSPRZEDAŻ bile-
tów na 2 dn.l naprv.ód Godzin.a .19-22 Sr6<1mle-

!YJ 
HAT,KA (Krawłecf.t~ 3~';) do tein: „Bałtyk", „Po· ścle - PiAOb!ł<()V\"i;ka 102, 

-~wvst AWY_. ·..... ~;~ra~~\~z di~ 20~as1~~ ~~af. $;~':7~~~~~~~:~; i;i~r:~0r1;~~~g~(~~ 
~ . '11,0DA GWARDIA rZ'~ kas:e klllla ,,Bałtyk" rośll) - Srl,pitalo.a 12, tel. 

, Jena ?.\ ,,Oni ocam; (ul. Narntow!cz.a 201 w 345-3~: . Bałuty (dzieci I 
.;~ (Mo~i·u~r.ri 4a) Wy l'..nndyn" p.rod. a,n,!(. . clmi Po·WSZednie W go.drz; d".>rOS)l) - Z . Pac21!10W-
;.;o•Na Z.em1 Opcl'1.<:eJ /jl)f'JW. od J.at. 14 g. 10 12_ 17 ;kl.ej 3. tel. 541-96; Górna 
--z:rnna g 9-19 1• 30 is t7 30 20 · ~ „ * rdorooH I dzieci) - Lecz-* li- * - ' ' ' ~ "'" nl.ca;a 6. bel. 427-70. ul 

ZOO - czynrie g ~16 ODRA fP!"Zedzalnian~ 6Rl Uwa.ga! Repe.rtu&r sp.o- P!-0trk-OIW'Ska 269. tel. 406·55 * :>f. * „PrPm1••a odwołana" rzą.d!z.-0no ria podsta1wie (dorośli): Potes.Ie (dorośli 
PALMIARNIA - czy11na orod NRD OO(LW. od l<o.munikatu Miejskiiego ' dz'~.') Al. l Maj<a M, 

w aodZ- 10-.IAI lat 14 g. 17, 111 Za.rządu Klll llel. 3&2-Si · 

PR.ZET A B. JI 
Miejskie Przedsiębiorstwo Rem ontowo-Budowla.ne w Lasku ogłasza przetarg dla jedn-ootek 
wą:x>le<:znion~h i nieuspoleczn ionych na wykonanie w roku 1961 niżej wymieniO!l.Ydl 

robót oraz na dostawę żwiru, piasku i drobnych usłu? przewooowych na budowach niżej 
wymienionych: 

1) roboty malarskie w Ostrowie lt/Lasku - na rumę z.l 30.000 
- na sumę „ 15.000 2) robotv ślusarskie w Ostrowie k/Laslrn 

3), roooty kanalizacyjnew Ostrowie k/L~ku. 
4) roboty malarskje w Ksawerowie k/Pabiamc. 
!;) roboty ślusarskie w Ksawerowie k/Pabiaruc 

- na. sumę „ 170.000 
- na sumę „ 70.000 
- na sumę „ 50.000 

6) roboty kanalizacyjne w Ksawerowie k0?abianic. . 
7) roboty elektryczne i c. o. w Ksawerowie ~ab1aruc 

- na sumę „ 300.000 
- na sumę „ 150.000 

8) roboty kanali7..acyjne w Widze\11,'ie .k/Pab1amc 
9) roboty malarslde w Widzewie k/Pabianic 

- na i;umę „ 70.009 
- na sumę „ 30.000 

10) robot.y ślusarskie w Lasku, przy ul. Objazdowej. 
11) roboty malarskie w budynku jadalni w Kolumrue przy 

ul. Swieże.i nr 4 

- na .sumę „ 30.000 

- na E>umę ii 30.000 
12) roboty malarslae w budynku e.zkoly w Zelowie przy 

ul. Kości u.szk.i nr 42 
13> roboty malarskie w budynku Przychodni w Lasku, 

przy ul. 9 Maja 

- na sumę ił 30.000 

- na sumę 11 25.000 
14) roboty malc>rskie w budynku MPR-B w Lasku, przy 

- na sumę ;1 30.000 ul. Południowej nr 8 
15J roboty elektryczne w budynku kina w Kolumnie - na sumę „ 3-0.000 

- na sumę „ 30.000 16) roboty c. o. w budynku kina w Kolumnie 
- na sumę „ 200.000 17) roboty wod.-kan. w budynku kina w Kolumnie 

18) roboty malarskie w budynku fabrycznym w Pruszkowie - na sumę „ 150.00() 
19) roboty elektryc7.ne w budynku fabrycznym w Pruszkowie 
20J roboty wod-kan. w budynlcu fabrycz.nym w Pru.szkowie 
21J roboty malarskie w budynku pawilonu w Przatówku 
22) roboty elektryczne w budynku pawilonu w Pnatówku 

- na sumę „ 40.000 
- na sumę „ 200.000 
- na sumę „ 30.000 
- na sumę , 30.000 

23) roboty malarskie w domach wczasowych w Kolumnie 
24) roboty elektryczne w domach wczasowych w Kolumnie 

- na sumę ,, 60.000 
- na sumę „ 30.000 

25) roboty wod.-kan. w domach wczasowych w Kolumnie 
26) roboty c. o. w domach wcr,asowych w Kolumnie 

- na :>urnę „ 200.000 
- na sumę „ 30.000 

27) roboty elektryczne na budowie WPP w Kolumnie - na sumę „ 30.000 

Miejscowość Piasek Tonaż drobnyclt 
prz.ewOZÓ\V 

1) Lask 
2) Kolumna k;fl,asku 
3) Widzew - Ksawerów k/Pabiaruc 

300 m3 
:JOO o 
!!50 „ 

500 mll 
600 „ 
500 " 
500 " 
500 

500 t-0n 
500 ton 

1200 ton 
400 ton 
400 ton 

4) Zelów 
5) Pruszków k/Lasku 

300 " 
150 „ 

6) Przatówek k/Szadku l.50 •• 200 ;, 

Wyżej wymienione d06tawy i przewozy winny być wykonane sukcesywnie w ciągu 
roku 1961, w terminach uzgodnionych bez;p ośrednio z kierownikami i:obót danego od
cinka. W ofertach na żwir i piasek należy wyraźnie zaznaczyć „z dostawą" lub „bez 
dootawy" oraz podać oddzielnie cenę materialu loco żwirownia (piaskownia) i oddzielnie 
za przewóz. 

Do składania ofert proszone są jednostki uspołecznione (państwowe i spółtiziekze) 
jak również jednostki nieuspole=ione tj. prywatni wozacy zrzeszeni i niezrzesz.eni 
OlraZ rolnicy. 

Otwarcie ofert nastiv;>i w siedzibie przedsiębiorstwa w dniu 10 marca 1961 roku 0 zo
dzin.ie 9.00. 

O przyjęciu ofert M.P.R.B, w Lasku Powiadomi pieemnie oferentów w termin.ie '7-dnio-
wym po przeta·rgu. 937-K 

Oddział Trakcji PKP Lódź-Kaliska, ul Obr. 
Stalingradu nr 125 ogłasza przetarg ograni· 
C'l.Ony na sprzedaż samochodu ciężarowego 
marki Renault o ładowności 1 tony. Cena 
wywoławcza samochodu 30.000 tl. Przetarg 
przeprowadzony zostanie w trybie postano
wień ministra komunikacji z dnia 1. VIII. 
1960 roku (Monit.or Polski nr 66, poz. 315) i 
odbęd:lle się w dniu 10 marca 1961 r. o godzi
nie 12 w biurze samochodowni PKP Lódź
Kalis.ka, ul. Towarowa nr 74. Wadium w wy
sokości 10 proc. sumy wywoławczej należy 
wpłacić do kasy stacyjnej Lódź-Kaliska w 
pr~dzień przef.a,rgu. Wyżej wymieniony 
pOJazd można oglądać cuiziennie w godzi
n.ach od 7 do 15 w samochodowni Lódź-Kir 
lis.ka, ul. Towarowa nr 74. 960-K 

Spółdzielnia MieBzka.niiowa "LOKATOR" w 
Lodzi, A}. Kościuszki nr 117 ogłasza przetarg 
nieogramcrony na siprzedaż do rozbiórki btr 
dynk~ mieszkaln~go, parterowego, murowa
nego 1. zabu<l<?wan g<ispodarczych znajdują
cych się n~ rueru~homośoi położonej w Lodzi, 
przy ul .. N1~mcewieza nr 22 oraz na sprzedaż 
do rozbiórki budynku mieszkalnego partero

murowanego i zabudowań gospodar
czych, znajdujących sJę na nieruchomośd 
położonej w Lodzi, przy ul. Niemcewicza nr 
20. Nabywca zobowiązanv jest wlasnymi 
środkami rozebrać i usunąć z placu budowy 
odzyskany materiał oraz gruz w terminie 1 
miesiąca. ,od. daty. przekazania mu budynku 
do rozb10rk1. Bhzszych informacji udziela 
d7dał inwestycji spółdzielni, telefon nr 245-26. 
Termin składania ofert do dnia 11 marca br. 
Otwa.rcie ofert nastąpi w dniu 13 marca br. 
o godz. 16 w biurae, spółdzielni. Cena wywo
ławcza dla budynkow na posesji przy ulicy 
Niemcewicza nr 22 - 5 tys. -zl. Cen.a wywo
ławC?.a ?la budynków na posesji przy ul. 
Niemoew1cza nir 20 - 10 tys. zl. W przetar
gu mogą brać udział przedsiębiorstwa ·pań
stwowe, spóldz.ielcz.e i prj"lllTatne. Zastrzega 
się prawo wybocu oferenta oraz prawo unie

a7..nienia przetargu bez podania powodów. 
Pragnący wz.iąć udział w prz.etargu winni 
wpłacić do kasy spółdzielni najpóźniej w 
przeddzień przetargu wadium w wysokości 
10 proc. ceny wywoławC7-ej. 965-K 

Dyrekc,ia XI Li~enm Ogólnoksztalcącego im. 
M. Kajki w L.odzi, ul , SPOrna. 73 ogłllS'la. J>rT,e
ta.rg na roboty malarskie klejowe i olejne 
w gmachu szkolnym. W przet..argu mogą brać 
udzi.al pru~dsiębiorstwa państwowe, rze
mieślnic7e i spółdzielnie pracy. Oferty nale
ży składać w zalakowanych kopertach do 
dnia 10 marca br. Komisyjne otwarcie kopert 
nastąpi w dniu 11 marca 0 godz. 13. Szcze
gółowych informacjj dotyczących przetargu 
udziela sekretariat szkoły w godz. od 9 do 13 
w gmachu szkolnym przy ul. SpO'rnej 73. 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unie
ważnienia orzietargu bez podania powodu. 

962-K 

Techniczna Obsługa Samochodów Okręgu 
Lódzkiego ogłasza prreta.rg nieogra.nlczony 
na wykonanie w Stacji Obslug,j Samochodów 
w Pabianicach, przy ul Żymierskiego nr 34. 
ogrodzeni.a z S<iatki o wymiarach: 

1) 70 mb. wys. 1,50 m. umocowanego do słup
ków stalowych o :zaprawie betonowej oraz 
bramy wyjazdowej szer. 3 m. 

2) 55 mb. wys. 1,50 z bramą wjazdową jak 
wyżej. 

Ogrodzenie :nałeży zakończy~ pojedyńczym. 
drutem kolczastym. Siatkę oraz slupk; do o
grodzenia 55 mb. dostarczy TOS. Termin WY"' 
konarua robót do dnia 15 kwietnia 1961 roku. 
Oferty mogą składać przedsiębiorstwa pa1\
stwowe, spóldzielcz.e oraz prywatne do ditia 
1 O ma.rea br. w sekretariacie TOS w Lodzi, 
ul. Wigury 7, gdzie również można otrzymać 
bliższe iniormacje.. Otwa'l"Cie ofert nastąpi 13 
marca br. o godz. 10. TOS zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od przet.argu bez podania 
przyczyny. 964-K 

Prezydiom Dzielnicowej Rady NazodoweJ 
Łódź-Ka.luty, Wydział Gospodarki Komunal
nej i Mieszka.niowej, ne. pod·stawie zan:ą
dzenia z dnia 28 grudnia 1957 r. art. 2 pkt 2, 
poz. 3 (Dz. U. nr 3 poz. 7) oraz rozp~~ą
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 
1958 r. (Dz. U. nr 6 poz. 17) ogłasza prze
targ ni-eo.granicrony na omiatanie ulic 
i chodników pmy place.eh i zieleńc<lch o 
łącznym wymiarze 26.402 m:!. Do przetargu 
przystępować mogą jednostki państw·owe, 
uspołecznione oraz ()IS()by prywatne. Zastrze
ga się prawo '\1\r-yboru oferenta lub unie
ważnienia przetargu bez podania przyczyn . 
Oferty w zamkniętych kopertach uaJeż:v 
składać do dnia 4 marca 1961 r. w wymie
nionym Prezydjum, przy ul. R. Luksemburg 
nr 10, pok. 55. 911-K 

Za.kJady Aparatury ElekłryC?;Dej , Ele!!ter„ 
w Lod17i, ni. Przędzalnfana nr 11 ~luzają 
przetiug nie<>graniczony na.: 

a) wykonanie podłóg ksylolitowych w bu
dynku produ~{Cyjnym o powierzchni 1000 
m. kw. gr. 2,5 cm. 

b) dokonanie wymiany lin przy 2 dźwigach 
towarowo-osobowych łącznie lub samą 

konserwację caloroczną 3 dźwigów towa
rowo-osobowych. 
Termin składania ofert do dnia 6. III. 1961 

roku. Otwarcie ofert nastąp.i w dniu 7. III. 
bi;. Informacji udzieli dział głównego mecha
n ika w godz. 7 - 14, tel. 402-60 wewn. 3'. 
W przetargu mogą brać udzial przed.sięb!or
stwa państwowe, spółdzielcze i prywatne. 
Zleceniodawca :1.a.sh'zega sobie prawo unie
ważnienia prz.etargu bez podania przyczyn. 

956-K 

l>ZIENNIK ŁÓDZKI nr 50 (4436) I 



„ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ._,PORT iii §POST • ~PORT • SPORT SPORT. SPORT. SPORT. 

Baran zadowolo.ny z treningów w Wiśle W telegraficzny,m . 
J\'owef,:;bylki otrzymały ~obre noty Podczas ha.iowy~~~'?a~~y: 2 drużyny kandvduiQ 

nych mis·brrostw USA w Macfl'&<>n 
Squar Garden w No·wym ,Jorku 
pierws.ze miejS>Ce w S>koku wzwyż 
zaja,ł radziecki reprezentant Bru 
mel - 2.18. Amerykainin Thomas 

Dziś łodzianie grajq w Cieszynie :;
1 
~;:~;~]~~ ~~ rr~~ 

do Mitropacup 
Nowe władze PZPN 

Wcz0<raj wi·eozorem odbyfo się 
posiedzeni.e Zarządu PZPN, mi 
któryun ukonstytuował s1ę on 
jak następuje: prezes - Wit 
Hanke, wiceprezes organizac)·j
ny - Ociepko, wiceprezes szko 
leniowy (ta.kże sprawy zagra
niczne) - Fijalek, s.karbn;k -
Kalski, urządzenia sportowe i 
organizacje masowe - Zatke, 
komisja młodzieżowa - Moto
czyń.s·ki, komisja leka:raka 

dzie grał w tym turn:ieJu, zo
stanie ustalo.ne pod koni€c m<i
ja. Szanse mają Z€spoly e ,.;stra
kla,sy, które upla,siują mę na 
miejscach od 1 d-0 5. 

Niikt nie miał urlopu w ub. 
n· edzielę i ~rener Baran tak 
zorganizował sparringi p;.'karzy 
LKS, że wm.yscy ucz~stnky 
Cl;grupowa·nia treningowego lo-

Start najlepszy 
w mistrzostwach 
młodzików 
Także w d!"uigiim d!nłtl mi

~traostw pł}•w at'.!kfoh m1'o<:lzi.ków 
p a.cl1y in teiresiuj ą.oe reziu.Ua ty. O to 
IZIWY·Cię:z>cy: 

Dz:ewC'.l.ęta -

dzian znaleźli zatrud11ie1'lie. 
Ki<edy zakontraktował j·uż spot
kanie towa.rzy&kie z A-!klasową 
Kuźnią Ustronie, spotkał się /. 
propozycją rozegra.nia meczu z 
II-ligowym Piastem Gliwice. 
Nie zmienił wcześniej zawartej 
umowy i pierwszą drużynę wy 
stawi! l!la Kużnię, jej młodsze 
rezerwy z<l<Slta•wiając przeciw 
Ptastowi. 

Taka próba efektów treni.n
gowych oikaza.la się pom:.-ślna. 
Na przedmeczu zagrali młodsi 
pit.kaTze. Ulegli oni P1Jstowi 
1:2 (1:1), zdobywając jf.'dyną 
bra.mikę ze .S•tr.za.l•u l{a.tolika. 
Rezerwy LKS W)'IStąpi~y w SJkła
cizie: 

Zielonka (Ka.ra.siński), Ma·r-

nie spisywał Bię Pio«' Kowal
ski w roli stope•ra, podobali si~ 
bramkarze Zielonka (dawniej 
„Promień" Zary) i Kara.s.·ooki 
(„Emjeden" Żychlin). Bardzo 
dobrze w rezerwowym zespole 
zagral lewy pomocnik $1iw1ńsk1 
z Wlókn.iar~ Zary. 

Dziś lod!zia.nie grają w Cie
szyn ie z tamtej.szym Piastem. 
Na środę projek;tują mec.z 
młodszej d'l'użyny z Górnikiem 
Biskup.ice w Zabrzu. W czwar
tek, 2 marca, w d.rodze po
wrotnej do Lodzi, LKS S?O>tka 
się w Ozęs•to-0howie z ta.mte.i:szą 
S•krą i tego dnia wiec:r.orem 
wróci oo Lodzi. 

(13:45), a Społem uległo we Wro 
c~awiu Sląs•k()Wi 53:69 (2.1 :30). 

* :/o * w Toruniu Unia Ll>dź po•lwna· 
la tamtejszych Budowlanych 3:1 
i w takim samym stosunku siat 
karki Startu wygrały z tą dru· 
:i:yną. Za•r<>wno Stairt, jak i Unia 
przegrały jednak ze Startem 
Gdynia. 

* :to * 3:0 wygrał AZS AWF z druży-
ną S.KIF Ryga w .sopo1:kaniu o 
puchar Eu't'"OPY w siatkówce mę
s·kiej. 

* * Piłkarze L.s:,gH War,s.za,wa prze
bywający w ~tigosławii, ulegli w 
Belgradzie tamtejsaemu . Party
zant&wi 0:2 (0:2). NaJlepsz:vm 
graczem pol&kiej jedenastk'i był 
bramkarz Foltyn. 

dr Kafliń.siki, komisja lig 
plik. Nowak. 

Na po.'>iedzeniu przyjęto za
proszenie do uc.zes.tni.c.l wa w 
Pucharze środkowej Europy, 
do którego za.proszono 2 naj
lepsze polskie druiżyny. Kto bę 

Zarząd PZPN zaakcepto\\ al 
propozycje wyjazdu do Szw~j
carii 3 maja, na mecz z dru
ży.ną tego kraju. Zaa.prni:o-wa
r>o talkż.e wstępne warur.i<.i fi
nanoowe brazylijs.1-:iej dr:.iżyny 
Botofa.go, która ma odw Pdzić 
Poiskę w Ji;pcu i przeegzam:
n uje czołowe krajowe zespoły. 

400 m oow. Ma<;lS (starrt) 8.33,5, 
200 rn st. :z;mi€"11ny,m - Sobcrzy•k 
(W!Ólkm!arz) 3.23.4, 2.00 m l<-las. 
Pasz~owsl<a (MKS) 3.2.9,4. 

kowski, Fio.doro-w, Dobijański, 
Mifosz, Sliwiński, Kulawiak, 
Koczela, Ka.tolik, Wi~·teski, 

Gorzkie refleksie po Memoriale 

Trawiasty hokej 
na.„ parkiecie 
D:iialacze sportow·i sr, niewy

cze·rpani w pomysłach. Ostat
nio otrzymaliśmy nowe tego 
świadectwo, gdv zorgan.izou;a1w 
halowe mistrzostwa Pols '.;i ho
lceja.„ na trawie. Finały prze
prowad.rono w Łodzi . B y la to 
za.razem dość intere s ująca i w 
Jeszcze większym stopniu ża
losna ·impreza. In.te-resująca 
pod w.~ględe-m badawczym. ża
łosna„ bo prze>prowadzona nie
m.al przy drzwiach zamknię
tych. to znaczy prarw~ b!:!Z pu· 
bli<:.uwści. 

Chl0>pcy -
100 m d-O<W. Da11100Wl9ki (Unia) 

1.12.1, 100 m glJ'!ZJbiet. Pes11Jke (MKS) 
1.16.9. 100 m deWn'E!'m - Kuś.nierz 
11\.1".KS) 1.3>1,8, svtareta 4XlOO m 
Uo '.a 5.0'7,5. 

W p1.i4'1&<t.a.cji zespoławe>j wyg.ral 
Sta.rt U pkt.. p rzoo Włl>k•nia.rzem 
85,5 i MKS 619 pk1Ł. 

Piecha.. Szczególnie dobrze 
spisali się obaj bramkarze oraz 
stoper Fioo·Oll'OW, k·tóry już 
obeon.ie wyikaz.ał dużą !=ę. 

W spotkani.u I-1.i.gowcó„-. V.'Y
granym 11:1, najba.rdziej ))<>d-O
bał si.ę Kowalski na pc,zyc;; 
śro'Clikoweg·o obro·ńcy i pa.ra po
moc.niików Suski - Sass. Jak 
51ę zdaje, obaj ci wychowanko 
wie LKS są l\a najlepszej dro
dze do wy.róv.• 1ania 1uk1, jaką 
wytwoczylo odejście świetnej 
niegdyś pary Jańczyik - Grzy
wocz. 

sukcesów Kiedy doczekamy się o 
l)arc1arzy 

-- Najw'.ękisiz!' ni~iall'liką tak w kolo Macieju. mi;ia SEY.>n zwycięstw na swoich właG-
11,yc h trasach i pr'ZR.ipięknej sko.::,z 
n; w Za.kopa>niem. Krem Jlewski 

J 

zaaklimatyzował się 

:>:VI Memoriału Br. Ozecha i za 007...on.e.rn. za każdym razem 
H. Maruoo·r-~ówny byfo zwyciĘ- ·wy·try.s1ka nowy talenit, by po 
s.two w otwa•rtym kon.lrurs.'.e sko k:ti:ku latach dlol:>rze z.a;powi,ada
ków Din.o doe Zoroo. Włoch wy ----
ka zał dookona! y st.y 1 i wiel:kfo 
opllnowa.nie ncrw>0we. P<J,k,o.nał 
on koalicję skoczków Zw. Ra
dzieckiego i Polski. 

J. Nieciedri 

w Widzewie 
Krern:p!ew51ki ookaza>ł się jed-

n~··m z naij;wari>ości.c•w.stz,yoh naby·t 
lców Wi1d<zewa. Mo.gliśmy 6ię o 
t:,'m pm-ekonać podC'.Z.a-s 111ied!Liel
l!lego spa'l'rin.g.u łódrz>kieg-0 wieeli
dNa z Tęceą, wy·gra.nego przez 
Widrl-ew 4 :1. SZ.crzyiseak stmelił 2 
bramki, K>remą;>lewski i Zieliński 
po 1. Niezibyrt oot>rą f-0>rmę wy
kaizał GaiwonkiewilC!Z, jed111 aik.że 
jest to us.praJwiediliJw.i.cl'le Qlk:resem 
r<ko1111W1al"'51C>E'ł'lo]L nieG21wno ri:a-
końC1W111e1 i rziwiąiza,nej z 111ią 
przerwą •w tren '.ngach. 

Era.miki. dla łodzian w tym 
.s.potikani.u l'ldobyl>i: Soport>k (, 
Jezierski i Szymborski po 3 
oraz Kowalec 1. LKS grał w 
zestawieniu: Ligocki (Bem), 
Wa.l-0za.k, Kowa.lski, Stusio, 
Sa.ss, Suski, Jezleraki Kaźmier
crzak (Lo.rent), Szymborski, So
porek, Kawalec. 

Przeds-tawiciel zarządu klubu 
S~rug, powiedziiacl nam wczo1·aj 
w telefon-icmej rozmowie, te 
jest barozo za.d.owolony z gr:y 
nowyeh nabytków LKS. $wiet-

Gospodarz zamknął zał ... 

Naorciarae Wloch w konkuren 
cjach klasycznych rue byli do
tycllczas :2lbyt wysoko notowani 
na gieldme SJ>Ortowej. Wiedz"'! 
11śmy o tym, że Włooi. mają d-0-
bre w.vn:l.ti w korukurencjach a.I 
pej.skich, aJe od niied.aw.n.a w 
nal"C'arstwliie lta.Jii sk~erowa·r>'° 
ofensywę taikże na skok.i i biie
gi. Sprowadz.iLl oni. z;a przykła
dem ;pil.ka.rzy, trenera ze Sziwe
c.ii i„. nie trzeba bylo <Hugo cze 
k.oć na wyniki. Zwycię.s.two Di
no de Zor<l.o roz.poc.znJe n'.ewąt
pliwie dalm.y zwycięski pochód 
suk~w nie tylko t.ęgo .sk.OC7r 

k.a, a·le i jel{o kolegów. 
Szwed trenu.ie Wlochów. Niel 

w~d!zą .s;ię <l!ni s:ęgnąć Po spe
cjal.fus,tów w narcia.rstwie kla
sycznym. CaJkiem :i!nne pod 
tym względem poglądy nurtują 
na~ych kierown.Jków na.ric:ia.r
stwa. 

I uermiem nie mieli uym walmt 
S-zennienu Wł&k,ni,a,r>Za Zgierz 

nie wi:ięli udzi.a.l>u w mlstrzo· 
sbwach okr~gu młodzi1k6w, bo 
salę treni11giowa, zaJęl! piłkan:e, 
a be!Z tre>ningu nie warto było 
stawać n'-1. plans.zy. 

Nie sta~~wa.H w zruwo~aoh 
ró1Vnież sze«mierze LPZ z Oz;or 
kowa. GO<sJp()d.arz lokalu za
mknął szafę ze sprzętem na 
klucz l wyjechał na kurs d<> 
Poutanla. Chtopcy starali się 
jakoś otworzyć s?lafę, ale za
mek nie ,„puścił" i o.z-0rkows-cy 
szermierz.e zostali w dornu. 

biariiioe pmed GTu=yńcską i 
Ei!"ner. Sza•blę e>hl-0·pców wygrał 
LotlcQIW51ki z AZS, preed Jenkow 
&kim I p.8JLmO<W~im. Flo.re<t wy
graił równie-i: LoI'k<iowski z AZS 
pmoed P.alJmoW!Skim ł Jamroliy>m. 

Włosi trenują pod kierunk'em. 
Szweda. a my stoimy w miejscu 
i zachłystujemy .s:i.ę od czaru do 
czasu sukcesem Biegunów.ny 
czv Gąsie:ndcy. Po zaiwodach wręcz-0no mło

dym srzermier:vom emblematy dJru 
g!e!!o kóbka olimpijskieg-0. Od
zl1&ki otrzyma·li: Matus;.ok, Wol
ski, CZ.airnecki , Wi.Imański, Ryc
t<·e, W<!01Wia•k, Mał'nowska i Je
\V iasz. 

Jak dl.u,go za'W'OdinJk mooe 
dobrze za,powiadiać s'.ę''"? Od la'. 
.. dobrze zapowiadają się : Ma
teja, Ry&u.la, Zelek i ca.fa gr-0-
ma<la mrniej reklamowanyC'h. 
Ich talenty dojrzewa.ją barozo 
powolii. a chlopcy. o irOl!li<> lo
su. wicześnriej staną s:ę„. trene
rami niż asami europejskimi. l 

W m istr.zoobw.a<)h u.drr.i.a ł w!l.ięlo 
47 za•wod1.1i1ków. We florecie ruziew 
cząt wwyeię-żyŁa P iec:h z MKS Pa 

W m i'51tlrao<s>bw.ach udział w:z.ięl a 
ml<>d!l.ież rz; 'I\om.a·szowa. Pio!irko
w.a, P ·aibiani c i oe<zy>w.iście Lodzi. j 

('n) 
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AL MORGAN (32) 

Przełożyła CECYLIA WOJEWODA 

- WEJpaniale! A jaik ja mam, do chole
ry, skompco.nować .słuchowisko ku cz,~! bo
hatera bez wdowy żałobnej szlochającej 
pod taikt śc'szcmej muzyki? Nie uw'3.ża&, 
że to byłoby cokolwiek <lzhvine, gdyby się 
nie zjawiła na pogrzebie? 

- Niech cię o to gł.owa nie boli. Zastaw 
to mnie. Troszcz się o słuch!~wi.sko i mnie 
zost.a w resztę . 

- Od kiedyż to ja jestem młodszym 
wspólni>kiem w · interes'e? 

- Właśnie tym jesteś. ma·lutiki. A mme 
nie przeczytałeś tego śliomego, pęk::te·go, 
pięknie wydrukov.n3nego kontrakciku, kt-0-
ry podpisałeś? ·wprowadza oin do na~zego 
wzajemnego sbsunku pewne zasadnicze 
zmiany, które powi.nieneś sc-bie dobrz.e za
konotować. Po pierwsze: Nie życzę eo-bie 

huopiarskk·h odzywek. Nie do mnie, rozu
miesz? Po drugie: Czas, żebyś się dowie
dział, że jesteś rodzajem pajacyka„. ku
kiełki zbierającej oklaSki publicrLnośc;, ale 
to ja tę kukiełkę pociągam rz;a s1murek. 
Po trzecie: Mogę wyciągnąć dywan s.pod 
twoich eleg.a111ckich stóP€k, kiedykolwiek 
mi pr:zyjdzie w,fajdana ochota. 

- I zostani'esz z ku,pą bezużytecznych 
szmu.rków i tym wielkim, ślicznym, pięk
nie wydrukowanym kontrakdkiem'. dla 
którego z całą pewnością znajdziesz Jakieś 
:aastosowanie. 

- Dość miałem do crLynienie z zarozu
miałymi, niewdzięczmymi draniami. 

- Kto jest zar02:umiały? . 
- Nie wmawiaj w siebie. że będę \wo1m 

popycha<liem, Ed. Nie ł·udź się a.ni przez 
chwilę. 

- Wiesz co, Sid? Zawrzyjmy przymierze 
do piątku wieczór. Potem możemy się 
l'lnów ż,reć. W tej chwili nie mamy na to 
po prostu czasu. 
Wid1zieliście państwo? Zachowałem się 

fok prawd,z;iwy rzeoonik odprężenia mię
dzyna•rod.owego. 

- Okej - powiedział Sid. - Okej. 
- Czy masz mi jeszicze coś do powie-

dzenia? 
Zapadło chwilowe milczenie. Sid liczył 

do dzi€Siędu, żeby trochę ochłooąć z gnie
wu. 

- Oo do Fran.cisz.ki, to posłałem tam 
dziś cały sz.tab ludzi z ma.gnetoionem do 
nagrywania. Ona i d:zieci iuż są na taśmie. 

W ostatniej k°'nkurencji Me 
mor>ału - konkursie skokliiw 
kolejność była na..stę,pująca: Siał Mielec Trene·r k-O·dry n,a.rodowej na

szych hokeistów zajął dość 
oryginaln,e stanowisko, gdy za
pytaliśmy c.zy jest zwol!lnni 
kiem tego rodza.ju im.pre:. Co 
innego mianowicie miał do po-
1Liedze·nia OFICJA.LNIE, a co 
innego PRYWATNIE. Ta jego 
PRYWATNA OPINIA pokryu:a 
się z naszą: s.:koda czasu i 
atła,su dla podobnych innowa
cji. Zwłaszcza, że ten „atias" 
Jest dość kosztowny. W szcze-
11óly finansowe nie ma 3ią na-

1. Dino de Zordo (Wiochy) 
92,5, 96, 97, 98 - n.o ta 449 ,5 
pkt„ 2. Ca.ka.d-ze (ZSRR) 92,S, 
96, 95.5, 92 - n.ota 440,4 pkt„ 
3. Szamow (ZSRR) 86, 99.5, 
100, 97 - nota 410,1, 4. WIE· 
CZOREK (Polska) 92,5, 99, 9J, 
95 nota 437 2, 5. Nevlut 
(CSRS) 91,5, 92,5, 94, 92,5 - no„ 
ta 434,5 pkt. 6. TAJNER (Pol
sika) 91, 93,5, 95,5, 95 - nota 
429,6 pkt. 7. BUJOK (Pols.Jta) 
9415, 95, 91,5, 93,5 - nota 428, 7 
p1"t. 8. Brun<> <le Zordo (Wlo· 
chy) 90.5, 97, 94, 97 - nota 427,4 
pkt. 9. Lei.ser (NRD) 88, 02, 9L5, 
92,5 - nota 425,8 pkt. 10. GĄ
SIENIC A BRYJAK (Polska) 

pokonana 
Wałbrzychu w 

8~i/ts-i9~~~~1b. ~;:;.:„! de Zo-rdo. 
Gdt w Zakopane.m Dino wy
grywał memoriało·WY konkurs 
s·kok<'>w, a jego brat Bruno 
zajmował l>sme miejsce, w 
mieJs.cowości Klagenfu.rt (!NRD) 
trzeC'i ze słynnej trójki - Ago 
sit>ini de Zordo zajął drugie 
mie~ce 1la wicemistr~m Ju. 
goslawii GiacomeH. 

Agoi;.tin.i jest także uta.lento 
\va.nym „ko,mbiinato,remH i w 
takiej roli zobaczymy go z 
pewnością w przys'ZłYin roku 
na mlsotrzoS'twach FIS w za. 
k<>pan<»m. 

Wiele drutyn pitka,rs.kieh ro'Ze· 
grało 26 bm. spotkania towarzy· 
sl•le, mające być &prawdzianem 
fo1·my przed zbliżającym się se
zonem pHka,rs>kim. Obok ®potka 
nia warszawskiej Gwa.Nili z po
znańs~im Lechem 2:0, · odilyły się 
nas·tę.pujące mecze piłkarskie: Le 
gia K.l·o·sno - Resovia Rzeszów 
4:0 (-1:0)? Ga.rba.rnia Kraków -
GedaTlfa Gdatis>k 4 :o (1 :O), Cl"ltCO 
via Krak<'>w - Naprzód Lipiny 
4:0 (3:0), Olimpia Poz.nań Victo· 
ria Ja,rocin 1:0 (1:0), G<'>rnlk Mi
kulczyce - Kadra juniorów 2:1 
(1:1) Sląs•k Wrocław - Warta Po 
znań 2:1 (2:1), Góqii!k Tho.re<Ł Wal 
brzych - Wi~la Kra.ków 0:5 (0:2). 
Górnik Wałbrzych - Stal MieleĆ 
3:1 (1:1), Slavi·a Ru,da - Kadra ju 
nior<>w „A" 1:9 (O:O). 

WRt co zagłębiać. W11starczy, 
gdy przypomnimy, że fi'7'la/y 
poprzed..zone były lok11/nymi 
rozgrywkami, dwoma turnieja
mi pólfina.towymi, a d.o Lodzi 
spi:owadz~mo .2 drużyny po.::nań
skie, sa.siad111ący z nimi o mie 
dzę MKS Gniezno i Siemiano
wic2a11.kc;. 

Całość jest tum mniej z!Ichc:
cająca, że w MKOl. trwaJą na
miętne dys·kus,ie wol;.ól u:1tiosku 
o s-kreślenie hokeja na i~awie 
z prog1·amu Igrz·ysk. Coraz 
mniej jest więc podsta1L' do 
większych -ookla,d,ów n~ tę 
dyscyplimę. ••••••••••••••• 

jąoej .s:ę kariery zginąć jak wie
le poprziednich talentów. TOTO-LOTEK Pi.erwsze mie)s·ce to l.odzi 

zajął Grunwald Poznań, 11·r;ed 
Siemianowtc.zanką. MKS Gniez
'TW i A.ZS Poznań. Bramkar.z 
MKS Karpifiski był jedynym 
odkryciem tu.rn·ieju, a trener 
Koniecki sądzi, i.ż za.im:e on 
w tym sezonie etatowe miejsce 
w reprezentacji Pol ski. 

Być może, 7.e pod wrz;ględem 
orgamizaoyjnym tegorcczm.y Me 
mor:a1 był dobrze wyk01~.st2-
ny. ale choomy Memorialy w-y
korzystać i pod względem spvr 
towym, by dooz.ekać s:ę 

2-5-8-10-14-45 
(dod. 37) ............... , 
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Dziś po południu taśmy te będą przeka
blowa.ne. Trzymamy w tym celu specja'l
ną linię. Będziesiz miał tran.s>kryp<:ję około 
trzeciej. Okej? 

- Pewnie. Ale skąid wiesz, że ona po
wie to, co nam potrzebne? Mu.szę o<.;abiś
cie nagrywać te wywiady. Mam w ,E!'łowie 
s-chemat słuchowiska i tylklo ja mogę t.aik 
pokierować w:vwiadem, żeby ludzlie mówili 
ocLpowiednie rzeczy. 

- Nie :zinasz Franciszki, co? 
- Mam dość tego pytaITTia. Wyst<"rczy, · 

żebym zaczął z kimś rozmowę o Fullerze. 
a zaraz pada pytanie: Pa.n go nie znał, co? 
Nie, oj<:zulku, nie znam Frainds,z:ki. 

- Więc usp.okó.i się, mistrzu. Fra.nc>isz.ka 
doskonale wie, czegó od niej wymagamy. 
Zafożę się, ż·e nie będziesz mu.siał •ilJyrzu
cić a,ni słowa, <:hyba tyl1ko ze względu na 
cza•s. Francisz,ka to sprytna damulka, któ
ra do&konale wie, co robi, i ani na chwi1ę 
nie tra.ci główki. O której mam posl<ić fo
tografa do studia 41? 

- Za jakąś godzinkę. Muszę tu je„zcze 
coś tz.alatwić i zał'az po tym wyruszę d") 
studia. 

- Dobra. Zobaczymy .się dziś wieczór. 
Chez moi. 

O:iłożyłem słuchawkę. Pod1kręciłem radio. 
Znów zagrzmiała taśma z głOS€1!ll Fullera. 
Głos ten działał mi na nerwy. 
Weszła Ginny i wycią.g,nęłe. si~ na 

tapcza.nie. Zrzuciła pantofle i ~topą 
popclmęJa drzwi, aby s.ię zamktnęly. 

- Kac? - spytałem. 

- Najkacowatszy ka.c, jaki~go miałam 
w życiu. 

- To się staje chorobą narod.ową. 
- Nie ma pa'll chyba nic przeciwko te-

mu, żebym się kimnęła godzinkę? A gdy
by painu przyszła ochota zabawić s:ę w 
dyscyplinę, to niech mi pan pOltrąc, ten 
C!'Zas z przerwy obiadawej. 

Zadziwonił telefon. 
Ginny odwróciła głowę i odgarnęła 

kosmyk włosów z oka. Poza tym nawet nie 
drgnęła. Leżał.a wyciągnięta jak st:una. 

- Jeśli to do mnie - powiedziała -
to niech pan powi€, że umarł.am. N:ech 
pa.n powie, że mój pe.grzeb odbęd·Z'<) ei" 
te11:0 samego dni.a, co pogrzeb Fulle;:?. 
Podniosłem słuchawkę. 
- Halo! - powiedzi.ałem. 

. - Poiproozę pa'na Harris.a odezw<>' 
się ball'.'d•no jasny głos. 

- Przy telefo•nie. 
- Tu mówi Paweł Beaseiey. 
- Czym mogę panu służyć, pa.nie Be·o . 

seley? 
- Czy pan mnie zna? 
- Niestety, nie mam przyjemności. 

Tu mówi Paweł Beaseley z Worcester 
Z Worcester, Ma.ssachusett.s? 
Właśnie. Teraz p·:m wie, kto m-Ow:? 
Ni€Stety, nie wiem. 

- Nie srz.kodzi. Jestem tu na dzies:ątym 
piętrze u pana Cu~lera. Pan wie, kim jest 
pan Cutler. prawda? 

- Niestety, nie wiem. 

(C. l!. n..) 
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