
l:D Z I Ś 
,w numerze 

* Ocena i 
•a młodzież • 

program * Próba 
działania 

dojrzałości * * 
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Nauka z... pocztowego 
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Autorytety 
dyliżansu ~s;;d~~~·;;;h·;~~;1;~6i1 * Magazyn ,,Dziennika" * 

macie w Lodzi ;, 
Opłata pocztowa u1szaona ryczałtem 

Cena 
58 gr 

Wydanie A 

M. T atarkówna-Maikowska ~ 
przekaże w Moskwie ludziom radzieckim f 

pozdrowienia ~. 

Rok XIV Łódź, piątek 24 paźd~iern~ka 1958 roku Nr 253 (37U8) S~~~~:~;~:~~.':!~ "' ł~R~~~~~:~ I 
jazn1 po!slva delegac-ja partyjno-rzq.dowa, 10 sJWul k.!0-

----~------------------------------------------------------------------------------------
"ej wchodzi m. i.n. l sek ret.arz KŁ PZPR Michalina T';-- ; 
ta-rkówna-Maj/wwska. W c zora.i f)'7'Zedstawi.ci.ele svoleczcm- ; 
stwa naszeao miasta tvN czuli I seicreiarzowi KL PZPR ł 
li-st z pro~ba o przekaz anie Komitetowi Centralnemu ~ 
KPZR. Treść listu pcxta jemu poniżej. , „Marchlewski" i ZPB 1m. Obrońców Warszawy 

Borys Pasternak włącza1·ą SiP do Czynu z1·azdoweno DO 

laureałem 'f 6 ; 
Nagrody Nobla P!~~~~!,~~ ~~~~~n!0} n~~~c~ne zo~o~i~zania ! 

KOM!ITETU CENTRALNEGO 

KOMUNISTYCZNEJ' PARTU ZWIĄZ,KU RADZIECKIEGO 

w MOSKWIE 

szTOKHOLM (PAP). Aka- zakł.ad,y, formie podejmowali I ocl<lziaJe, od którego produkCJl I .wsr6d zalog za1kl.adow. wlo- ł 
demia Szwr:dzka przyznała wcror?j :wbowiązarn.ia przed- I zależy w dużym. stopniu pr~- kiemi.1czych, . pod~JmUJący~h ł 
tcgoro~z;'lą ~agrodę Nobla w ZJ·a.W.owe robotm:icy ZPB im. I ca wielu przedis1ęb. iorsiw wlo- czyn_ , pr.zodu. J.ące n1.1eJ".·ce zaJ- ~ 

My, pmedsloawi<liele sp<>leezeństwa Lodlz;i, ':" i'?1-ieni~ 
klasy rob-Otnic-he\i - wl6knia.rek i włókniarzy, mtehgene'J·l 
pracują(>ej, kobiet i mloc-z;iei;y na.s•.oogo mia.si.a. prze~yłamy 
n.a. Wasze ręce 5enlec-i;ne i ł>ralel-&kie p07Al'O'W1em.a. dla 
lu<lz;i Ndrzieekich, dla kie1vwnictwa Kontunistyc:znej Pa.rtil 
Związku Radlzlie<Jl~iego i rządu ZSRR. dziedzmit; ht~ratury pisarzo· kr w sit J 1 

wi radzieckiemu Borysowi Marchlewskiego. Poprzedziły je 1 k.ienniczych w · aJru. Y: .ępu- Ul.U.Ją. rowruez w OKil.larze ~ Wizyla naszej delegacji pa.rt.yjoo-rządowej w Waszym. 
kraju zacieści jesz,c7Je bardziej wJę"zy trwa.lej, ł>raie1·slciej 
przy,;.aźn.i łąe:zą,cej nasre .n.air-ody. Napawa nas rad%cią 
fakt, .i!ż. w skład delegaoji wchod?;i przedstawicielka nasze
go N)OOtniczei:<> miasta, I sekret~ Komitetu Lód'Zkie.g<> 
P.olskiej Zjcdu<li!1Wnej Pa.rlii R0<PotniC'zej, cz!onek KC 
PZPR, poseł na. Se.im PRL - MiehaAina Ta.Wirkówna-Ma,j
kowska. Za ,tej poś·redn.ietwem pragniemy pl"Ze!k.a'Z'ać lu
dziom radziecki.n1 życ7..enia. nowych, wielkieh sukcesów w 
dziele budownictwa. k-0murnizmu w Wasz.ym kra,ju. 

rasternakowi. narady w grupach mistrrow- ją.cy od pewnego .czasu n:edo- ~JWJększ€J w. kraJ<U przęd.~;lrn ~ 
skich, ustalające r€ałne możli- lb?r przędz"'. hamuJący. proouk~ sredn:~rzę<lneJ ZPB :im. 

Komunikat Akademii opu- wGści pcll%CZegÓllnyc:h stanowisk CJę zakladow baweLmanych i Obroncow Warszawy. 
JJlikowany w czwartek w roboczych. dziewiarskich. ~azał załodze Obok wyf;worzenia do końca 
Sztokholmie głosi, iż Borys . kib pod ,,Marchlew.„k1ego , 2l\. "1TOC1c u- br. ,..,,,..,n"d P'"'n o'·~·!o 1n 5 t"~. 
I' ternak t Wczoraj nastą·p:iło Ja Y - .... ~··~ ""' "-" v J~ 

as . o rzymal na.grod~ wagę na . ten w_ 1.asme .pi·oblen.1, k.a nrz""'-~y w.artos·c·i '""n·'d 
„:r.a wybitną twórezos'e' w dzie sumowanie tych wstępnych na- k „ 1 •. ,~~ .., ,.,. ........,. ,..." ~ 

d 
·1n 

1 
. , __ h na omecz:nosc zw1-..==-ni.a , 1 _, od ·i · ._, 

dzinie .współczesnej poezji li- ra na v.'19po yc l. ma1~0W'MC yd . „ . :zęd ln' „ m n ""'• zr z1 o SJę v.:i"'"e 
r~cznt;J o~az za kontynuowa- I oddziałowych, jakj€ od<byly się w a}nosci pr za 

1
'. oennych zobowiązań innego ro-

ntE' .~''lel_k1ch rosyjskich tra- w obu p1'zę<lzail'.niach, w tlka.l!ni PodJęte wbowiązama pt7.ę- dzaju. M. in. załoga wyprodru-
dYCll epickich". i WY'kończa.lni. dzarz.y przyczyni·ą, się. <l<;> po- kuje w ramach produkcji u-

Naj'bard.ziej oorune =bowią- praw1e:ma sytuaCJl. Dz11~k1 ty:r:n boc~nej 10 tys. pustaków l'vl:K 

------------------------------ zobow1ązan.om przędzalnia naJ- i 21 tys. sztuk· pm;taków sitiro

0.librzymim.i krokami id·r.ie t><> tej dil"odze ZwiĄzek Ra
dzieciki. Jest to mooHwe dzięki pe~nemu po•pa.rciu, .ia.Jiie 
ludzie rMlzieecy ud7lielają swoJCJ władzy railń~ckiej 
j swej Partii Komunis(yC'Mlej. My w Po.lsce z wJelką uwa
gą śledrzimy Was-i;ą praeę i cieszymy się, że praca ta. 
pomnaiża. si·ly Zw:ią'lku Radzieckiego, a tym samym przy
<:zynia się do umocnienia. całego ob<ntt lHJ'k<>ju i socja
lizmu, który si.a.nowi gwar-d-neję be'zlpieezeńtStwa i p0<koju 
światowego. 

Tvm razem miał ło być „Beaconcc 

Znów nieudana próba 
wystrzelenia satelity Ziemi 
NOWY JORI{ (PAP). - Dziś 

W ll<>cy Stany Zjednoczone 
podjęły nową ;>róbę wys,trz,ele
rua amerykański.ego sztucznego 
sa tel; ty Ziemi. 

Próba odbyla się na Przy
lądku Canaveral. W 60 sekund 
po wlączeniu urządzeń zapło-
110·, Th. olbrzymie c:elsko ra
kcty typu .„Jupiter C" .un:o
t<ło SiG powoll z wyrzutni i w 
kłębach dymu i plomieni poo;-;y-

Ciekawe plany 
modernizacji 
handlu detalicznego 

w Łodzi 

bowalo w kierunku wschodnim. 
/ W sl<nku rakiety :z;najdJUje 
się sztuczny satelita. .Jes.t to 
bal-::m z plastiku. który na wy-
6'l';~ości okolo 640 km mial na
p-elntć się a:wtem i rozpocząć 
swój żywot sztucznego sat.eli
ty pod nazwą „Beacon". 

Pierwszy z czterech czlonór,117 
rakiety funkcjonowa1 z~odnie 
z przewidywaniami. W 10 mi
nut p.o wystartowaniu rakiety 
amerykańsiki Depa-rt.ament Ob-
rony o.świadczy!: ,.wszystko 
o<lbywa się bardZo do;brze". 

Na1<tęprde jedina.k amerykań
ioki Departament Obt·ony i a
merykf111s!ki komitet Międzyna
rodowe>go Roku Geo<l'iz,ycznego 
opublikowaly komunilkat gło
szący, iż sy_gn.a.ly, ja.kie ode
brano z rakłety w.skazują, lZ 
jej ruch nie jest normail.ny. 
J€.sit rzeczą pratwie że pewną, 
iii: próba umlesZJC7..en.ia satelity 
na orbi-cie okolo - ziemskiej 

Wczoraj w godzinach wieczor- nie powio<lla się i rakieta .,.Ju
nych bawi!. w Lodzi dyrektoc p;ter C" nie osiągnęła przewi
Gabmetu Ministra Handlu We- dywanej wysokości. 
w·nętrznego Zipert, który z , -~ " · • . . . 
lll'Zedstawicielami Lódzkiego za :Ve<llug o„tatn1ch domes:1en 
rządu Handlu przedyskutował Prt~ba„.w:vs.trzelerna. satebty za
piany modernizacji handlu deta koncz" ;a s1ę f1a.sik1.em z powodu 
liczmego w Lodzi na najbliższą wa<lhwego funkcjonowania ra-
przyszłość. k1eiy. 

Ustalono. że w najbliższym --------------
czasie powstanie przy ul. Piotr
kov.-slciej ok. 25 sk.lep6w samo
obsługowych, z czego część jesz 
cze w tym roku. Przy zb'.iegu 
Piotrkowskiej i Jaracza zbuduje 
>ie kombinat handlowy, zaś o
bok Dworca Fabry=ego, na 
placu obok WDK przewiduje się 
budowę kawiarni, baru szybko
obslugowego oraz punktów han
dlowych. 
Duży dom towa,rowY ma po

wstac przy Pl. Niepodległości -
zbudowany zostanie za 3-4 la-
ta. . 

Do omówienia sz.czególów tych 
projek.tów jes~ze POWirócimy. 

(s) -
Przyjącie 
z okazji pobytu 
wojskowej delegacji ChRL 

WARSZAWA (PAP). Z ok.a1zji 
pobytu w Polsce woj&kowej de
legacji ChRL z zastępcą prze
wodniczącego Państwowego Ko
mitetu Obrony ChRL marszał
kiem Yeh Chien-yifllglem, amba 
sador ChRL w Polsce Wa1ng 
Ping-nan wydał 23 bm. w War
szawie ~rzyjęcie, na które przy 
byli m. m.: zastępca praewodni· 
cz.ącego Ra<ly Państwa - Bole
sław Podedwocny, wJceprezes.i 
Rady Ministrów Pic5łr Jarosze
wi<:Z i Zenon Nowak, minister 
obrony narodowe.i gen. brand 
Maria.n Spychalski. 

Obecni byli szefowie i atta
ches wojS'kowi placówek_ dyplo
ma ty<:Ulych aJaed)'lowam w Pol 
sce 

LONDYN. - w kUnice w Down 
Patriok (północna Ida•ndia) uro
dziło się we wrześniu najmrtlej" 
me dziecko świata. Dziecko które 
pnzysz.ło na świat o trzy miesia-ce 
za wcześnie, ważyło 640 gramów. 
Przewiezi~ne do szpitala ,,.., B~!
fasł straciło joozcze 60 g1"1mów 
wagi pod,cza<S dwóch tygodni. 

NOWY JORK. - W pobliżu mia 
sta La Punta w Meksyk.u autobus 
pasażersl~i ulegl katastro.me i 
wpadł do rzeki. W wyipadlku zgi
nęlo 25 osób. 
DŻAKARTA. - Wł·adze iJnidOIIle

zyjskie zamknęły wszy„llkie ban
ki :na>leQ:ące do cza•ngkaisze.Jww
ców. Dokumenty i tundusee zo
stały opieczętowane. 

DELHI. - s. N. Nilake. pobił 
w dn1.u wczorajszym w Dełhi re
kord 5-wiata w stenografowaniu 
notując 145 słów na mLnutę. Po
przect,ni rekord świ.ata usta,nowtio
ny był w Sta;nach Zjed;nocZOIOYCh 
w roku 1931. 

KAIR. - Jak donoszą z Ama
nu, w dniu w.czorajSizym na l'O'l
kaiz króla HUSISeina rozstrzelanych 
zostało w pol>liżu stolicy 10 mło
dych JordańcZ)'ków. 
Egzekucję trzymano w ścisłej 

tajemnj.cy, gdyż obawiaino się1 że 
fak,t ten może spowodować gwał
towne demonstracje . 

NOWY JORK - Ja<k wy,nilka z 
doni.es;eń n.a.pływających ze sto" 
Hey Boliwii, La Paz, w całym 
k;raju po ni-euda,nej próbie zama
ch.u stanu, panuje 7ln<>WU spoikój 
i ponządek. 

HAGA. -
holenderski 
holenderska 
sie "ootać 
&tomow.a.. 

Ja<k '<ionosi diz·ie<nnik 
uHet ParoDl", arrnnia 
ma w nieclbugi·m cza 
wa>osa.żona w ~on 

większycih zakładów bawelnia- powych typu DMS, przeinacza
nych da 75 ton przędzy ponad jąc je bez,pl.atn'e na budowę 
pla11:. . . . . . s;ikoly. Przy budowie tej sa
Rown1e-~ i. mne oddziały pro- mej szkoły 3 bryigady ZMS-ow

dukcyJn<;' rue ~4:ały w ty- ców zobowiązaly się w <."zynie 
le. Zwrocono przy tym uwa,gę s.połecz;nym WV'kQl'laĆ wykopy 
na konkretność :wbowią:zań. fundamentowe.· 

Zwycięstwa., jakie 00111iósl naród radziecki pod kierow
nictwem Partii Komunistyc-z;nej, na.ocznfo demonstrują 
siłę i żywotn~ ma.rksizmu-lenin:i'lllllu, którego· twórczy 
rozwój jest d:7.iiclem cal~ międzynarod'Oweg<> ruchu Jw- ~ 
mun.is~yc'llJlego, wszystkich rewolucyjnyeb partii klasy . 
robotniC"rej. 

Zarówno więc tkalnia ja•k i 
wykońc<zalnia, które i tak prze
kra<!'zają plany, p<><.1:a111.ow1ły w 
zobowiązaniach swy<.ih uwz,gilęd
nić przede W\SZystkim jako.ść 
produkcji oraz oswzędność Z\.\

życia surowca i materialów po
mocniczych. Wykończalnia da 
w IV kwartale br. 100 tys, wy
soko jakościowych tik.anin eks
portowych ponad plan, ogólną 
zaś jakość produkcji podniesie 
o 2,7 proc. 

Bardzo ważne i cenne są zo
bowiązania personelu mzynie
ryj.no - techni=nego, który po
stanowi! US\prawnić instruktaż 
z za·kresu przep:sów o bhp. 
Łączna wartość produkcji zade
klarowana µrzez załogę w ra
mach Czynu Zjazdowego rów
na się 4 mln 290 tys, zl. 

('lll'Yl"Z.) 

Sprawa Cyp.ru 
w stałei radzie NATO 
PARYŻ (PAP). Stała ra-

d.a NATO z€brala siq w c:z:war
t-ek ponownie w celu prz.edy\S
kutowania problemu Cypru. 

Chocia-ż nie został opublLko-
wa.ny oficjalny komu:nikat, a-
gencje zachodnie pod<tją, iż 
Wi€•lka Brytania zgadza się w 
zaredz'e na udział w konferen
cj L okrągłego stol,u, ma. jednak 
zastrzeżenia co do tego, kto 
poza zainteresowanymi s>ti:ona
mi ma w niej uc-L.€stniczyć i w 
ja1kim oha:-akterze. 

W~elora.k,ie więzy łąezy)y 'ZllllW91'Al nasze nar<><I.v . Była l-0 ~ 
w ciągu dziejów wspólna walka o obalenie eara.t,u. wspól- ,ł 

ł na walka o ut<>r<l'wa.nie lud!Lk-06ei nowej drogi, dr-0gi do 
I socjaJ.izmu. Zrodzrma z najlepszych tradycji walki o po-

l 
stęp, przypieczętowana. ws;pólnie przela.ną krwią. p~·~aźń ~ 
poisko-radzieclrn. ro'Zwija &ię na. gruncie proletariackiego 
i-nlernacj-O>Jlalizmu, wzajem.neg<> poszanowania. i WtS{>Ólnoty 
celów. Naród p-olski zaeh<>wa na. zaws7.e w sw<>,ie.i pami<'ci ł 
fakt, że nas-re wyzwol~nie z pęt hitlerowskiego fa,.,,,,y-z,mu ~ 
dokona.Io się ofia.rą krwi radzieckiego żołnierza. Nie ma „ 
takiej siły, która m-ogła.by naezą przyjaźń zerwać lub 11a.- ~ 
ruszyć. 

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

W hisliorii, którą pi\Sa.ł wspólnie rob<>tntk poilsiki i ro
botnik rosyjski, jest wfole kart poświęoonyeh Lod'ł'..i. I są ; 
Io ka.rty g<Klne wielikiego .!>'ZacuDku i wieC12111ej pamięci. ~ 
Ro.botni'k łódzki wysoko niósl sztandar soli<lamości mię
dzynarodowej, cre1'Vl"Ony sztandar soejali„mu. Jesteśmy 

dumni ze wspa,niałyeh tradycji łód7Jkiej klasy rob-Otnicrej, 
które tak wys-O'lrn oceniał Włodzimierz Djic,z Lenin. Będąc 
spadlk:-O'biercami tych, któr.iy na l>arykada·ch L<wl'Zi ginęli Pierwsze piosenki z balkonu Grand-Hotelu 

Jan Kiepura w lodzi 
w wake o sprawiedl!iwość społeczna,, o w'ład:zę ludu, 
o soejali'mll, ehcemy d>Łiś jak najlepiej reaJi'ro'WaĆ ich 
testament, chcemy oka-z;a.ć się godnymi tyeh '\\o-spaniałych 
tradycji. 

Wiele już zrobiUśimy w Lodzi, tak jak w ooJym naszym 
kraju, wiele jedna.kże p-O'WStaje do zroł>ienia. Id·ziemy 
jednak slus=ą drogą, kieru.iąc się nie-z;a.w-Odni1, ~lą 
twói-ezego marksiz.mu-leninizmu, zjednoczeni wokół na6"Lej 
pa.'ttil i jej kierownictwa. 

Dziennitkarze, którzy umieści
li wia<lomo.ść, że Jan Kiepura 
przybywa do Lodzi w czwartek 
w.ie.czorem i za(,rL.yma się w 
Grand Hotelu. sami wpa.kowa
li się w pułapkę: po prostu nie 
można byl0 prz-ebić się przez 
gęste tlumy, które zalegly uli
cę PiotrlmWIS'ką i, blokując 
Grand Hotel, czekały n.a uka
za.nie się śpiewaka. 

Czekały nie na próżno, bo 
Jan l{:1epura - zgodnie z tra
dycją - ukazał się na balllm
nie I piębra, ażeby odśpiewać 
„Nino-;," „Umarl Maciek, 
um.wl" . 
Nawią'Zal:em do daownych. cza-

sów, do dawnych wspomrn.ień, 
ażeby z,a;pytać : 

- Co panu naj'bal"dz.iej w 
Pol.soe zaimponowało? 

- Rozmaah. z jakim odbu
dowuje się Warszawa. Zbudo
wano tu więksizą ilo.ść bu<lyn
ków, l!Iiż to przypuszczać może 
ktokolwiek z nas mieszkających 
w Ameryce. 

- A oo wzrU5Zyło pa.na n11Jj
w;ęcej? 

- Jednoglośny sąd kcytyki 
wam~wsk.iej, która po moich 
występ.ach w stolicy przyjęla 
mnie ta·k ciep;o i serdecznie. 

- A oo najba,rdziej zaffi.ano
wllo? 

- że wszyscy narz.e!kają tu 
na ciężkie C'7.as,y, a.le W&ZY'9f.:Y 
jatkoo żyją dobrne i są dosko
nade ubrani. I że naj,glośniej 
biadolą ci, któr,z.y nos,z.ą naj
droi·~ze krawaty i nadmodniej
sze ubranka. 

- Co podobafo się pan.u u 
n.as w Po.hooe najmniej ? 

- Jaiko automobiliścle brak 
poszanowania kierowców samo
chodów dla przell'hodniów. Ja
ko artY'ście - poglook:i jakobym 
chc'.a! zbić 'na roo:ch występ.ach 
w Poisc€ majJ!łtek, ba·rdzo krzyw 
i;ł24t-e mnie plotki, j~ -

każdy swój występ otA:z:ymywal 
po 100 tys. zl:, podcz.as kiedy 
dostaję tylko 10 tys„ z cz€go 
mu.s.zę pokrywać rozlic~ne ko
szty, 21wiązane i z moi·m przy
jazdem O.o l\ll'aju i z podróżą 
;i.rtys,tyczną po Polsce. Zechce 
pan, panie reda•ktorze, sprosto
wać tq przykrą dla mnie nie
iśc:sk,ść. 

- Ni€ Oll'J.l.ieszkam tego uczy
nić. Na zaikońc.ze.n.ie zadam 
ostatnie pyt.anie: gdz:ie przyj
mowano pana naj'baroziej go
!'ąco ~ 

- 1\1".am wrażenii.e, że jednak 
w W<irszawie. a ta;j,.--że i na 
dvv'O'rC'u we Wrodawiu. 
Chciałbym dodać, że zawsze 

lubilem Łódź i cieszę się, że 
po tylu lataich za.śpiewam tu 
ZTI()IW'U. 

Ro.zmawiał M. J. -----

Droozy T&wa.rzyS'l.e i Przyjaciele! Za'!X'wniamy Was, że 
będ:lliemy za.WIS'łle z \\'ami. że w Lodzi ma.cie serdeC"myeh 
przyjaciół. 

ST ANISLA W GAJEK 
TADEUSZ GLĄBSKI 

EDWARD KAŹMIERCZAK 

JA.N'fNA KALINOWSKA 

ALEKSY LABEN1.'0WIOZ 
LEON NITECKI 

STEFAN STANIASZEK 
TADEUSZ SWlEBODA 

MARIAN SZYMCZYK 

I sekret.am KL ZMS 
sekretarz J{L PZPR 
p~wodniczący Prez. RN 
m. Lodzi 
prrew-Odniezą.ca. ZL LK 

sekretarz MK SD 
przewcdllliezą,ey LK FJN 

sekreta.n: MK ZSL 
~nicząey Woj. Kom. 
Zw. Za.w. 
wicep~WOOiniczą.cy ZG 
Zw. Zaw. Prac. Przem. 
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E. Koch wygłasza życiorys 
Czwarty dzień orocesu m-edown!kiem poroz;umienia 1' 

ZSRR i równocześnie oświadcza, 
że w NSDAP pozos,tat tylko dl~-

W ~SZA WA (PAP). - Ceiwartyl W lataeh l!nl-22 „a.poomał się z tego„. żeby walczyć 0 utrwalenie 
dz1en p<ocesu E·richa Kocha upł~' ideolol'.(ią powstającej pfl'1"tii oocjalwmu w Niemczech. 
ną! na wyjasnieniac.h o&kado~e- NSDAP. Brogram tej ]>artii od· 
go, który w swoich ponad torzy- paw-i'1ldał mi - oświadcza Koch. W 1933 r. Koch tworzy w Pru
godzinnych wywodach przed•s·ta- Oskarżony wstąpił w jej szereg'i sach Wschocl.nich swą osławioną 
wH sądowi część - ja.k narzwal - w 1922 r. fu~dac.ję. 
„szkic.u swej polityc.zne.i ka•l'ie- w 1926 r. po raz pierwszy sły- Koch usibuje sugerować, że je-
ry" . szy prrzemawiają,cego w Essen Hl- go dzi'1lla·1ność w Prusach, to 

DO'k;ument ten w fo1,mie 33--st,ro trera. „Ogromny mówca" _ oto przede wszystkim lllprzemystowie
nic.owego memoriału został złożo jak jesz.cze dziś E·l'ich Koch nie tego rejonu i pod1n-ies:e,nle go 
ny przez Kocha wlad,zom Med- wspomina swe pierwsze spotka,nie spoda1•k! . Dużo mówi ook. Koch o 
czym w 19~1 r . z wodzem III Rizes-ly. swyc.h antagonizmach i ko'nfłik-
. Na ws·~ępie Koch podk;reślit rari: w dalmym ciągu ogromną częsć ta•ch z wieloma dosbojni,kami III 
i~z.cze0 ze ze wsrz):stk1m1 &prawa- swych wyjaśnień poświęca Koch Rze!>Zy, m. in. z Goeringiem, Ro
m1„ k~ore óz1a.ły się .w Polsce,. w roz.giry·wikom wewnętrznym, ja,kie senbergiem, Goebbels-em, kióre 
naimmeiszym sto<p<mu me miał toozyly się wśród „bi•t.i:na1>nych" wypływały l"Zekamo zaró\\•no .,, 
ao czymelll1a. . właidców. jego „rad)•kalno-soćja!istyc;z,nych 

Osikarzony podkre.;!a, że wywo- pi"ZekOIIlań", jak i z ca~ok&ztałtu 
dzi się z biednej robolln!czej ro- . Następ.ny . obszenny fragm~t działallności w Prusach. 
d7J>ny. S,twierclza - i to wywołuje iego z~znan dotycz~ dlz1ałaln?SC~ Duże poruszenie na sali budrl 
poruszein.ie 'na sa.li - że wycho- w Pru~ach. Wschoón11Ch, 0 kltóreJ oświadczenie Kocha, iż Schiu::ht, 
wa1ny został w domu według na- mówi z nieukrywa,ną dumą. mi.n . fina,nsów III Rzeszy miał 
st.,,pujących zasad: p<>~szeńs•two, I "nów Koch powraca do we-1się wy'!'azić o Kochu, że jest to 
wiara i miłość. wnątrzpartyjnych ro„grywe<k III „bolszewik", „ . gdyż socjaliZJU~ 

Oslc Koch s"~egółO<wo rOlk za Rzeszy. Tym ra,zem po to, aby gospodal"kę Prus Wschodnich! 
rookl~ ~UJe awe ż;Nie' J~Wl\ei.ic1?4ć, 1'e ?~ ~ alwt~.~„ Pals.z)': ~U ror.pr•wł'. ~ mi 



:r~~:~~~~~Ci _z-_-na=id=u=ia=c=s=ię==w=-s_z=k-l_a~ny~m~-d_o~m~u-----~ 7~J~, 
nie można rzucać kamieniami ~--- Wizyta przyjaźni 

wARsZAwA (PAP), 23 bm. 
z okazji jubileuszu 400-lecia 
Poozty Polski.ej wi~ Ra
dy Mim:iGtrów - Piotr JaT(J'5Ze
wicz przyjął delegację Minister
stwa Lą=o.ści z mi!n:isbrem 
Łączności - Z. Mo.s!k!wą i pr.w
wodniczącym prezydium ZG 
Zw. Zaw. Praoowni1ków :t..:r-z
no§c:i - A. Sumigą n.a czele. 

Bankructwo polityki 
szantażu atomowego 

W czasie spot!kainia, del~aci 
praioo\v:iSków łączności pr-zeka
zali dla premiera J. Cyro,nlkie
w ie.za i wiceprezesa Radiy' Mi
ni1S1trów honorowe odznakl 
4DO-k·c;a Poczty Polekiej oraz 
upom:nki - albumy obrazują
ce historię pcr...zty i olwlicznoś
cion...-e znacz.ki. Mim. Z. M-ooikwa 
w :iln;eniu 130-tylSięozmej rzeszy 
pracownjków lą<.."ZT!oścl · zapew
nił wi-oeprerniera P. Jaroszewi
cza, że resort łączności będz:e 
staral się praoować w miarę 
swy-ch moiili•WOŚCi coraz lepiej. 

LONDYN (PAP). - Komen.
tator wojskowy dziennika .,Ti
mes" analizując 2ll'Il.iany, jaikie 
za15zly w .sfoisiunku ?O'ten.cjału 
woj.sokowego bloku zachodniego 
l krajów obozu 1S>OCjalistycz;nego, 
dod10dzi. do wniooku, że k<l'll
cepcj.1 „czyrutika odl!'ltralSlzają
oego" jest prz.estan.ala i wy
ma.ga poważnej korektury. 

Zdaniem autora !aikt, że 
Zwjązek Radziecil:i jest dzi.ś w 
stanie wyr.:ądzić „niepoweto
wane szlkody" Stanom Zjedin.o
czonyrm, powinien wnieść gTun
towne zmiany do zaohod.niej 

Waldec-Rochef wyqlosił referat na plenum KC 

f PK w obliczu wyborów 

kO'llcepcji czynltliika odstrasza.i!\
oego" - broni nuklearnej. 
Przypominając o ogroml!'lej 

si1e ni19rozycie1lskiej broni nu
kl~amej i o trurlinościach olb
rony prz.ed pocisikami 2'Jd:alnrie 
kierowmiym.i oraz rakietami 
balist.ycznyu:ni autor podkre.ślia., 
że w sytuacj:i, jaka p<>WISltała, 
Zachód „znajdując się w ISIZ!cla
nym domu, nie może Sl()lbie po
zwolić na rZlll>Clanie kamienia-
mi". 

Komentaitor wYTaża pogląd, że 
W. Brytan:ia pow:i!nna WY.str:uuć 
stąd konkretne wnioold. 

Znany uczony brytyj'5lki, :prof. 
Blaokett, plsre na lamach „In
ternational Affains", że 1POlity
ka s~ntażu atomowego wobec 
Zwią2lku Radziedciego nie mo
że dzi.ś przynieść Zachodowi 
żadnego sukcesu i wYmaga na
tychmi.alSitowej rewizji. 

MELDUNKI Z KRĘGU 
TATRZAJ.Q'SKIEJ ZIMY 

W Ta·trach .nadał utrzymiuje się 
zlana. Kasprowy Wierch otU.!a 60-
centyimetrCYWa pokrYWa śnieżina. 
Na Hali Gąsienicowej i w okoli
caoo Morsikiego Oka Mały puch 
sięga prawie kolan. Na,j'W'i.ęcej 
śniegu leży w Dolmie 5 So\•a'WÓ'N 
Po-Ls:ki.ch. Zaspy d=hodzą tMn do 
pólltora mebra. W środę 22 bm. 
termometry 'W'Slkazywaly n.a Ka.s
prCYWyim mi•lllUS 6 sitopni, w Zakc
pa,neom min-us 1 S>to-pleii. 

MALOWIDLA SCIENNB 
Z XIV WIEKU 

Przed niespelnll dwDtmll laty 
18 li.stO[pada 1956 t„ pod.pisana 
zostala pols.lvo-radziecka de·lda
racja. która otworzul.a nowu e
tll<IJ stosunków międZJ.I PoT.ską a 
Związkiem Radzieckim. Można 
powiedzieć bez przesad.u. że jest 
to data. od której przyjaŹ1'1. mię
dzu narodem polskim i radziec
kim umocnila się ja:k nigdy 
przedtem. 

Ta de/.>W:racja zaidala cios wr.J 

Kanclerz Raob: 

ZSRR jest 
solidnym partnerem 

W czasie prac renowacyjnych w 
kościele S1w. Ja,na w S©czecinie. 
spod grul>e.i wa,rstwy tyn•ków i 
fa·rb wyl·oniły się fragmenty kolo 
rCYWych plam. Wzbudziły one 10a
tntererso\1'f&nie pracowrnilków oraz 
wojer~ód10kiego konserwa.tora za
bytków. Po US'Unięoiu większych 

pla.tów t:im.ku, o·kazało się, iż są BONN (PAP). Kancl.erz Austrii 
to gotyckie malo-widla ścienne, Raab w wywiadz'e udzielO'Jlym 
pochodzą.ce z XIV w1e~u. 22 paźdz'.erniJca prze<listawicie
STUDENCI 13 KRAJOW NA AGH lowi telewi'.1-ji zachodnio - nie

Albania, B·u.tga•ria, Chi'Ily, cze- miee>k~ej wyraził zadowolenie z· 
ch=lowacja, Egipt, Grecja, Jor- zawartego w rotl~u 1955 au
dainia, Korea, Mongolia, R.UIJTlJUIIlia, striac'k:iego traktatu pańs•bwowe
Syria, Węgry oraa: ZSRR - o-to go i sitw~e!xizil, że ze strol!ly 
kra,je których prwdstawicicle stli Zwi[)zku Radzieckiego nie by-
diują w tym TOiku na Kra.kow- , h ób · · 
skiej Aka<demii Górniiczo-Hu1mi- ·O żadnyc pr wYWJerania :na. 
czej. 1 Austrię - po zawar~:u tr.akta-

PARYŻ (PAP). W dniu 22 paź li o głosowanie na ·rzooz polity- tu - wpływu w dziedzinie po-

dzierniika za.kończyły się w Ar- ki pokoju, .ni-erawi;;lości l!'lairodo- Wym1"ana towarowa ~~:~~~1ii~~~~T~i:i~;1 lityk[ zagranicznej, Ctzy też we-
cue;l pod Paryżem obrady Ple- wej, sprawiedliwosci spoleC2lllej KRAJOW SOCJALISTYCZNYCH wnętrznej. 
num Komitetu Centralnego FPK, i obrony swobód obywatelskich. W War~"'rwi·e obra•duje J·-·-•e- Związek Radzieaki - pod.-
w których ucze~tniczy1 m. in. • d p I k 0~~ '"'"" k ·m '---~1 · t il.id 
sekretarz genera1ny KC FPK, W drugiej turze - głosi rezo- mię zy 0 $ ą rencja instybucji koLportażo-wych ·rc.s "'<hl"" erz - JetS · w -
Maurice Thore-z. lucja - partia uczyni wszystko pra;sy krajów socjali:styc1J11ych. nym partnerem, jeś.li chodzi o 

Po wysłuchaniu i preedyskuto ~~~:~w~ć ~J~~~~~r~ ~~a Jugosławią w 1959 r. p~~~.~~~::i~cjins~:~~D k~~z~~~ ~~b=~:~. w,~;~~~~aa:~ć si~~~ 
waniu referatu wygłoszonego c1wko reakcji. BELGRAD (PAP) W C?JWar- tażowych: Albanii. Butgarii. Chin, .str-ii byłaby je.szew bardziej e-
przez czlonka Bitla'a Poliiy<J'l.ill.e- ' ' · Czec.t:ioslCYW~cji, Korei, NRD, Ru- felciyv•;:na - oświ8dczyl dal.ej 
go, Waldec-Rocheta plenum u- Partia komunistycrz:na n.ie u- telk 23 paroziern~ka' br. 7JCJ1Sotal mun11, Węgi>er, W·!ertmaom·~· zw1ąz-1 Raab _ "dyby w Europ:e ist-
chwaliło przed.wyborczy ,.,..0 _ dzieli "'"'·'m.niei·szego poparcia podpis.a;n.y w Be'lgradzie proto- Im R"odzlook1~0 1 P0<lski. . 1 ~te" --~"'- 1...--

.,.. .......,, k ., · · t · · p~~··o~n1·~ą-'~ k-'eren.cJ'i nia sy"' m pow~_,,ego v=.-
gram pa!'ł:yjl[ly ora:z rezolucję 0 ludzi.OJn, kitórzy chcą doprowa- Oi 0 'WY!Tl.lan:Je <J'W<łir00W l'TlJ.ę- 'u~ W UO ~~ ~, '" UUU • t " 
taiktyce wyborczej, jak ró'VJ!Ilież dz.ić do wbicia klina między Ida dzy BoillSiką R:oocząpo.sipolitą Lu- jest przeclsta'Wliciel Po-Iski p1eczens .wa • 
te..~t Od&JWY do robobnilk&w-so- sę robotniczą a siły rapublikań- doową a Federacyjną lllldową 
cjaJistów. skie, posługując s'ię has1ami an- ReD'l.l.l:fil•ką Ju.goo.ławu na roik K k k' MSZ 

W wvgtosronym reforacle Wal- jtYkomunizmu. Natomiast partia 1959. . . Om UO j at Węg ierS leg O 
iłec-Rochet stwierdził że pre- popierać będzie soju.sze wybor- Jug06.ław1a do\9tarmy Pol-
Francuską Partią Ko~uni.styczną cze z socjalist.am.i, rady.ka.lam.i .i sce w roku 1959 ~"U towa
otwiera się okres ciężkiej walki repulblika111.ami, którzy opowiada I rów ważnych dla polskiej gcr 
po1ity'?znej. Nal„ży się spodzie- ją się za zjednoczeniem sil de- spodarlci, jak ko.noentraty cyn- Żądanie poselstwa USA 

sprzeczne z prawem międzynarodowym 
wać, ze w nadchodr;ącyc~ wybo- mokratyc:z:nyich przeciwko re- ku i pirytów olów i inne me-
rach w wyniku zawierania soju- ak „ tal k , ' by 
szów wyborczych wymierzonych CJ!. . e O»orowe oraz WYT°'. .z 
przeci"'.ko kandł'dato111: FPK, par- K<Jmun.iści są l!'Xlania, że zacho ruoh, J•geU .. oolw1oza. papier:ni-
tl_„ moze zdobyc niewiele manela- wainie politycznych pozycji par- cza, tekst.ylla, obuwie, skory, 
tów w pa.rlame-ne1e. tii w masa.eh ludowych jest naj- tytoń, wino i inne PJ."O'Cl'uftcty BUDAPESZT (PAP). Jak do-I że tego rodzaju dennairche po.zo-
Ustosunkowując się do poUtyki lepszą g:wara111.cją zjednoczenia D<ist.awy z Polski do Jugo.sJa- nosi Węgierska Agencja Praso- staje w sprzeczności z prawem 

zagranicznej de Gaulle'a Wal- sił d€'1Tlok.ra.tyczmych, w celu roz wil obejmować będą in. :Un. wa MTI, Biuro Prasowe Węgier mdędzynaroclowym. 
deck-Rochet stwierdził, że pre- strzyginięcia poważnych prohle- koks wyroby wailcowa:ne na- skiego Ministerstwa Spraw Za- Józef Minds:zenty jest obywate 
mier nie tylko prowadzi politykę m6':V zwią;za.nych z p;rzysz.lością wozy sztuczne, cukier. ~kóry, gra.n.iaz.nych ogłosiło w środę na Iem węgierslcim. Został on os.a-
FrancjJ po linii NATO, ale zdaje kraiu, ~ttrowe ..,,„1.-".'·' a·e, z· ywi·ec 

1
. m!ę- stępujący komunikat: dZO<Ily p.rawomoc:nie, zgodnie z 

się także zmierzać ku sojuszowi ~ ~„ """" · ustawami węgierskim.i a zbiegł 
ak j d b ń k' ,,___ oo, rożne clJ.em:ikal:ia. elektrody Poselstwo Stanów Zjednocz.o- ' „ -

z re cy nym rzą em o s 1m. Po rozmowach oraz różnorodne malSZyny clll.a łnycdh WM?31:1dta.pe&ZJCie swystosowa ~~rułodJ·~~:ofli;~e:c~CJ'ncf':~ 
Przeehooząc do spraw wybor- rolnictwa przemy6'lu metailowe- o ? i.rus erstw.a pr_a;w Za- ~,..,est~pstwo. Stany ZJ'ednoczo-

czych Waldec-Rochet zapowie- bud ' 'et „_,„ graruezmych Węgier-sk1ei Repu- .-- „ , .,.... eh . 
dział, że Francuska Partia Komu o 

11 
c K . k go,, mvru w:a, :'- """'re roz- bliki Ludowej notę domaga.jącą ne pogwa.ci,J powsze rue uzna 

nlstyezna wykaże masom, Iż an- u es- zann a1-sze ma1te il:.-zą<lzen1a mw:e.stscy?ne. się udzielenia Jó:ze<fowi Min.d- ne normy prawa międzymarorl.o-
tykomunizm przywódców w ro- 6 Froto. kol przewidUJe zw1ęk- sz-""'•'emu, obvu .... ~el0W1' wę<1'ier- wego i zwyczaje dyplomatyCTJne 
dzaju Guy Molleta rozbił siły de- "'-· „„__ •-·· h =••J , ••""' „. -'- · chr · · · 
mokra.tyczne i umożliwU triumf LONDYN (PAP). W Taipeh o- S7.eru.e <l'uroW'w i.vwarowyeo 0 skiemu osądzonemu za swe prze U<llJąc s oruerue w swoim po-
reakc.fl. publikowa1r1o komunikat na te- o!koło . 2-0 proc. w stoSlunku do I stępstwa, z~;vole.nia na opusz- selstwie obywatel<l'Wi wę&ierskie 

mat rozmów jakie przeprowadził pr~dywan~o stanu wyko- czenie kraju. R:ząd Stanów Zjed mu. Józefowi Mindszemty'emu i 
REZOLUCJA Dulles z Czang Kai-szeki.em. Ko nama wzaJemnyc:b. dostaw w nocz()II)ych nie jest, jak się 2lda- przechowując go tam od dwóch 

O TAKTYCE WYBORCZEJ FPK munikat stwierdza, że w trakcie 1958 r. je, sldon.ny do uzmania faktu, lat. 
rozmów dokonano srzerokiej wy 22 października węgiersfile Mi 

W pierwszej tuTZe FPK wysta 
wi swych kandydatów we wszy
stkich okręgach wyborczych. 
FPK apeluje do ogóru <l'bywaite-

SZMERY
----ŚWIATA 

NOWORODKI 
NIE LUBIĄ PAPIEROSOW 

Zespół lekarzy z uniwen;ytetu 
'w Birmingham wysunął hipo-te<ię, 
~e palenie papier>OSÓ'W pl"Lez ko
biety clęża'l'l'le wpływa ujemnie 
:na wagę nO'W'O'rodików. Leka.rze ci 
twlie1x1zą, że waga dziecka spada 
wprost p!'O'J>OO"C,ionalnie do ilości 
wypalonych dziennie papierosów. 

Przed st=ułowaniem swojego 
t:ioglą<l:u lekara.e z Birmingham 
przepro-w111dzili obserwacje na 
1.300 kobietach ciężarnych. 

"LATAJACY PIEC" 

Korespondent „Daily Mail" po
'daje, że angielskie to-warrz:ystwo 
lotni-cze „Bri&tol AeroP'!ane Coon
pany" pnystąpriło do budQWY sa
molotu ze specjalnie us?Jla.chetnlc. 
nej stali. który będzie mógł roz
wijać prędkość powyżej bariery 
clep}nej. Osiągając prędikość po
nad 3.200 km na godz„ samolot 
stanCYWić ma w sensie technicrz:
:nym naj'Ilowsze osiągn;ęcie bry
tyjskiego lO'llni'Ctwa ponaddźwię
kowego. 

z pOl\vodu o1brnym!ego 1Jm'lcia 
spowoclowamego przez opór powde 
trza cała przeclni:i częsć samo-lotu 
badzie się ta.k silnie nagrzewać, 
że będzie ŚWiecić. SamolOlt na
zwano „latającym piecem". Pilo
ci i pasażerO'Wie nie b~a j~nai<: 
narażeni nia .nlebezpieczenstv . .-o. 
bowiem ich kablliny będą autom~
tvcznie chłodzo-ne. Doświadczalny 
lot samolotu odbędzie się j.uż w 
przyszłym rOL'<:u. 

SCHOWEK 

miany poglądów na temat aspek nlsterstwo Spraw Za.graniczmych 

tów mi.J..ita11Ilych obecnej sytuacji Rodzina dozorcy zatruło . doręczyło poselstwu Stanów Zje 
w rejonie Cieśniny Taiwańskiej. Się gazem cinocZOillych w BudaJpeszcie odpo 
Komunikat głosi, że „w obec- wiedź, w której w imieniu rzą-
nych warwnkach" uz.nano, iż o • b ł du węgierskiego sklada protest 
„obrona Quemoy i Matsu jest w I e os o ·y z m ar y przec1wko temu, że poselstwo 
ściśle związana z obroną Formo _ 'Stanów Zjednoczonych zechcia

ło =ów bruta1nie :ial,gerować w 
zy i Peslt.adorów''. sprawy wewinętrzne Węglerski.ej 1 

Komunikii.t głosi, te rz~tdy 1•edna walczy ze s"miara•ą Republiki Ludowej. 
amerykański i czangkaiszekow- l"llliiO w odpowiedzi tej rząd węgier-
ski potwierdzają swoją solidar- ski stwierdza jak najbardziej 
ność „w obliczu nowej agresji Straszny w skut'klaeh wY- Na.tycbnrlastowa. pomoc le- stanowczo, że kwestia udzielenia 
komunistów chińskich, co znala- pa.dek 7ldam;ył się w Lodzi karska oka.zafa się jak do tej Józefowi Mindszenty'emu zea.wo 
zlo wyraz we wzmowieniu bom- P1'2Y ul. 1 Ma.ja. 40. P«Y be7.skuteczna.. W ~ita- lenia na opuszczenie kraju, da-
baroowania Quemoy", W kamien•l<ly, na llkut.ek lu zma.rł 45-letni St.ainislaw rowainia mu kary lub za.niecha-

pęknięcia podziemnej rury ga- St:rzyrewski, a. żona jeJW 42- nie wykonania wymierzonego 
Komunikat podaje, iź konsul- zowej została. zatruta gazem letnia. Genow~a w be'lln.adziej mu wyroku stainowi wyląC2ll1ie 

tacje amerykańsko-czang;kai~e- rodzi.ruł dmorey, eklada.ją.ca się nym stanie wałe2)' zie Ślnier- wevl7tllętrzną sprawę WęWier i na 
kow&roie hędą kon.ty.nuowain.e. z tr..ech osób. cią. leży do kompetencji tyliko władz 

Wexwaue pog<>tiowie stwier- Na miejsce wyipad!ku uda:ly węgierskich. Wszystko to nie 

3 eksplozje 
nuklearne w USA 

WASZYNGTON (PAP). W dniu 
wczorajszym Stany Zjedinoczcme 
przeprowadz.iły na swym poligo 
nie atomowym na pustyni Ne
vada trzy doświadczalne eksplo
zje nuklearne. We wszystkich 
trze-eh wypa.dltach wybuch ra
dwnku a.tomowego odbył się na 
pewnej wysokości, gd.zi e został 
on wz.niiesdony w gondoli balonu. 

Dziś Teatr 
Poznański 

w łelewizii 

dzilo w mieszka.run dO'llOI"CY się ekipy r.a.tunkowe oraz ~ może być przedmiotem żad111ych 
~ jego 17-letniego syna. kuratura, która rOIZ})OC7Jęła rozmów węgiersko - amerykań-
Zdzisława st.,_,..,:rewski ......... Do- -1_„ t . skich. Toteż węgierskie Mini-

• ......, "'9~ s ... -...z wo w sprawie przyczyn sterstwo Spraw Zagrani=ny-ch 
mrcę 'ZlllS Sta.ni&ła.wa Strzy- '\vypadku. W ce.lach zabezipie- od=uca jak najenergiC2ll1iej notę 
7.ewskiego oraz jego żonę Ge- czaJlł<lyob ewaikuowain.o C'Z;ęść poselstwa jako nową próbę in.-
D6wefę P~eziono do SllJPi- ludności domu. gereru:ji w sprawy wewnętrzme 
taia w stanie beznadrz:iejoym. (s) Węgierskiej Republiki Ludowej. 

Co kręcą 
WARSZAWA (PAP). W pel: 

nym t.ol!;u są praice .nad nc~wy1rm 
filmami polskimi. Na wal!"S:zrta
cie 7Jllajdują się filmy fabufa['
ne, komedie, dramaty, obrazy o 
tematyce wojeninej, historyc~ej 
i współczesnej. Ot.o przegląd 
prac poszczególnych zespołów 

aut.or&w filmowych: 

W zespole „Iluzjon" na ukoń-

polscy filmowcy? 
„Poeiąg", Będzie to film psycho 
logiC2ll1y o wątku sensacyj111ym 
(reż. Jeny Kawa·lerowicz). 

Teabr Telew!a:ji Poznańskiej czeniu znajduje eię :tiffm „Za
wystą,pl duiś o godz. 20 w łódz- ma.ob." - reż. J. Pa.s.sendorlera 
kim studio tele-wizyjnym ze sztu (nagrywa.na J' est obeonie muzy
ką Mancela Pagnol'a „MarLusz", 
jedną z trae.ch cżęści dużego ka). W:zmowiono rów.nież prace 
cyklu pióra tego znakomitego nad scenariuszem StaJ!lisława 
francuskiego draimart:urga 1 reży- Lem.a pt. „Astronauci". obrae; 

W zespole „Droga" na ukończe 
niu jest film pt. „Miasteczko" o 
tematyce współczesnej, w reali
zacji znajduje się mlodzieżowy 
obra:z przygodowy pt. „Rancho 
w słonecznym Texasie" oraz pro 
wadzone są wstępne prace nad 
polsko-radzieck!i.m scenariuszem 
obrazu pt „Lenin w Polsce". 

Na ukończeniu w zeepole 

W mspole „studio" reaili'ZJO
wa:ny jes.t fhlm o tematyce 
dziecięcej „Upadek mili6nera". 
PO'lladto zespól przyigotowu.je 
obraz pano.ramiczny pt. „On
draS'.OO!k" w reż. Aleksandra 
Forda (będzie to fiIDi w dwóch 
seriach). Ukończono tu także 
prace nad scenariuszem fio1mu 
psychoilogi=nego Aliny i Cz..e
slawa Centkiewiczów pt. ,,Na 
biaJym szla.kiu". 

sera filmowego. tan hędzie realizowany wspólnie 

„Ry•tm" znajduje się fillm „O
statni .str.t.ał", a w stadium re
ali:za1cji ekl9perymerrtalny film 
pt. ,.Stadi.on". Kanadyj-ski bank Nova Scotla z filmowcami NRD. Do produ.k-

l da wd. d .... ·e naJ·•rwoJ Inscenizację tej S'Lłi\l'ki, ciesz~-
poo a pra· opo ovni " ~ · · „ ci' i sk.i.erowamo w tym samym Gló "'-'- ~~1 

Na ukońc.z..emi•u zna.jduje się 
realizowany w zespoile „Syre
na" ba.rwny ohrae: ,Noe P<>
ślubna" OOll/Uty na tie noweli 
Em.i.Ja Zoli pt. „Atalk na m.lyn" 
(film 1.en jest; produkowany 
wspólnie z Filnlamdią). Do pro
clru:kcji !S'k.iewwano w tym ze
spole fiam pt. „Biały niedź
wiedź". Będzie to d-ramat z o
kresu okupacjl hitlerowSlkiej. 

szą w Ameryce, a być może I '!a ceJ się na Za.ohod2'lie o-lbrzymim 'I . film wny wyis:i.""" """"'!"""-u 
świecie piwnicę _ przechowalnię powodzeniem przygotował Hen- zesp<l' e scenanusz . u pl „Ryłlm" slrol!'loontrowany joest 
złot.a. Piwnica wybudowana zo- ryk Drygalski. Scenografi.a Jó- „Cafe pod Minogą" wed:łll.Lg glo obecnie na reaQizacji dlwóch 
stała w podziemiach 25-piętrowe- zefa Kalisza.na, opracowan°le mu śnej swego oz.a.su powieści Wie- fillmów z serii zapooząt:k<l'\lranej 
go budynku, a jej ·kon„trukcJ·a za zyczne RyS1Zarda Ucban.a. cha. Pona<lto w zespole tym za- obrazem pt. „Kapelus-z pa.na 
plano-wa,na wedlrug zaleceń amery Tematem tej pcetyoekiej sz.tuki awa111sowane są prace nad scena An.a.t.ota". z;es .... u pod lderun-
kańsikiej komisj.t energii atorno- jes.~ konilhkt mi")d~y miłością do riuszem Zdzisława Skowrońskie >"v• 
wej ma się O'J>r!Zeć nawet a.ta.ko- mocza i miłością do d.ziieowC'Zy:ny. go pt. „Pewnej nocy". kiern reż. Jana RY'bkowskiego 
wi nuklearnemu. . r021p0CZąl 2ldjęcla do fiJmów: 

Przechowal.nia złota pooiaida Przypominamy, że teatr z Po- Rn-rnn t · · zdj ·. d „Jn.spekofa pan.a. Anatola" 1 dwa piqtra o po-wierzchlni 9X24 -;::n.:nia gościmy w ŁCX121l po raz --... ".czę 0 JUZ . ęcia .o no-
metry i wysokości 8 metrów. trzeci. Uprzednio wystąpił on z wego ~:!mu AndrzeJa Wa.idy ~t. „Anatol szuka nriiliona". Nie 

Drzwi -prowadzą.ce do schO'Wika utworem Sza•nlaws-k·iego Ko-, ,,Lotna według opow1adam1a trz..eba chyba przypom;nać, że 
ważą so to-n, a ich zawiasy mają wal. piei1lądze i gwiazdy" ''o.raz Wojciecha Żukrowskiego, a do świetnym odltwórcą roli pa:na 
cięż.ar 5 ton każdy. ze „Spiącą królewną" ~rimma, produkcji ikiec.owaino obraz pt •. Anatola je,st Tadeuisz Fijewsk.i., 
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W ostatm.im zespoile „Start" I 
.za'koń=o reaJizację fLlmu 
„Dwoje z wielkiej rzeki" 
trwają też prace nad scenariu
szem filmu pt. „W:i-OiSna., pa.nic 
sierżancie". W.sipó!aulori€1ffi jego 
jest twórca filmu „Ewa choo 
ą>Mi" - 'I. Chmieler.wiki. 

aom nasze110 nairod.u, 'lotóntl 
chcieli widzieć Poiskę .slOOq, o
samotniarną, sklóconq ze swir 
mi sąsiMlami, taik jak to mia.V:J 
miejsce we wrześniu 1939 r. 

Dzięki mądrej poivtyce, którri 
została wutuczona. na VIII Ple
num partii nasza .przyjaźń z 
ZSRR został.a wzmocr;.it.ma. 

Zachodnim siewcom niezgo
d·y wutrącarno z r<}lc broń \.„l"OPa
gandową, l;:.tórą niegdyś się po
sługiwali. Dziś już n~kt im"..r..ie 
wierz u. że ktoś miesza się ~·w 
nasze wewnętrzne sprawy. 
Jesteśmy suwerennym prvń.; 

stwem soc,ialistycznym, nierozer 
walnie związanym z cal1J771 obo
zem socjalistucznym. Wzmacnia 
jąc więzu przyjaźni z ZSRR 
wzmacniamy jedność tego obo
zu. która jest rękojmią pokoju. 
na świecie, hamulcem dla awa'll 
turniczych pia.nów imperiali
stycznych. 

Kraj nasz osiąga wielkie kr.
rzuści, dzięki współpracy z 
ZSRR. Sq ooe widoczne za
równo w naszej gospodarce, jak. 
i w dziedzinie polit)Jlki mtędzy
narodowej. 
Każdu Polaik kocha.jący swo

ią ojczyzn':, wie, że przyjazń z 
ZSRR, vrzyjaźń z wszystkbmi 
pa1~stwami socjallstycznymt, to 
rekojmia bezpieczeństwa 17'1-
sz11ch oram.ic, naszej niepod;l'!
glości. 

Dziełu wzmocnienia tej 'fYTZtJ

jaźni służyć ma wizlff;a polskie; 
delegacji, która dziś właśnie wy 
jeżdża do ZSRR. Będzie to wi• 
zyta, która jeszcze bMdziej sce· 
mentuie dwa nasze na.rody, przy 
czyni się do wzajemnego po
znania, do Lepszeoo Zll'O.ZUmie-
~~ . 

Bezpośrednie Twmtafoty del-?
aaci" ze spolecze1~stwem m
d.zieckim i z przywódcami ZSRR 
będą doskonalą ofcazją do wy
mi11;ny poglądów, zapoznania lu
dzi rooziecki.ch z naszum ży· 
ciem, z naszymi su./ccesami i z 
naszymi trudnościami. 

W s/clad delegccji PRL wcho 
dzi także reprezentantka nasze
go mi11;sta - I sekretarz Kf.. 
PZPR, Micha.lina Taitarlcówna
Maj.k.owsk.a. Będzie ana mil!.la 
okazję pTzelw.z·ać lud.ziom ra
dzieclcim życzenia także od 
spoleczeńs.twa Łodzi. 

St< to życzenia szczere, bratcr 
slde. dla ludzi, którzy taik jale 
my bu~ują socjalizm, tak Jr..k 
my pragną, aby na świecie pa
nowal f)okói. tOJk jak my pracu
ją, abu lepiej bylo żyć noozemu 
i przyszłym pok.oleni.<Jm. 

Odjeżdżającej delegacji tmva
rzyszą uczucf.a caleno narodu t 
cały naród życzy delegacji jak 
najpomyślniejszego speLnien/4 
wietkiej misji: poglębienia przy 
jaźni między dwoma brra.tnimt 
narodami. 

Nowoczesne 
polskie maszyny 
dla: 
•steelonu 

• li 
wlshozg 
bawelnq 

ŁódtJka Ji1abry'ka Ma.szyin J'ed
wal>nic:zy·ch wbrew swej !!Hu.1w~e, 
protlwkuje :ma:sZYlllY nie ty1ko 
clla przemysłu jedlwabniczego. 
Obeanie opracCYWano prototyp 
nowoczesnej skręcarki dla stee
lonu o-party na dOlkumentacji 
Biura Ko-twtru.kcyj.nego Włókien 
Sz;tnJ.czny>ch. Jest to pie>IWsza te
go tyipu skręcarka produkcji 
krajowej (podobne sią produko
wane w NRD). W nowej maszy
nie zastOISOwano dwu.skrętowe 
Wll"Zecion.a, dzięki ozem.u p!r'LY 
tej samej liczbie ob<ro1;6<w, moż
na będzie uzyskać dwa r.aizy wię 
cej skrętów i dwukrotnie więk
szą wydajność. Slk,ręcar«ta bę
dzie miałp, rz:arazean bardzo du
ży zakires skrętu, dlatego tez 
przerobiOIIle przez nią włókno 
będzie się on.a<iawać, zarówno dla 
wyrobów tkackich, jak i dzie• 
wlarsklch, zwłaszcza zaś poń• 
cz och, 

Wy>konamy prototyp pnzyjmą 
dla wypróbowania Gorzowskie 
Zatkłaidy Włókien S2ltucznych. 
Po d·okonamiu nieodzownych po 
prawek, Łódzkie Zakta.cly Ma
szyn Jedwabniczych ro-zpoczną 
seryjną prO'dukcję s·kręcarek wy 
la,oonie 111CYWego tYPu. 

Nato-mi.asit w IV kwarlale Łód1l 
kie Zakłady Ma·srz.yn Jedwabni
czych wyprodukują 2 pierwsze 
krajarkii do włókna wiskozowe
go, który>ch dokume!l/tację przy
go-tCYWało Centralne Biuro Tech
niczne Pl.'IZem. Włók. w Łouzl. 
Zailetą nO<Wej krajal'lki jest uła
twiona obsługa oraz co najmniej 
dwulcrotnie większa :!:ywotnośó 
(dotychczias produk.O'Wa'Ile kra
ja!I'ki zużywały się w przeciągu 
1-2 lat). 

w g,mdfn!iu br. pojawi s4ę po
czą1Jkowa seria (2 maszY111Y) łącz
niarek przędzy dla przemysłu 
bawełnianego. Zastąpią one w 
przyszłości całkowieie ww. 
zawijarki, w poróy,,ma1niu z któ
ryi:ni. ł_ctCZJniarki są 7lnacz.nie '\~;y~ 
daJ n1e.isze, gdyż pnzygo1:owując 
przędzę do skn;ca·nia. mogą łą
czyć nie dwie, a aż 4 Ailbki. ... 



Ocena i program działania * 
____________________ ...;. __________________ ...,.. ..... 

• 
Pomniki Piastów Slqskich 
W fa bryce cudów * 'Minęły dwa Jata od przeło

mowego VIII plenum. na któ
rym przeprowad~o J~TUD:tow
na krytykę błędoW w 7ycm 
politvczno-gospoctarczym i z.a,.. 
poczat.lmwano od nodstaw pro
ces ich u.suwania. Naiprawa 
no.szla w kilku kierunkach. W 
drziedzi.nio oolitycznej naj p<>
wszcchnicjszym jej wyra<em 
była weryfiJ~ja czlo111.ków par 
tii. Wyelimlltlo~ala ona z· :-iiej 
rewizjonistów i do$Ilatyk()w, 
których Jtcmcepc:je nie godziły 
sie z linia partn. Ale mia.Ja i 
inne znaczenie. Szerelti paTtyJ 
ne musieli opuścić także czlon 
kawie bierni. a tym bardzie1 
ci. dla których pr.zynależnosć 
do pat:Łii była tylko stopniern 
karierY lub szyldem osl.aniaja
cym ciemne machinacje. Ni.e 
od rzeczy bedzie dodać, że ak
cia ta w.vwarla niema.ly wpływ 
na oczyszczenJe aipara·tu wła
dz.V z jedinootek nie J>OSiadają
c,vch od'POwiedl!lich walorów 
mora1n.vch i nolity=ych. N'e 
od rzeczy też będzie wskazać 
- 1. to jest bodaj najważniejsze 
- ze weryfikacja w partii, i•=i 
p-0w.szechność i iawność slde
rowa1.v uwagę społeczeństwa 
na sPrawe doboru wlaściwych 
ludzi. !1~ wlnkiwe miejsca. O
CZY'~'.1S(!Ie nie ml)żna powie
dz1ec. ze wszystko iuż iest w 
te.i clziedzinie zrobi0!11e. .J·:?
dnakże faktem je.st. że .stwo
rzon~ warurnk.i, stworz,oino a
tinosrero. dzieki którei wall{a 
z kl~kowościa.. malwersacjami, 
czv innego rodzaju nadużycia
mi władzy je.s.t bar,dziej po-

XII Plenum KC PZPR si>ełni!ło w źy·ciu partii i państwa 
rolę rrocrowej narady roooc-rej, skonfrontowało za.mierre
n>ia. z osiii.gniętymi wynikllil11i i w oparciu o t.ę k.onfront.a
cję ·wskaza.lo kierunek dalszego dzUl.łania.. 

wszech.n.a i bardziej skuteczna. 
niż byla. 

W dziedzinie gospoda.r~C'j 
inicjatywa oartii POSzła w kie 
run.ku przeciw.s.tawienia się kon 
cepciom. w których - mimo 
obowiązującej za.saidy: wszy.s.tko 
dla człowieka - człowiek nie
jednokrotnie sprowadzany bYl 
do roli vrzedmiatu ekonomii:; .. 
P0Qe1mując pe1ną j rzetelną 
realizację hasla: wszystko jJa 
człowieka. oodkreślaiac. iż ~lo 
wiek jest podmiotem ekono
miki, że g<J.'llpodarka i.stnie1e 
dla cz.lowieka.. a nie na . od
wrót - partia skierowała uwa
i::e e,k0!11omistów na sprawy 
wzajeinl!lej proporcji płac i c<?n, 
na. urentowlllienie produkcj:t, 
na maksymalne wy;koc:z:ystame 
ooią,g;niętych w POPrrzednich la
tach mocy wodu1{cyjnych dla 
nasycenia rvn.ku tow.aira.ml kon. 
sumpcyjn,vm.i. 

Konsekwencją tych zalożeń 
byla i nowa polityka rolna. 
Nie rezyg:nujac bvmijmniei z 
podstawowego celu w tei dz!t~
dzinie - dyktowanego k-Ol!liecz
nościa elmnOlffiiczną uspółdziel 
czenia wsi - oa.rtia stanęl.a na 
stanowisku. że cel ten można 
osia,gni'\Ć bez wstrzasów sn<>
leczno-gospoda.rcz.vch tyJko 

wówczas, ®Y kształtowana 
przez Ol'!ólne warunki ek0111.o
miczne świadomość ro1nika sa
ma skieruje go na tę drogę. 

Rozpadło się wprawdzie wic
ie soóldzielni produkcyjnych, 
głównie organizowanych n.a 
mocy nakazu administracyjne
l!O. ale równocześnie oowstalv 
- i powstaia. - nowe, opa:~e 
na przekonaniu chłOPa o słusz
ności idei spódzielczej. na .;-=
!lo własnej woli i wlasne1 kai
kulacji ekonomiczne.i. ootwie~·
dzajacej mu tę słuszność. A 
równocześnie poczucie .samo
dzielności, wzrost 7.,aufania :nas 
chłopskich do pO!ityki rząclu 
oraz właściwJe zast<J<lOWane 
bodźce ekonomiczne l)t'!ZYn1o· 
slv noważrly wzro'9t produk<>ji 
rolnei. a więc .znów wzrost na
sycenia ryn,k,u kiorurumipcyjm:-
1to. 

„obrotnych" jednostek. diooólt.i. 
spole=y podział nie wystar
czajacei wciaż p0trzebom iloś
ci wyprodukowanych dóbr m<i
terialnych (dochodu nal'odow~
go) „kOrygowany" będzie na 
własną ręke na zasadz.ie .. prze
cieków" - dopóty realizac1a 
proi::ramu będrzie opóżnio~ui. 
Trudności, ja:kie się tu wyła
niaia. związane sanie tylko ze 
sferą stosunków materialnych, 
ale także ze sfera świadomo'.ki 
1udzikie.i. Pro!1)ramu nie v.ryst;1r
czy biernie przyjąć. trzeba go 
zaakceptować· w działaniu. Je
dnostl<a musi tu szulrnć roz
wiazań dla swego osobist·~g,-, 
losu w ro7strzvganiu wspól:leJ 
sprawy. Dzialalllie na wlasną 
ręke. bez oii:Jąda.nia s!ę na in
nvch. będzie tu zawsze - nie
zależnie od intencii - dziala
niem hamuiacym. Konsekw.,,r?
cja założeń ideowvch. linii po
lityczne;, progiramu dzia?an:a 
musi iść w parze z konsekw"!n 
eia postiaiwv soołecznej. O tym 
tl"zeba pamieOO.ć. 

ZYGMUNT KOCZOROWSKI 

* Ucho i oko na świat 

Roczne plany WFO 
pod znakiem 
Obchodu Tysiąclecia Pańs·twa 

wsz11stkich d.ziedzinacli nasze:70 
wywano równid coroczny pia.n 
mów Ośu>iatowycli w Łodzi. 

W dziedzinie filmów o k•tl
turze i sztuce pierwszeńsw·o 
mają filmu związane z Tysi1ir:
leciem. Posl.anowiono sięgnąć 
do na·;nowszuch odkryć arche:i
logiczn!Jch. m.ówiącycll o zabyt 
kach prastwrej kultury pol
slciej W związku z t!lm -
przewidziana jest nowa we1·
sja filmu o Biskupinie. na pod 
stawie najnowszucll odkruć wy 
kopalislwwych. Zaplanowano 
również filmy o architekturze 

Tysiąclecia 
Pol1tlcier:10 znaiduja odbicie we 
życia. Pod t!lm l•ą,lem opra~o

tcmatucznu w Wyt•wórni Fil· 

polskiej i rommi.sfoiej, pomni· 
kach Piastów Ślaskich i i?ine. 

Dyplomaci„. polują! 

Przewid<:iano takf:e uzupe!• 
nienie luki w filmach o Poliec. 
Filmu takie budza duże Z4'~r..
lercse>wanie zaróu;no w for:iju 
jak i za grani.ca. Nicdri~o 
odbywal się w Warszawie śwza. 
towy zjazd slawistów, któTZIJ 
równieź dopominali się o filmy 
historyczne, ge.ograficzne i kul 
turalne o Polsce. W piaruich. 
WFO umieszczono m. in. pozy
cie takie jak: „PIENINY". „1'0 
MORZE ZACHODNIE", „SZI11ł 
KlEM ZAMKÓW PlASTOW
SKTCH". „WSRÓD JEZIOf~ 
AUGUSTOWSKICH" itd. 

Skazywał łodzian na śmierć 

Spraw.v gQS11Jodarcze - ich 
stopniowe. ale konsekwentine 
usprawnianie w oparciu o świa 
domość i inicjaitywę najszel'
szych rzesz ludzi pracy - ;::ta
ł.v .sic dziś osia życia &połec:.:
nerw w nasz:vm kraju. Ucz:.r
nić ludzi pracy świadomymi 
gosoodarzami sweg-0 życia -
oto oodstawowe założenia pr7.y 
jętego i reali'llowanego przez 
partie orogramu dzialania. U
powszechnienie i wprowadze
nie w szeroka praktykę zro
clzonej w Październiku idei sa
morządów robo~niczych, otwa r
cie drol!;i dla inicj.a.tywy ąo

sood.arczej zalóg. roz.szerzanie 
ich uorawniet'l kontrolnych, o
parcie dzialań gospodarcz,r>
poli.tvcznych nie na zasadz!~: 
my każemy. "-"V wykonujecie. 
lecz na stalei. świadomcl 
wsoólpracv onzaniz.a.torów i wv 
konawców - oto je.~t sens prze 
mia.n soolecznych. które W?ni
cio~la i którymi kieru.ie par
tia. 

Niena.jlepicj ;est d.otychcza.s 
z procll.łl~c:ją filmów pok.a.zuJt;• 
cych polski folklor (a że i na. 
te jest popyt - świad.czu na
groda brulcselska dla „WESE· 
LA NA PODHALU"). Dobrze 
więc, że w planach przewi.dzif' 
no ktlka pozycji z tej dziedzi
ny: „PASTERSTWO WYSO
KOGÓRSKIE". „J A RM ARK 
w STUDZTANNIE" „co '.l'O 
JEST KULTURA LUDOWA". 
Te11 ostatni ma buć Z1'ea.li.z?
wany na podstawie ~kspo"la.
tów muzeu.m etnograftcznega. - dzisiaj zaimuie 

eksponowane stanowisko w NRF 
Nowa. Piatą z kolei listę hi

tleroa.vsk,ich sędziów. mających 
na sumieniu niezliczone zbro
dnie, a dziś za.imuiących 0ks
P0111owatlc stanowiska w NRF, 
opublikowal na k0!11ferencJi 
praoowej w Berlinie dem{)
kra.tycznym „Komitet do sPraw 
Jedności Niemiec". Wraz z 
J)Oł)rzcdnio apublikowanymi 
nazwiskami lista 1..a obejmuje 
600 osób. 

Cień III Rzeszy za.wi.sl nad 
sala konleren.cyjną. gdy prol. 
Albert Norden.. członek Biura 
Polity=eiro KC SED, w imie
niu „Komitetu do spraw Je
dności Niemiec" przedstaw.ił 
zebranym na koinferencji d~en 
nikat-zom kilka prz.vkladów o
brazuiacych droge zbrodniarzv 
hitlerowskich III Rzeszy <io 
najwyższych st.anowisk w Re
publke Federalnej. Dr Brc:t!
stedt obecnie jeden z najbar
dziej' wziętych adwokatów w 
Gie.ssen. był w czasie okupa
cii .sędzią sądu specjalnego w 
Ciechanowie i na stanowi.;.lrn 
tym ska.zal wielu Pol.alków na 
śmierć. m. in. Rozalie Kule
sze z Surowa. Ig;nacego Szvsz
ke z Krukowa. 

Obecny przewodniczac.v sącl.11 
specjalnego w Brunświku. Go
sewi ch, w cza.sic okupacji brał 
udział. ial<o .<J>ędzia sadu spe
cjalne® w Kaliszu. w bruial
nvch przeslucha.niach i mor
derstwach dokonvwanych na 
Polakach. Obecnie sprawuje 
on funkcje Prezesa sądu kra-
1owee:o w Wuppertalu. 

Sędzia zach<l<inio-niemiec1ki, 
jeden z najbnrdzie; znanych 
polityków z Muencben-Glad
bach Michalo1vski. zajmował 
w c~asic oku.pacii stanowisk'.) 
radcv sadu specjalne•:w w 
Bydr.:o.c,zczy i skazał na śmierć 
54 Polakiiw. a setki wys.lal r'.o 
obozów koncent.rac.vinych. 

Dr Ncubauer. obecnie PrzP
wodniCZ<lCY s<>natu sadu kra
iowe"o w Es5en. a w cza.~1" 
okuo;cii szef sadu <1oecjalne:!-'> 
w Lodzi. skawl na śmierć lub 
na ze.<.l<inie clo obozów kon
centracvinvch tvsiace Pola
ków. m. i.n. S!efa~ia Gaszew
skiP.!!o. Annę Ra.is. Wacława 
Kucha1·skieii:o. 

Bairdzo rllur.:a je."t lista zbro 
cl!ni<it-zv hitlerowskich ciesz ·i.
cvch .się dzisiaj opieką i ;J-O
parciem rządu aden.auerow
sltie!!O - powiedZial profesN 
Norden - i cLluga iest jedno
cześnie lisita '~'.Yroków wyd a
wanych obecnie P.rzez tychżP 
zbrodniarzv na na1lcp.«zvch sv 
nów Niemiec. walczących .o P" 
kój i demolvTatycZl!le Niem~y. 
Lista ta ie.st s~u.t_n>:m do:rn
mentem „chrzcsc11ansko-demo 
kratycznych" Niemiec zachorl-
nich. 

podczas okupacjj straciło życie 
6 m~Jionów Pola•ków. Ol?rom- 1 na 1est liczba ofiar faszy~itow
skie.e;o wymiaru sprawiedli
wości. Podkreślił on znacZ•'
nie w,vsJłków „Komitetu do 
spraw Jedności Niemiec". zmiP. 
rzających do zdemaskowania 
sedziów fasz,vst-Ol\vskich, któ
rzy dziś piastuja znowu wv.sn
kie godności w naństwie Ade
nauera. Nie jest przypadkiem, 
że wysiłki te zo.._"1;a1v podjętr~ 
w NRD - w państwie. w któ
rym raz na zawsze zerwano 
ze wsz.vstirim. oo wiązało sie 
z faszyzmem. 

Polacy Drama żyć w poko
ju i w przyjaźni ze wszystki
mi Niemcami - powiedział Ra 
wicz - jednakże chcemv prz.v
iaźni z państwem niiemieck·!m . 
w którvm wykorzenione zo
staną bez reszty ślady nazizmu, 
w którym nie będą zajmowa6 
wyso~ich stanowisk krwawi 
sedziowie i oprawcy hitlerow
scy. 

Oczywiście. moces ten itte 
idzie gładko. Program. l<itóre
go akceptacja nie na.%ręczaJa 
trudności. naootvka na nie ic
dnalt w praktyce życia. Dla
cze!lo? Na to oytalllie odorr 
wiedzieć powinni przarle 
wszystkim ci. którzy od~ra<lza 
ia sie od jego rea<l.izacii bier
nym oczekiwa.njem na to. co 
„on; zrobia". A pro!!ram za
kta~a przecież aktywny wsp01-
udzial - ieśli .iuż nie całe.Il'>, 
to w każdym razie orzewBża
Jącel części - si:>Ołeczeństw.a 
I to iest jednvm z pocl8tawc
wvch warunków je!!o ?O· 
myś1nego urzeczywistnienia. 

Dopóki wspólnej . o.e:ólnona
rodowej drodze do oodnie.>IP
nia standaii'du życi<'wego prze
ciwstawiana bedzie indY'Nl
duaba droga poozczególnych 

Prezydent Fra.ncji Renć C-oty ·wyda.l w lasach Ra.mb-Ouil
let wielkłe p0l.owanie dla c?Jlon1ków k<>rpusu dypiomatycz
nego w Paryżu. Na.jleF>S'ZYm myśliwym okazał się a.mba-

sadm· ZSRR - WinQgradow. · 
Na 7..djęciu (oo prawe.i): ambasad·O·l' Win.ograd.ow i pre

zydent C6ty w r6'.llm-0wie przy za.bitej ~wierzynie. 

Fot. - CAF 

J
ak to się dzieje, że do państwo- piec mieszka 7,e swym młodszym bra.- szacunku dla starS'ZYC!l, kt6ra. przy'lJUa-
wych instancji wychowa.wczych, tern, matka zaś prz,e.bywa w innym je mu rację, g.dy p-odważa ono autory-
do Są.du dla Nieletnich i k0<legiów mieszkamiu wraiz ze swym in.-zyjacle- tet sta,rszych, niena-dik-0 p.otem p·rzycho-

Ol"Zeka,iących wpływa tyle skarg i ra- Iem. Chłopiec nie uczy się, nfo praeu- d"t.i do Są.du dla Nieletnich ll-O ratunek 
poriów, których 1wdtożem jest niepo- je. D<JfJ)ier-0 .są.d musiał w-z;iąć n.a swe p1-z.e.<l„. wla&nym dzieckiem. P1"?.;ych-0dzi, 
S?;a.nowanic przez mlod2iei norm oby- barki trudy l)rostowania. zwichniętych gdy JUZ jest za późno. gdy ratu11Wiem 
<.-zajowych. no,nn cod-z;ien11t'<go życia? metod wychowawczych i walki 0 pod- tym jest już tylk-0 zakład p0<prawczy. 

Dlaczego nasze d"llieci są niewycbowa.- niesienie a.utorytetu sta.rmych w oczach * * * 
ne, dlaczego na. ulicy, w kinie, w ka- młodzieńca. Wnfoski nasuwają się same. Nie pod-
wia·rni młodzież -z;wraca uwagę nie tyle W Sądzie dla. Nielebruich, ma.tka. 16- ważajmy wobec dzieci młOOzieiy 
swobodą. ile nieumi<'.iętnością bycia, letniej Janiny X. blaga ze łzam!i o 'l:a- autorytet.u starszych. UC7Jllly ich S"Za-

lekceważeniem otoc-renfa, cwaniactwem bra.nie 00 nie.i do D<>mu Dzieeka jedno- cunku dla ludzi, ktl}rzy reprezentują w 
i nierzadko cynizmem. choć w wiek- · ro~eg-0 sy1tka 16-letniej Janiny X„ życiu ja.ki.eś wartości, pokazujmy dzic-
ISZ-O<Ści wyµa.dków cynizmem ul.)O'ZO- która nie słucha matki, a nawet jej się ciom t.e wartości osiągnięte pracą, 
wanym, udanym? odgraża, 2lmusza.jąc Jii. do zajmowania siłkiem sta.rszych. 1>0<bud!za.jmy 

o pnyczyna-0h teJr-0 mówi się i piMe się dzieckiem. ambie.ie do dorówna.nia starszym. 
nie cd dziś. Zaabsorbowanie ma.tek pra- za„jęcia kie<lyś miejsca. st.a.i\S'Zych, 
.-ą zaw<tdową, a co z tym się wi11-że _ Przyjm<lwa.nia dobrych przykładów 
bra.k czasu na za,ięcie si<: dziećmi, A t starszych. 
zbytnfa swob<tda. z ja.kie.i korzysfa dziś u o ryte ty Podstawową rolę od.grywa w tym 
młc~hież, brak należyt,ej :ko·n!t"-O-H nad . dom, ale i in.styt.ucje sp-oteczne 1>0W1.nny 
jej ż:vciem, za.jęcia.mi i rzyM·ywkam~ pomyśleć o fuu1kcJach wychowawczych 
t.o problemy, k,tórych nie roo;wiĄże się I d e • wobee młodz:ieży. · Przy radach naro-
jedn:vm J:)<>Ciągnięciem pióra. a m o Zł ez d-0<wych mogłyby powstać komisie dla 

Ale wśród tych. rzec można, obiek(-yw spraw mfo<dzieży, których za.daniem 
n;vch przyczyn jest i taka, 0 któr<C.i byto·by inferweniowa.n'ie w ró:linycb wy-
w dure.i mlerze sta.n-0wim:v my sami, pa.drkach la.mania dobrych obyczajów 

p~z młodzież, kontrola. zachcwanta się 
matki i oicowie, naucz;vr.iel<P i wycbo- ml(J>d•1'ieżv w miejscach pubHcznych itp. 
wa,w<•y. sl<>'l''ent - .starsi. Mam tu na. 'V jedne.i u S?.;kół łoozk:ich 8-letn•i OJ.brz:vmió\ rolę w dziele w~·chowania. 
nivl\li lnvestic autorv!t>tu l k.szhlt-owa- cbł-0>piec gro!l;il wychowawcy, że gdy mlodi1;ie-l;y, zwla5'lma. ml()>dzieży pracu-
nie t-t'!!'O ll{)jęciia w świadom<'ści d•,decka. ten nie postawi mu dobrej noty ze s,pra .ią.cej. moglvby 00-e-,i·rać również i za.kla-
już oo pierwszych lat ,jego życia. wowa,nia, „matka. wyrz:uci nauczyciela d·0<we orga.niz.acje ZMS. Zdarza. się bo-

* * * z P-OISa.dY"· wfom, że mł-0.dv chłopak. czy dziewczy-
no rNlakc.ii naszej t>J"T.VS'Z<>tll 15-1.Plui _ Niestety, bardzo częste -są przy- na ma.,jący opinię wzorowych pracow-

uc"«>ń 7e ska1•gą na naucz:vc'elkc, któ1·a . kłady lekcewa.7.Jenia. starszych, ieh za- ni-ków w za.klad'Zie prar:v, 7:1Jani są ja.ko 
- jak -0świadczvł - po-sławiła. mu nfo- l"l.ądzeń, poleceń r&rlziców czy nauczy- awant"1rnic.v wśró-d są,~fadów i otocze-
1>nrawJ1"dliwie z.Ją o-cenę. Przy tym ra- cieli, majstrów w m·kładach pra.cy 7.e nfa. N-ie spo~ób, ~tlw te cechy młodych 
<lia ll-C-da,go!!'iczna u.s't111cla :ro 're szkoły. strony ml<>drldy - mówiĄ natłl d-oświad lud7.i nie bylv wi-d-0czne również i w 
Oka7.al-0 się, że chi-Opiec uderzył nau- cz11mi &ęd7.>iowie i kurator-z:v z Są.du dla. zakładzie pracy. 
czvdelke w twarz, g'dyż ... w domu po- Nieletnich. Na.iczęściej jednak wyrasta. P(J>djęt-e ostatnio uchwały pa.rtyjno-
wiNl?:iano mu, 7..<> na„rzvr;,,.lka nie ma to ' z d-omu r-0dzinnego, z pobla.żliw-0ści rz~dowi:'. J>'{J<S!.nlu ,i"·OO k•>nl""~•l-O·Śe <tst,rre.i 
ra<'.ii. że g-0 fn"lcila<lfu.i°"· Albo... rooziców wobec pierws>zego JM"'Zewinie- J0<7.ego eg7.R-ltwowania. kwalifikaeJi 7aw-0-

ł Sptrawa 17-letnieito T. C. sizantażują- nia d'1iecka. 7, niewła.<ciwych NYlllllÓW d<>wych oo mfodzi<P'ł:y l \V1>rowa<d·re11ie 

l 
ooti-0 matke i grożącet\'O, 7,e „jc,i kości prowadzA1uy<0ll Pr'ł:Y dziecfoch, z bez- 11·la11 zal.-?nie oo kwalifikacji i staw l 
polamie". l\fatk.a zl-oźyla ska•rgę na sy- myślnej krytyki nauc"1:yciel•Lwa. czy pracy. PO<lnicsienj„ aut~ry!etu ma;-s>trów 
na w sadz,le. Ale kurat-or ellł<Jillca. proz.elożonych d'Z'ieci w ich -0<becu-0.foi. a ił •P. świade7..ą -0 kiert•'l•lrn najwy7.szyeh 
stwierrtza: iż st-0.sunki panujace w do- eo gorsza - z wyst~pmva'lia z obr-oną władz na prest:.;, i antflrylet star.•zych. 
nm chf-OfPCa 1)odważają aut<l•r:vtet ma.tiki, takiego rzekoo10 s-kirzywd'IJOnego prz,ea; I to .i"'~t pr-n-l>lem, kt6ry d<Gt•1"7e<\ p<t-

która. w znac.-z;nym stopnill.I 1J'{>nosl w'inę nauczyciela dziecika. winien do kalooe"'o z r<tmą<łnych ht-drz:I. ~ 
7.a demora.Jizację sweg-0 d?;ieeka. Chlo- Maika, która nie uczy sweigo d'Xi-eclra K. WYRZYKOWSKA ~ 

~~-------........................................ ~.'.'-~~-------~::--........ _ .... ~ .... .:'.'-~~~ ..... _":"~-.... ~-

W planach uwzr:1lędni-Ono 1·6-
wnie~ dziediinę wychcnca.n11i 
mlodzU?ż·y, filmu harcerskli i 
pedagogiczne. 

Tliteresująeo przedstawiajtI 
siir „zanu filmowe z dzied:tmJ 
n•c'or,ii i fi.:.ulci. A więc: W 
związku z roc.rn.icą d.arwl11ou:
ska a ·wie pO.?.!Jcje - „GfJNEZA 
CELOWOŚCI W PRZV Ei.O· 
n :;;r;;" i ·„DOBÓR PLCIOWY". 
Poza tum filmu o życiu f:n_
br6 w w Biaiowietu i r.1iną~yc·1' 
ju3 losiów, o życiu wiew·lórk.~, 
roślinac11 owadożernuch i film 
eksper11menta!nu .?. za/Gresu vsy 
choloqii ż!ICia pa ·i ąków. Z ;c: 
krew fiz!lki: .,W P'ABR.YC& 
CV DÓW'" - repO'T'iaż ? In sty
t-utu Eleklroriiki. „UCHO 1 O
KO NA śWTAT" - o apara
tacl1 powiększa..iqcycll na .~-" ll 
zdolność wi.dzcnia. i. slyszcn;.n. 
nicuchwytnucll dla o!•a j un/\11, 
.fa.I diwiękowuch i św! etl11 ,yi:h. 
Film równid : d.:if!dzi"? '! ' ii.~11-
ki ,PODRÓŻE GULTWER·;'" 
realizowanu be.d:ic we u;społ
prod.ukcjl z NRD. 

Przewiduje się t6w11ieź pl)
zycje z dziedz'iri11 medycyny, 
higienu i zio!olecznictwa. 

W opra.cow11wa11 iu planu icr
matycznego, obol' pracowni
ków i realizatorów CWF, wz<ę 
li u.dzia.1 naukowc1.1 i specja
liści z wielu dziedzin nauki i. 
kulti1r!J. iak prof. Hurwi.c. dr 
Al. Kamiński. prof. zawil.s-to
wicz-Ada.msT;;a i inni. Na!e'!y 
życzyć t·ulko. b!I cieka.we pla
ny WFO. boga·tsze. nii: kiedy
kolwie/:; dotµchczas, wgtaly w 
pelni zrea.lizowa.ne. 

CT. Woj.) 

Rada Gospodarcza 
Miast 

W M.ini8terstwie G-Ospodar
ki Komunalne; opracowano p~o
Jekt oowolan.ia do życia Rady 
GOl9podarozej M:iast. W sk.l.a.d 
kllkud.ziesięcioosobowej r.acty, 
której przewodll1iczyć ma mini
ster i!;ospoda't"ki komwniahiei, we· 
szhl przedstawi.ciele po.szczegól
nych rad narodowych. zainlterl"'
.sowanych resortów oraz wybit.'1.i 
praoownicy :instytułów na:uko

wvch. 
Do w.dań Rady Gospodairczej 

należa.loby o~iowanie 

planów dla ocx.o.zczególn:vch mia;>t 

w dz.ied:ziiil.ie roz.wo}u airterii !~·o

m1.mi.Jrac.vjnych, inwestycji wo
dociąi::owych. kanalizacyjnych, 
bud-Ow.nictwa mieszkia:niowego o
raz budowy n()IW)'.ch obiektów 
przemyslowych. rozwoju &ieci 

placówek handlowych i u.s'lu~o

wYch itp. 

Jak sio przew.iidu.ie. Radia Go
SPOdal'cza Mi.as<t Powołana zo
.st3i11:ie z chwilą zaitwierdzenia 
projektu jej statutu pr.zez Rac!ę 
MinilStrów. 

Przedstawiciel ZBoWiD. T·~
rz.y RaJW.icz. pl'f:ypomn1al:, że 

I •ZIE._N_N_I_K_L~ó-D-ZIU--nr-.-z-53-. -'3-1-~ a 
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Nie zwlekajmy 
ze szczepieniami 

przeciw chorobie 

Próba dojrzałości Nauka z pocztowego 
dyliżansu 

Heine-Medina 

Aby pole uprawne mogło prz; ynieić porzytek, nie naleiy do
pu§r.ić do jego zachwaszC2e<Irl.a. Chwasty, jak wiadomo, me 
sprzyjają bogatym plonom. 

bee srojąoego prz.ed radą za
dania pilnowania interesów 
spółdzielczych. Pomimo wie
lokrotnych rozmów i perswa
zji 2le Btrony Zarządu Miej
skiego Związku Spółdzielni 
Inwalidów. ta z.grana grupa w 
łonie prezydium rady nadzor
czej Handlowej Spółdzielni 
Inwalidów brnęła dalej, zaj
mując do końoa nieslus.i;ne i 
szkodiliwe dlla spółdzielni sta
nowisko. 

Swietn11 :oomt1sl mieli or
ganizatorzl} obchodów 400-
lecia Pocztu Polskiej z wysła
niem dyliżansu pocztowego hi
storyczną trasą. Wydaje się 
PTZJI tum. że to drobne w rze
cz·y samej wydarzenie odbiło 

sie alośniejszum echem niż "la
wet sami organizatorzy vrzy
puszczalt. Tłumy ludzi na ir~
sie, kronika filmc>wa, radio t 
telewizja - wszyscy korzyst,J.li 
z te.ao niecodziennego widowi
ska. 

wdzięcznych widzów ł uczest
ników wśród na) szerszych 
rzesz spoleczeństwa. Przeci:?ż 
ten sam d1,fliżans pocztowy po
stawiony w muzeum, przez 10 
lat nie mi.alby tylu oglqdają
cych. ilu obejrrnlo go przez te 
kilka dni. Głównym punktem 
uroczustości „Dni KrakQUJ•J.'' 
jest przejazd lajkonika i zaw
sze jest to punkt o murowa
nym p01vodzeniu. Podejmując 
dobre tradycje akademie/cie na 
si studenci zorqanizowali w ra
ku akad. vochód iuvenaliowy, 
kt6ri1 votrafil skuvić uw:;.nę 
caleao vrawie miasta. 

Ale w życiu realiza.cja tej t.a.k oczywjlS'teJ prawdy nie zaws:l'.e 
bywa Pr<l'Sta i łatwa. 

Sprawom przebiegu szcze-
. pień poświęcona była wczo

rajsza narada lekarzy - kie
rowników poradni dla dzieci 
zdrowych, przedstawicieli san.
epid, PCK i LK. Na naradzie 
podano do wiadomości, że do
tychczas zaszczepiono w Łodzi 
12.203 dzieci, co stanowi 44,9 
proc. podlegających szczepie
niom. Zwolnionych od szcze
pień jest 8,7 proc. Jak dotych
czas szczepienia przebiegały 
najlepiej w dzielnicy Staro
miejskiej - 1.876 zaszczepio
nych, tzn. 58,6 proc. I na WI· 
dzewie. Najsłabiej przebiegają 

l 
szczepienia w dzielnicy Pole
sie. 

W celn zwiększenia liczby za 
szczepionych dzieci I uspraw
nienia akcji szczepień przeciw 

i 
ko chorobie Heine-Medina, Wy 
dział Zdrowia od poniedziałku 
organizuje wyjazdy lekarzy w 
teren. Lekarze w rozmowach z 

l 
matkami udzielać będą wyja
śnień i odpowiedzi na interesu 
jące je pytania, dotyczące 
szczepień przeciwko tej choro
bie, jej następstw Itd. 

ł Przedstawiciele PCK wraz z 

i 
inspektorami służby przemyslo 
wej i inspel<torami sanitarny
mi będą prowadzić pogadanki 

! 
uświadamiające na te.renie za
kładów pracy, lttóre zatrudnia 
Ją dużą ilość kobiet. „ (Id) 

.., _________ ,_ 

Nareszcie 

Jeszcze w sty=niJu br. w 
artykule pt. „Gdy u steru 
stoi klika'' wskazywałiśmy, że 
do władzy w Handlowej Spół 
dzielni lnwal1dów doozla gru
pa nieodJXYWiedz:ialnych i 
nieuczciwych ludzi, którzy do 
prowadz:hli do wytw<'l·zenia 
się kumoterskich stomir..ków, 
powstania ogromnyoh mank i 
w ogóle rabunkowej goop~-.dar
ki, I oto - mimo że prze
prowadro:ne dochodzenia cal
lrowicie potwierdz;ily slus:z
ność tych zaTZU tów - już dzie 
sią ty miesiąc trwają wysiłki 
nad wyprowadzeniem Handilo 
wej Spółdz:elni Inwalidów na 
„czyste wody". 

Zarząd Miejskiego Związku 
Spóklz:ielni Inwalidów w Lo
dzi zrobit baro:ro dużo dila 
u2ldrowierua stanu gO!.Sl[:>Odar
ki i atmQ&fery w Handlowej 
Spółdzielni Inwalidów. Jego 
to osiągnięciem było zawie
szenie w dzialalnooci decyzją 
władz odgórnych zarządu spół
dzielni, prowadzącego szkod:U 
wą· g0$p(ld.arkę. Zarząd MZS! 
starał się wprowadzić Han
dlową Spółdzielnię Inwalidów 
na tory rozkwitu gospodarcze
go, aby - gdy spółdziel.'!lia 

Znaczny 
konsumpcji 

spadek 
alkoholu 

Skaro ir.zy Ja.kichkolwiek spra. W'0'1.l1Jania-ch mówf się • źon
gleroe cyfr, które w taki czy- inny sposób mogą niedoklad.
nie od'Ziwd.erciedla.ć sytuację w d.a.nej dziedzhrle - to zestawie
nie liczb o ko~ a.lkoho lu wła.ścirwie_ nie wymaga. żad
nych komentany. 

Kilika. miesięcy temu podjęto 
w Lodzi uchiwalę o o.granicze
niach epr:ziedaży wódlki i na
pojów allk.oholowyich w dni 
WJ"Pla t, soboty i święta i dla
tego ciekawi bY'liśmy jaki ta 
uch.wala wywarła wplyw na 
ko.nsu.mpcję alkoholu w na
szym mieście. Już pobieżne 
wyliC'l'.enia Wllkazu,ią, że spa
dek koDBU.D1pCji wódek i na
pojów a.lkoholowych jest 
zna.mny. 

W I ~ br, Lódi 
skonsumowała spirytusu, wó
dek czystych i gatu.nkowyCh 
750.900 litrów, w II kwartale 
- 729.200 litrów, a w III -
622.4-00 litrów. Dodać tu na
leży, że jedyny W7Jl'0.9t, jaki 

Z ukosa 

ŁZG ---- a kultura 
Czu czytelnictwo aazet i czz

sopism podnosi kulturę społe
czeństwa? Nikt chyba nie po
wie, że nie. Nikt - z wyiąt
kiem chuba naszych, rodzi
mych ŁZG. 

Instytucja ta, kontrolująca 
większość lódzkicl1 kawiarni, 
stosuje swoisty sposób odk11!
turalniania panujące.i w nich 
atmosfery. Gdu pod naciskiem 
opinii publicznej pokazału się 
wreszcie w kilim łódzkich ka· 
wiarni.ach tuaodniki i inne cza 
sopi.~ma. durekcja ŁZG naty::h 
miast zastosowała klucz o
szczędnościowy, według którego 
tulko w 5 kawiarniach bywa.l
eu moqą ko-rzystać z czasopism 
prenumerowanych przez ka
wiarnie. 

wykazuje statystyka, to kon
sumpcja wódek gatunkowych. 
W III kwartale była ona więk 
sza od II kwartailu o prawie 
2000 'litrów. 

W tym SS.IllJ'lll olcresie ub. 
roku wypito w Lodzi: w 
I kwartale - 769.700 litrów, 
w II kwartale - 799.700 li
trów, i w III kwartade 
824.800 litrów wódki czystej, 
spirytusu i wódek &atun:k.o
wych. Jak więc widizimy, 
zwłasuza. w Ili kwarta.le br. 
spadek konsumpcji alkoholu 
Jest znaczny. 

Obserwacje dokonane pr:ziez 
praoowniików han<hlu wykazu
ją, że największy popyt na 
wyroby alkoholowe jest w 
piątki. Prawie 70 proc. obro
tu wódką notują sklepy właś
rue w tych dniach. 

Dalsze obserwacje wykazują, 
że wprowa<l=ne do isprzedaży 
apei-itify o niskim prooencie 
alkoholu nabywane są prae
ważnie przez młodzież, co nie 
je.st zjawiskiem pocieszają
cym. Ministerstwo Handlu 
Wewnętrznego dopuszczając 
do sprz.c.-'daży aperitifów chcia- l 
ło =n.i-ej.szyć nabywanie 
wódlti, tymczasem prakty-
ka wykazuje C'<llŚ wrę<:z 
<><!wrotnego. Starsi nadal kon
sumują alkohol, a mlodzież 
nab)"\va aperitify. Wyd:mo na
wet zarządzenie w kilku dy
rekcjach handlowych wyoo
fania sprzedaży aperitifów ze 
sklepów spożywczych. gdzie 
nie sprzedaje się wódki. Ró
wnocześnie z tą akcją milicja 
wzmogła komtrolę i wykryła 
cały szereg pokątnych melin, 
gdzie sprzedawano nielegalnie 
wódkę, pociągając winnych 
do odpowiedzialności, 

(Sk.) 

stanie już na mOC111ych pod
stawach - rozszerzyć możili
wooć zatrudnienia inwalidów, 
zwiększając ooraz baNlziej 
sieć kiooków. 

Ale trudność tkwi w soli-
darnej pootawie znacznej 
czę.SCi członków Hand:lowej Walne :zigromadzenie będzie 

dla c:zlonków Handilowej Spół 
dzielni lnwałidów ()Statecznym 
egzaminem dojrzałości, jako 
spółdzielców i obywateli. Czy 
Btaną oni na wysokości zada
nia? Czy zrozumieją wreszcie, 
że solidaryZAJ<Wać się można i 
tr2leba jedynie ·w słusznej\ 
sprawie? Na te pytania odpo
wie na-m nied:ziełne zebranie. 

J. GRĘBOWSKI 

Była.bu jednak wielka sz1rn
da. qdybuśm-y z tego faktu nie 
potrafili wyciągnąć odpowiP.d-
nich wniosków. ' 

Stwierdzamu oto, -nie od dzi
siaj zresztą, że wszeikieao ro
dzaju kostiumowe imprezy na
wiązujące do bliższych C2U .Zal 
szych traducji znajdują zawsze 

Spółdzielni Inwalidów, którzy 
uprawnienia samorządu usiłu
ją WY'korzystać dla utrzyma
nia dotychczasowego n:ie spół
dzielczego charakteru gooipo
rlarlti. Zla to jest zabawa i 
może przynieść tylko opłaka
ne skutki. Piękny<;h tradycji 
samorządu w spóldzielc:rości 
polskiej oraz jego osiągnięć 
nie można bezkarnie deptać. 
Samorząd spóldzielczy i jego 
uprawnienia istnieją wyłącz
nie dla prawdziwych spół
dzielców - uczciwych ludzi, 
którym dobro społeczne leży 
naprawdę na sercu. 

26 bm, w Handlowej Spół
dzielni Inwalidów odbędzie 
się walne zgromadzenie. Na 
miejsce skompromitowanego 
złą gospodarką zarządu mają 
być wybrani nowi ludzie któ
rzy otrzymają odpowi~zial
ne zadanie właściwego kiero
wania rozwojem spółdzielni . 
Dla tego samego celu trzeba 
też będzie wybrać odpowied
nich ludzi do rad,y nadzorczej. 
Cześć bowiem cz!<mków pre
zydi um dotyc.-hczaoowej rady 

-nadzO!'C7Jej na c.rele z prw-

Kłopotv palaczy 

„Mentolowych" znów nie ma 
Ustnikowych a zwłaszcza 
„Płaskich" „. też! 

* 
* 

RozważuwszJJ to wszystko, 
wudaie sie. że odzieś obok na~ 
drzemie do.•konala forma w?-J
zwalania ciekawej inicjatyw:; 
społecznej o charakterze kul
turalnym i dydaktycznum. Dla 
tego właśnie iesiem gorącym 
zwolennikiem utworzenia w 
Łodzi muzenm skansenow
skiego, l•tóremu iu.ż dzić mo
żna wróżyć ao1·ącs1ch entuzja
stów i staluch buwa1c6w. Dia.
teao też ma wielki sens przu· 
W1'ó,~enie na wyższuch uczel
niach wie1u traducyjn11c11 zwy
czajów. 

Dwa lata temu - trudno _iuż 
spamiętać k.to - zorganizowa
no w Łodzi z okazji Dni 0-
świa-tu. Książki i Prasu żyu;y 
pochód książek. Dość skro-mnii 
w swym za-1.ożeniu imprez:z, 
choć zapewne z niemałym wi;
si.lkiem stworzona. bufo prze
cież świetna w pom11śle i pJ 
nadaniu 1e_i bardziej okazahicn 
ram„ moglaby stać się wydJJ
rzeniem traduc11inum A mo
że warto bu w okresie kan11i
walu zorqaniwwać w Łodzi wi 
dowislco uliczne, a może w 
dniu 1 maja oprócz pochar11L 
- cOTso kwiatowe, a może Z''O
bić to późniejszą wiosną i po
łączyć z tygodniem bawelny ł 
tar_qami. a może ..• 

wodniczącym Grabowiczem i 
c:zlonkiem prezydi'um Sieradz
kim wykazała nie tylko nie
udolność, ale i złą wolę wo-

„Mazowsze" 
nadziewane kremem 

Łód'Zlk! pmemys? plekarni.c'zy 
zwiększył os ta llnio proc!Ju!rej ę 
wyrobów cukierniczych. Produk: 
cją tą zajęło się w Łodzi 5 za
kładów, a w najbllilszych dn.lach 
Uczba fob W2lrośnle do siedmiu. 

Co można będzie jut wkrótce 
bez większych kłopotów kupić? 
Ple<mik<l'We krajanki, wyroby 
miodowe, popula•rne „Katarzyn
ki ''. Z nowości przewldzirune są 

miodowy praekładanlec „Ma
zowsze" nadziewany t?Jw. kre
mem szwedzikl.m (krem ten nie 
P9Uje się nawet w przeciągu 3 
miesięcy) oraz wyroby waflowe 
o nowych fo-rmach I smaika.ch 
(kakaowy 1 grylażowy). Wa!le, 
które już pe>ja.wlły się ZJreez:tą w 
sprzedaży, są równle2 nadzle<wa
ne kremem SllJWedzklm. 

<cri 

Na artykul dotyczący braku 
pa-pieT<l\SÓw „Mentolowych", 
zamieszc:ocmy w 205 numerze 
„Dziennika", Centralny Za
rząd Pr.zemyslu Tytoniowego 
przysla:t odpowiedź, w której 
wyjaśnia, że na skutek spad
ku korurumpcji t)l'ch papie
rooów, w ffieh.'iÓI'ycil okręigach, 
nagromadziły się ich tak d<u
że zapasy, iż groziło im z.epsu
cie z powodu braku odbior
ców, W związku z powyższym 
cz Pl'Ze!Il. Tytonw~o 
wstrzymal na pewien czas 
produkcję tego gatunku paipie
rosów, zaś dystrybutorom za
lecił doikonanie przen:iutów z 
okręgów pa:-relad'OW.anycil pa
pieroo.ami ,,Menwlorwymi" oo 
okręgów, w których -wycz.eripa
ły się ioh zapasy, 

Swoje w;yjaśn:ienie Central
ny Zarząd Przemystu 'l"yto
niowego k-ończy takim zapew
nieniem: - Obecnie wis:zyst-' 
kie nadmierne zapasy zo.staly 
upłynnione, produkcja norma! 
na wmowiona. zał.em nie ma 
obaw, aby gdziekolwiek bra
kowało paipierooów "Mento
lowych" • 

Nie6tety. w Loda;! zapewnie
nie to me ma :pokrycia. Zn<>
wu w oal:ym mieście brakuje 

Przedłużajmg życie 
podręczników szkolnych 

Zycie podręcznika szkolnego Jest w zasadzie krótkie. z re
guły tak slę dzieje, że uczeń, czy uczennica, posługuje się nim 
przez okres jednego roku, a pot em - zniszczony i poplamiony -
rzuca gdzieś w kąt. A ~rzecleż tak być nie powinno. DobrM 
ut~zyma.ny podręczni~ może służyć dzieciom przez okres kilku 
1- moze przechodzlc z rąk starszych dzieci do młodszych, które 
zdają do następnej klasy. 

Taka gospodarka podręczni
kami stlkolnyml stanowi źródło 
miacznych OS'Lczędnoścl. Toteż 
nasze władze oświatowe położy
ły obecnie duży nacisk na te 
właśnie sprawy. Kurate>rium ro
zesłało do wszystkich szkół w 
Łoci'Li okólnik, w którym zaJeca 
ucoolom oswzędzanle poclręc:anl
kór. -. 

Aby zachęcić młodzi~ do u
trzymywania książek we wzwo
wym porządku, będzie się orga
nizowało na tym odcinku współ 
zawodnictwo I liozne konkursy z 
nag.rodami. 
Oczywiście dużo tu zależy od 

nauczydela, który powiinlen mło 
d<:leż zachęcać do os2częd.za:nla 
pod<rę-czni.ków i kontrol•ować ich 
sta111. Wiele ta,kże do powiedze
nia mają rodzice, którzy wlnn-i 
praeglądać książki swoich dzie
ci i zwracać uwagę na ich czy-

stość. Ma to bowiem duże zna
czenie wychowawcze, a jedlno
cześnie gwarantuje zwrdt kosz
tów za za·kupione dziecku książ
ki, gdyż czysty, ładnie utrzyma
ny podręcznik, łatw-0 będzie 
można w końcu roku odprzedać. 

Nasza .młodzież musi tak dbać 
o SIWOje podręcznil<i, by nie mu
siała się za nie wstydzić przed 
swoimi następcami. Sama zresz
tą - kupując używane pod.ręcz
niki - chciałaby je otrzymać w 
jak najlepszym por.:ądku. Toteż 
szanujcie swoje książki - 1Jo 
przecież truk przyjemnie móc się 
pochwalić tch czystością. 

(as) 

papie!"OISÓW „Mentolowych" i 
sprzedawcy nie orientują się 
k:edy je otrzymają. Coś tu 
więc ni-e jest w porządku. 

Brakuje również w sprze
daży papierosów ustnitrowych, 
S"łlCZególnie „Płaskich", które 
są na.iba.rd<ziej P<JSZUkiwa.ne 
oraz „Damski-ob". 

Te bra:k.i sprawiają pala=n 
wiele lctopotów i trzeba im 
koniecznie :z.a'PO'biec. 

CZPT zapowiada wprawdzie 
wprowadzenie do ~~c.ji 
now)"Ch gatuników, mianowicie 
papiel'OISÓW z filltrem. Nie mo
że to być jednak powodem 
zahamowa'llia -produkcji istnie 
jących już gatu:ników paipiero
.sów, które zy15kały oobie wielu 
zwolenników, nie chcących 
rezygnować :zie swo:icti przy
zwyczajeń, 

Możliwości jest t11le, 1:e mo
żna by snuć projek,ty bez km'i
ca. Skladając uklon w stronę 
Wydzia.lu Kultu:ru RN m. Ło
dzi. chcialobu się po-prosić ao 
o jakaś inicjatywę w tum kie
runku. Chodzi przecież o wy
snucie dobrej nauki, kt'5rej 
mimochodem dosta,rczul prze
cież dość wuraźnie - niepozor
ny du'iżans pocztowy. 

~~~~~~~~~~-(ae~)~~~~~~~z~·-J_._x~o_z_Ł_o_w._..1_c_z 

Prawie cała za 01ga 
oszczęd:za! 

W Lodzi istnieje 136 zakła
dowych agencji PKO. Niektó
re agencje mogą posrozycić 
się dobrymi OIS<iągnięciami w 
swej dziala-Lności. Jan Doma
gała, kierownik agencji przy 
Zakładaoh Wytwórczych Apa
ratów Tel<".fonicz.nych przyczy
nił się do tego, że prawie ca
ła załoga tych zakładów po
sługuje się na co dzi-eń k.s:ią
że·czką <>.'>ZOZędnooclową PKO. 
Pe-dobnie wygląda w ag-encji 
przy Centralnym Zarządzie 
Włókien Łykowych, g<l!zie 
kierownikiem placówki PKO 
jest Mieczysław Rydel. 

Pewnymi sukoes.ami moigą 
się rów:nici J>OISZCZYciĆ agen
cje przy Łódzkich Zakładacll 
Obuwia Gumowego, ZPDz. im. 
Głażewskiego, MPK, Łódz
kich Zakładach Przemysłu 
Wełnianego i wielu innych. 

Na odbytej ostatnio nara
dzie kierowniików agencji 
przyzakladowyCh PKO oma
wiano m. iJ.1. formy pracy pro 
pagandowej, mającej na celu 
zweroowamie jak najwięk.srej 
ilości ooób do wzięcia udział-u 

w akcji ;październfilrow-ej. Ma 
ona na celu premiowanie 
warto.-roiowymi na,grodam.i 
tyah wszystkich. którzy w 
bi-eżącym miesiącu wpla<:ą z]-0-
tych. 300 l'UJb więcej i prae
trzymają te sumy na ksią
żeczkach do końca grudnia 
hicią-cego roku, 

('k) 

---------------Zamiast kwiatów~ 
~~~~~~e ~z!oł~~o!~\!J 

wej nr 21 przy ul. Sterlinga z 
okazji imien1n kierownika 
szk:oły, Edwarda Piaskowskie
go zebrały między sobą 1.000 z!, 
które wręczyły kierownikowi 
zamiast kwiatów. 

Solenizant przekazał tę kwo
tę Towa•rzystiwu Budowy Sz;kól 
w Łodzi, składając jednocze
śnie za naszym pośrednict·wei11. 
serdeczne podziękowania dzia
twie ze Sllkoły Pe>dstaw-OWej 
nr 21. (as) ---.....,.... 

z cl.a.n la.eh 
W innych nie. bo wyda~e1<. 

stu złotych miesięcznte na za
opatrzenie wszystkich kawiarń. 
łódzkich w najpopularniejsze 
tyaodni.ki nadwerężulbu zbyt 
silnie budżet ŁZG. 

Wyciągnijmy wnios~i PRZED $WIĘTEM 
UMARLYCH 

· BILETY AUTOBUSOWE 
7 DNI PRZED WYJAZDEM 

„Puyezyny choroby wrzodowej 
zolądka i dwunastnicy". wstęp 
wolny. 

czarnego lądu, niszczy dzikie 
zwie;:-zęta, że coraz mniej jest 
dla nich miejsca. Film jest na
prawdę wart obejrze-nia, szcze
gólnie wśród młodzieży, 

Zamiast więc wypić filiźan• 
kę kawy przy lekturze „Nowe; 
Kultury". czu chociażby „Swia 
ta". niejeden mniej wyro
bionu towarzuslco bywalec ro;:
rabia i.; lokalach na całego, Z'l
bijając czas oplotkowywanie 1n 
bliźnich, lub zaczepkami pod 
adresem co spokojniejszych k.a 
wiarnianycll klientów. Kie
rowniczka np. „Egzotycznej"' 
stwierdza. że czasopisma w ka 
wiarni wpływają dodatnio na 
zachowanie się, zwłaszcza mtod 
szej, klienteli. Dlatego też od 
czasu do czasu z własnych 
funduszów zdobywa się na 
kupno czasopism. 

to iak najszybciei 

Czużbu tego nie mogla zroL 
%umied kierownictwo ŁZG? 

(wyrz.) 

Teatry S'ZJkolne, w których mło 
dzież pod kierunkiem poloni
stów, względnie artystów zawo
dowych, opracowywała sztuk.i 
objęLe programem nauczania -
były kiedyś zjawiskiem u nas 
dosyć częstym. Nie tak: dawno 
też pisaliśmy o pc.trz.ebie nawtą-
7.ania do e>wych dobrych trady
cji. .Tak na razie teatr szkolny 
jest jednak w Lodzi w dalS'Lym 
ciągu sprawą przyszłości. 

W tym wypadku ubiegł nas 
Słupsk - miasto, z którym od 
dłuższego już czasu prowadzimy 
wspóbpracę na różnych odcin
kach - również I kulturalnym. 

w istniejącym w Słupsku ll
ceum ogólne>ks-Ltałcącym pow
stał teatr szkolny, który - w 
związku z Rokiem Słowack:lego 
- opracowal obeonie "Ballady
nę". 
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Będziemy mog11 obejrzeć to 
widowisko, albowiem szkolny 
teatr ze Słupska przyjeżdża do 
Łodzi l w dniach 25 I 26 bm. o 
godz. 12 wystawi w MDK „Bal
ladynę". 
Donosząc o tej miłej imprezie 

zapytujemy: kiedy z kolei bę
dziemy mogli napisać, że rów
nież l jeden z łóciz,kich teatrów 
szk:olnych udał eię do Słupska 
na gościnne występy? 

Niestety - nie stanie s'ię to 
tak prędko! W tym wypa-dku 
wyprzedził nas mały Stupsk i 
daje dobry przykład, jak trzeba 
1 jak: należy wciągać młodzież 
szkolną w orbitę zainteresowań 
teatralnych. 

Skorz)Tstajmy z tego przykła
du I wyciągnijmy z niego od
powiednie '\Vjll~, ,i; &o jak naj-
.Rr~ „„ 

Łódzki „Orbis" przewidując 
duże zwiększenie ruchu pasa
żerskiego przed Swiętem Umar
łych, uruchamia w kasach bile
towych przy P lacu Wolności 6 
sprzeda:!: biletów na autobusy 
już na 7 dni naprzód. 

Tak więc poczynając od dnia 
21 października, będzie można 
nabywać w „Orbisie" bilety au
tobusowe na dzień 31 paździer
nika, a w następnych dniach na 
1 i 2 listopada. Cl wszyscy, któ
rzy opuszczają Łódź na Swięto 
Umarłych, nie powinni zwlekać 
z wykupieniem biletów we wła
snym, dobrze zrozumianym inte· 
resle. (s) 

DZIS W ŁDK 
Dziś, dnia 24 bm. o godz. 18 w 

sali odczytowej Łódzlklego Do
mu Kultury (ul. Traugutta nil'.' 18) 
adiunkt AM dr med. Kazimierz 

~ ~<11;10'~Z • wygl>osj. , ~dc.z)':t pit. „ 

„NIE MA MIE.JSCA 
DLA DZIKICH ZWIERZĄT" 

W„. „PRZEDWlOSNIU" 
(woj.) 

Z „ORBISEM" DO CHIN .Tuż w najbliższy ponled-ziałek 
kino „Prze<:Iwiośnie" rozpoczyna Planowano są już 4 pierwsze 
w~:swietlan_ie niezwykle intere- wycieczki po 30 osób. Turyści 
suiące!?o filmu produkcji NRF polecą do Moskwy samolotem 
pt .. „Nie ma miejsca dla dzikich „Lotu", a z l\loskwy do Pekinu 
Z.Wlerząt''. Realizatorem filmu - sa.molotam! „Aerofłotu". WY· 
jest dr Bernha!'d Grzimek, dy- cieczka trwać będzie 2G dni. 
rektor frankfurckiego zoo, zma Turyści zwiedzą Szanghaj, Pe
komlty zmawca I przyjaciel zwfo kl11, Nankin, Bandżo J Inne 
rząt, postać niezwykle w Niem- większe miasta. Chhiczycy, któ
czeeh i pena Niemcami popular- rzy przyjadą do Polski zwiedzą 
na. Warszawę, Kraków, Nową Hutę 
Spędził on wiele lat wśród 1 wszystkie porty. 

zwierząt, w tym również nie- Nie wiadomo jeszcze jaka bę
mało - w dżunglach Afryki. W dzle relacja juana do ztotego, 
czasie swej ostatniej podróży po ale przewiduje się stosunek je· 
Afryce, zrealizował, wraz z sy- den Juan - 9 zł .. Koszt wyciecz
nem, który towarzyszył mu w kl będzie wynosił ok. 15-18 -&ys. 
wyprawie, niezwykle interesują- złotych. Trzeba podkreślić, że 
cy tllm o życiu egzotycznych Chińczycy obniżyli ceny tury
zwt•;rząt. Myślą przewo<lnlą fil- styczne dla Polaków o 20 proc. 
mu jest alarm, że cyw-ilizacja, w porównaniu z cenami, .takie· 
sies<liii.ca „ corą.21 .: óale~w.-uab ---.J>obiera.ta -od-inlll1".h t1u.x~łl!-. 



W A2:NB TELEPONT 
Posot. Milicyjne 2S3·33 
Pogot. Ratunkowe ł04·4ł 
Stra:l Pożarna os 
Kom. Miejska MO 292-%2 
Miejski Ośr. Infor, 359•15 
pryw, Pomoc Lek. 333.33 

555„55 
Pryw, Pogot. Dziec. 300--00 

COP gdzłe7J JCIEIWP 
- z „ --~ . -- . i - -

GARNIZONOWY KLtrB 
OFICERSKI ('I't.11Wima'34) 
„Elżbieta • Joanna - ·Li
zystrata" d011JW. od la.t 
18, g. 16, 18, 20 

* :[. • 
1'1NA ROMA (II - Rzgowska 84) Uwaga! Repertua>r sipoil"Zą 

„Widmo" do21W. od lat dz0J10 na podstawie ko-
(W nawiasaeh podajeniy 18, g. 15.45, 18, 20.15 munikatu Okręgowego 

ka<tegol"ie kin) SOJUSZ (II - :r."'Owe Złot za.rządu Kin. 
T EATft'tl/ ADRIA (II - Piotrko.w- no) „Sa:ata.n zazdrości" * :/o • 

• ska 150) „Na plaży" - dozw. od lait lB, g. 17, Przedsprzedaż biletów na 
!rEATR NOWY (Więc<kow do21W. od lat 18, g. 15.45, 19.lS 2 dni na.przód do kin: 

skiego 15) g. 19.15 18, 20.15 STUDIO (fil - BystrlZy- „Bałtyk", „Polonia" 
„Miarka za miarkę" BAŁTYK (premierowe - eka 7-9) „Cyrano de Ber „Wisła", „Włókniarz" -

!l'EATR 7.1.5 (Traugutta l) Narutowicza 20) „Nie- gerac" do?JW. od la<t 12, w Ośrodku Usług Filmo 
nieczynny znośna dziewczyna" - g. 17, 19.15 wych, ul. Wigury 2 w 

OPERETKA (Piotrkowska do:ow. od lat 18, g. 10, STYLOWY (I ~ KUińS·kie godz. 12-16 
243) g. 19.15 „Bał w Sa- l 2, 14, 16, 18, 20 go 12.1) „All Baba i 40 • :{. • 
voy'u" DWORCOWE (II - Dw. rozbójinlków" dozw. od ZOO - czynne g. 9-l'l 

!!EATR IM. JARACZA Kaliski) „Sruba Maryni lat 16,. g. 15.45, „Ryszard ' 
.(ul. Jaracza 27) g. 19 kl", „Spacer po Biesz- III" idozw. od lat 18, g. D . aptek 
„Majątek, albo Imię" czadach", „Telewizja 17.45t, 20.30 yzury 

„AIRLEKIN" (Wólczańska W-wa", „czy wiecie SWI'l' (Il - Bałuctcl Ry-
nr 5) g. lJ „Przygody że„. 5·58" g. 10, 11, 12, ne.R:) „Cichy Don"' III TuWli~a 19, Wólczańsik:a 

\ 
Wl!l.rszawskiego misia" 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, se.ria do?Jw. od lat 16, g. 37, Piotrkowska 225, Zg!er 

:r'EA!TR MŁODEGO WI· 20, 21 lfy'.4.5, 18. 20.15 ska 63, NO'Wotki 12, WoJ
D:z:A (Moniuszki fa) g GDYNIA en -Tuwima 2) T/~TRY (Il _ Sienil<iewi- ska Polskiego 56, Dąbrow 
19.31.1 „CzarUJąca szew~ - remon.t cza 40) „Dolina pokoju" skiego 24-b 
COW\8" ŁĄCZNOSC (m - Jótze- dozw. od lat 12, g. 16 AS Al Ko~cluszkl 48 

„PINll•.KIO" (Kopernika 1.ów 43) „Dwa zeznania" 18, 20 ' pełni staie dyżury nocne 
nr lt>) g. 1'7 „Diamento- dozw. od lat 16, g. )9 ISł.A (premierowe 
wa rt>sa" MŁODA GWARDIA (Il Tuwima 1) „Popiół I dia DYŻURY SZPITALI 

:rEAT& POWSZECHNY Zlel;!na 2) „Klub Ko-- ment" dozw. od lat 18, . 

I N!!_orzystniei 
KUPISZ 

SPRZEDASZ 
ZAMIE NISZ 

zamieszczając oełos;un!e • 
w „DZIENNIKU ŁOD ZKIM" 

'" 
'OGŁOSZENIA DROBN E 111 

D.il:IEWIARSK IE maszy-
ki) uniwe-rsal 
włó02lkę Gi-

Imperial-Ideal NIERUCHOMOSGI 
Tricole-tte Ra 
(Ja ponika) po 
itaxy, 

assapy 

(Obr. ,Stal~~a<:lu 21) g. blet do-z;w. od la:t .16, g. 9.30, ll.45, 14, 16.15, ,Poło~nlctwo: Szpital KII 
19.30 „Pannętnik Anny g. D.30, 11.45, 14, l&.;15, 18.30 20.45 n.c?Jn. !m. Curie-Skłodo- DOM cz~-.nszoiwy po re-
Frank• 18.30, 20.45 : w"k1ej, ul. Cune-Skłodo- mon.cie kapitail.inym, polo 

, ny (s.we-trów 
ne na każdą 
rorex 400-
po 27.000 izr. 
pidex Fudii 
2'1.000 zł. Km 
mastery, P 
dyiiaze po 1 
du·m, 7.orienti 
dowoś cl, na 
Nawrot 3iłb
dziela godz. 

Knit-
poje-

OPERA <(Jaracza 2'I) nie- MUZA (II - Pabianicka W~OKNIARZ {premiero- wskiej 15. - Chojny 1 Ru- żen1e centra!Jne miasta 
czynna 173) Lecą żurawie" - we - Próchni~a 16) d.i, Szpital Lm. dr H. powiatowego rolinic'lO-

:rEATR. ZIEMI ŁODZ· dozw" od lat 16 g 16 „Kalosze szczęścia" - Wolf, ul. ŁagiEm'nicka przem:vsłow.ego, dwia fl'On 
KIE,J Utop Lk 8) ni 16 26 ' • ' dozw. od lat 16, g. 9.30, 34-36 - Wl.dzew, sta.ro-
czynny em a e- ' 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45 miejsl<a, Sródmieście, ty, sklep:\>, wa·rs'Zlta.t, wo-

PIONIER (II - FrancliSz- WOLNOSC - remont Szpital im. dr H. Jo.rxia- dcciąg, kan.aliza•cja, miej-

Kol\lłl"'ERTY kańska 31) „Skandal ZACHĘTA (IT - Zgie<rśka na, ul. Przyrodnicza 7-9 sce ina budO'Wę - k0<rzy-
l"łlv Banderath" doZ'\v. <><X 26) „Przygody lrnmiwo- - Bałuty. Szpital im. Ma- s·tnie sprzedam. Wiado-

Ji'ILHARMONIA (Na~'ll<to- lat 12, g. 16, 18, 20 ja:i:era" dozw. oo la.t 16, dur<>Wicza, ul. Krzemie- mo~ Sier3!dz, Kośc!iuS'Zlki 
IWicza 20) g. 19.30 IX POLONIA (premierowe _ g. 10, 12. 14, 16, 18, 20 niec~a 5 :- Polesi.e r~i:t 7, Ga.dziinO'WlSlka 
lC<mcert sym!O'llli<:ZlnY PiotrkC1Wska 67) „Po.Ze- ODRA (Przędzalniana 68) ' Ch1rurg1a: Sz.piJta.l !Jin. OM 9 miesalka1i (wo.I111e 

i:nanla" dOILW. od lat „Wczasy . z ani?łem." c.r RY'dyg1era, ul. Sterlm-, dwa 1 garaż) spnedam 
t' 8łf f.J ZE A 18, g. 15.30, 17.45, 20 g~ 17," „Miałem siedem ga 13 niedrogo. Kocllamowsk!e-

... POKOJ (II _ Ka:zimi'el'Za corek dozw. od lat 18, Interna: S;,;pttal tm. dr go 14 21298 g 

.,.UZEUl\'.l ARCHEOLOGI· . k . g. 19 Sonenberga ul Pleniiny 
CZNE I ETNOGRAFICZ m:: 6) „Czlłowie ł w nie,~ POPULA:RNE (II ...:.. Ogro 30 (Stoki) ' . GOSPODARSTWO ll'01ne 
NE (PL Wolności 14) - przemaka nym P aszczu dowa 18) „Agnieszka w WieLkopo1sce 27 ha, w 
CZY'I!ne g. ll>-l6 (Wstęp do:llw. od lat 18, g. 15.45, wśród gangsterów" _ . Laryngologlii;: . S7Jpital tym lO ha łąk inaidnote
bezpłaitmy - wy>eieczik1 18, 20.15 dozw. od lat 18, g. 17, 19 im. ~· Bairhckiego., ul. <>kich, nada•jące się 111a ho 
:r.am.iejscC1We) l MAJA (II - lOltńslde- PRZEDWIOSNIE (l - że Kopcm9 k!ego 22 dowlę bez inweirutarza -

)lUZEUM SZTUKI (Więc go 178) „Kochankowie z romskiego 76) „Porte Okulistyka: S?lPttał i!Jm. sprzedam n.atych!mlast. -
kowsk\ego 36) czyone g. Werony" dozw. od lat des L\Jas" g. 15.30, 17.45, dr Join„chera, ul. Milio- Oferty pisemne „21295" 
g. 9-15 18, g. 15.30, 17.45, 20 (20 - za.klup'iony) nowa 14 Biuro Ogłoszeń, PJQ·tr1kow 

ska 96 21295 g 

Korzysta i cie 
z bardzo wygodnego i szyitlkiego poląeze

nia i;omunikacyjnego Łódź - Kielce, któ
re spełnia nowounIChomiony autobus po

spieszny Ekspozytury PKS Kielce. 

Wyjazd z Łodzi godz. 15.30 - przyjazd do .. 

Kielc godz. 19.56. 
Wyjazd z Kiele godz. 5.00, przyjaro 

Łodzi godz. 9.26. 
CENA BILETU~ 5'7.60. 

] Ul PRACOWNICY POSZUKIWANI li) 
MONTERÓW i pomocników mon.terów na 
wod.-kan„ c. o. i gaz, 2 spawaczy z upraw
nienialni, tynkarzy, murarzy, pomoc murarską,, 
cieśli robotników nie wyikwalifikowanych o
raz i sprzata<l21ki na budowę zatrudm od. za
raz Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Miejskiego nr 3. ul. Goplańska 28 (Ba.luty). 
Dla zamiejscowych dobrze wYPOsa'i:ony hotel 
robotniczy. 7128-K 

W KRYNICY pareelę bu
dowlaną 3.500 m k!w. -
sprzedam. Oferty pisem
ne „21270" Biuro Ogłoszei'I 
PiO<tr'kO!W'Ska 96 21270 g 

DOM 2-piętrcxwy murowa 
ny nowy 30 mieszikań (ład 
na d.7Jlelntca) sprzedam. 
Tel. 389-00 21243 g 

OGRODNICTWO ~.7Jklar
niowe. dorn (centralate o
grzewa'Ille) w tyim 6 mórg 
sadu. spl"Zed3!m. Tel. 
449-.5-0 21715 g 

10 MORG zi·eml o'llsianej 
bez budynków bUs<ko ł,o
dzi sprze dam. ote rty pi
semne „21675" Biuiro Ogło 
.'!Zeń, Piotrkowska 96 

DOM z dużym pl.aeem 
przy Zielonym RJ>ink.u -
sprzedam tanio luo zarrle 

4.000 :z.l sprize-
uję w doeho-
uczę ob.~ługi. 

3 tylko nie-
12-14 

RĘKAWICZA RKĘ marki 
przedam. Grosse:r'' s 

domość Łó 
grodzka 19--

Wia 
dź, ul. N·owo-
2 21301 g 

TAKSOMET R „Argo" IV 
am. Łódź, ul. i III sprzed 

Gdańska 76-16 21299 

eskie, LISY 'Iliebi 
k\V'ie1miowe 
HodO'W'la Ch 
ł„a sk, stac 
Chechło 

S/\.MOC:.f-10-D 
dobrym. "bi> 
Ul. Piotrk-O·\ 

wy•koty 
sprzedam. -
echlo, powlait 
ja kolejowa 

21287 
„DKW" w 

rue sprzedam. 
'1"Elka 14 

ooobowy -
sprzedam. -

SAMOCHOD 
„Ha'nomag" 
Zdu1is1<a Wo la, Laska 7 

MASZYNĘ 
9-35, st a.n i 
dam. Wiado 
10-16, godz. 

rękawiczM·kę 
deal ny sprze-
mość Praska 

16 

gabinetową MASZYNĘ 
„Singer" sp<rz 
nlka 29, m. 

-
edam Próch 

27 21546 

TELEWIZOR uTem,p 
mowy duż oekr.,,nowy 
spnedaim. W 
wiańs'ka 32, 

i.ado:mość 
m. 26 

do szycia 
b Z'WY'kła 

3" 
-

Sło 

ga-
-

nedam. 

l\1ASZYNĘ 

bi n.etową lu 
"Sinf!er0 sp 
gowskiego 3 
uHcy 

żeli-
o, wejście od 

AKORDEON 
Sandaro 32 
dam. Franc 
m. 6, od go<l 

21323 

firmy Royal 
basy sprze-
isz,kańsika 129 
z. la 21312 

Przetarg nieo2raniczonv 

10 TOI _RZY, 2 ślusarzy modelowych, 2 wier
taczy, 1 palacza, 1 ślusarza. remontowego, 2 
dozorców oraz 1 strażnika p. pożarowego -
zatrudni natychmiast Łódzka Fabryka Maszyn 
Łódź, ul. Strzelczyka 7-9, Zgloszenia przyj
muje sekcja kadr od godz. 10 do 13. 

kuśnie<r!'1ką -nię na gospodarstwo r.ol- MASZYNĘ 
ne. Tel. 229-82 21674 •przedam. w 

Zaklady 

Przemysłu Guzikarsko-Gala.nteryjnego 

im. M. Fomalskiej 

w Łodzi, ul. Limanowskiego 129, tel. 581-80 

OGŁASZAJĄ PRZETARG 

na wy.konanie form metalowye'h do wtrystku 
metalowego i z tworzyw sztuczmy<:'h. 

Opłaty należy skladać do dnia 5 listopa
da 1958 r. 

Oferty mogą składać 
stwowe, spółdzielcze, 
prywatne. 

przedsiębiorstwa pań
rzemieślnicy i osoby 

')twarcie ofęrt nastąpi w dniu 5 listop:ada 
]958 roku o godz. 10. Wzory lub rysunki na 
v.rykonanie form można przeglądać w zakła
d<ich pod podanym wyżej adresem w godzi
nach od 8 do 15 dział techniczny. 

Zastrzega si.ę dowolny wybór oferenta, a 
także uniewazmenie $-rzetargu bez podania 
przyczyn. 
Ob.owiązuje wadium przetargowe w wyso

kości 5 proc. od wartości robót objętych o
fertą. 7242-K 

Obwieszczenie o łicytac.ji 
ruchomości 

R:tn. 763-58. 

K:omorni'k Sądu Powiatowego dla m. Łodzi 
rewiru 5 Władysław Pietrzak mający kance
larię w Łodzi, ul. Tuwima nr 12 na podsta
Wie art. 608 k.p.c. podaje do publicznej wia
domości, że dnia 27 października 1958 r. od 
godz. 14 w Łodzi, ul. 19 Stycznia nr 14 odbę
d<..e się pi ~rwsza licytacja ruchomości skła
dających się z radioaparatu „Stern", kreden
su pokojowego, szafy garderoby z lustrem, 
sto~1ka t-od radio, stołu pokojowego, pomo
~!lika kredensu, dywanika i 7.000 szt. magne
ł ow <> rozm. 16 x 14 mm. oszaco\vanye'h na 
s'tcz'llą sumę zł 17.15-0 należących do Hanny i 
gl av."o_mira Łabęckich. Ruc~o!Ylości można o
że~dac w dniu licytacji w m1eJscu i cz.asie wy-

.i oznaczonym 
Dnia 16 paźd~iernika 1958 r. 

KOMORNIK. 

POMOCE kuchni wtrudnima.tychmi.ast Zakład 
s•lfówek i Bufetów w Łodzi, ul. Piotrkowska 
nr 44. Zgłoszenia t:·rzyjmuje sek.ej.a personal
na w ,godz. od 7 do 14. 7265-K 

3 MONTERÓW samochodowych zatrudni na
tycllmiast Przedsiębiorstwo Transportowe 
Handlu Wewnętrznego nr 1 w Łodzi, przy ul. 
Orle.j 4. Zgłoszenia w sekcii kadr. 

WYKWALIFIKOWANEGO snowac?..a zatru
dni natychmiast Włókiennicza Spółdzielnia 
Pracy „Czółenko" w Lublinie. Praca akordo
wa. Adres: Lublin, ul. Czechows•ka 10, telefon 
49-69. 7233-K 

20 MURARZY i 10 zdunów zatrudni natych
miast Sp-nia „Przystań" Łódź-Ruda, ul No
tecka 4-10. 7230-K 

PALACZA na kocioł średnioprężny z wpraw
nieniami zatrudni od zaraz Centralna Wytwór
nia Olejków Eterycznych w Łodzi, ul. Wól
czańska 4a. Zgłoszenia przyjmuje sekcja r·la
n-0wania. 72'71-K 

I 
MAGISTRA praw do pracy w Zespole Rad
ców urawnych na pełny wymiar godzin za
trudni od zaraz Zarząd Lasów Państwowych 
w Łodzi, ul. Zachodnia 105. Zgłoszenia przyj
muje dział personalny Zarządu Lasów w go-
dzi'l'lach od 8 do 15. 21756-G 

iadomość uł. 
m. la 

„Ford de 
ob rym 

DOMEK 2 POlkoi<lri, ku- Gdańska 61 ' 
chenka i plac 1.000 m k<\\-. ,SAMOCHOD 
v~ Radog.oszc.zu bli!:."'ko Luxe" w d 
tramwaju sprzedam. Ju- $prz,edam. P 
lianoWlSika 28, ~rórnrnw- Ostatnia 2i>b 
ski 21071 godz. 1_5 __ 

sba.'Ille 
ablanice, ul. 

oglądać po 
2!711 g 

ZA wybudowanie domku 
ied!no<rodzi:inego (żużlcW'! 
go) odstąp ię duży pl ~c 
lub sprzedam t>rzy ul. 
Wyc!eCZJkowej . Ote-rty pi 
semne „21662" Biuro Og!o 
szeń, Piotrkowska 96 

I KUPO 

różnym wie-
powodu wy-

edam. Julia-

NUTRIE w 
ku 25 szt. z 
jzzdu sprz 
nów, Folwarr "'Czna 35 

hodowlane TCHÓRZE 
!lprzedam, ul 
(Helenówek) 
niedz.ielę 

-

MOTOCYKL 
nO'Wy koupi 
32, m. 3, lew 

ę, 

a 

Sia11101ko.sy 1 
Oglądać w 

21676 g 

„Jaiwa" 175 
ul. Jaracza 
oficyina 

.,Moskwicz 4
c SAMOCHOD 

typ 400 sprz edam. Pod-
PIEC gaZQIWY większych rzeczna 21, 
rozmia~·ów do ogm:ewainia na 16-19 
~lepu kupię. Tel. 372-26' SAMOCHOd 

garaż, godzi-
21653 g 

osobowy -

SPRZEDAŻ I 
CEGŁĘ kl. I format nor
malny polec" Hurtowa 
Sprzedaż Materiałów Bu
dowlamych M. Rzekieckl, 
Bydgoszcz, ul. E. Pla<ter 
nr 20 7199 k 
RYNAJZY I haki do ry
nien poziomych i piono
wych, wsporniki kute, u-
chwyty śrul>Owe pod 
gi-zej,ni:kl, uchJwyty do 

<1erer" w do-
ie z ~apaiso-

rnarwki „VV rl1:1 
brym 91:a" 
wym silnik~e
mi zamienny 
Łódź, ul. Du 

m I części a-
F.ii •przedam. 
bois 15 

męską zagra-
at ową ctyplo-

.am. Si en-

n:SIONKĘ 
nic1mą, grarn 
matkę sprzed 
kimvicza 34, 
dziny 18 __ 

m. 37 od go-
21655 g 

SAMOCHOD 
„Opel Olimip 
"przedam. w 

ooobowy -
ia0 dol.na -
ólczańSlka 15 

nne krem o-PŁYTKI śe'ie 
Wf' 16 m kw 
Tel. 200-20 

sprzedam. 
21657 g 

------------------------rur w ró:Onycl1 wymia
rach ze s·krętem na śrubę 
- poil.eca z StZybką dosta
wą Ocynkownia, w .ro
claw, ul. Tęczowa 67 tel. 
73-19 ?228 k 

inekologicziny 
nie, Marysill 

FOTEL fi! 
s9rze<daan pil 
ska 64, Kr.zesz Przetar2 nieo2raniczonv 

Łódzka Komenda Straży Poiarnych 

OGŁASZA II i III 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

n:a sprzedaż samochodu osobowego marki 
„Tatra" V 87. Przetarg odbędzie się w Łodzi, 
przy ul. Sienkiewicza 54 w trybie określonym 
zarządzeniem ministra komuni•k.acji z dnia 8 
maja 1957 ro:ku (Monitor Polski nr 56) w ter
minie · o cenach wywoławczych: 

II przetarg w dniu 8 listopada o godzi

nie 11. 
Cena wywoławcza 24.300 zł. G<lyby przetarg 

II nie doozedł do skutku, III przeta.rg odbę
dzie się w d'l'liu 22 listopada o godz. 11, cena 
wywoł~ v.rcza 10.125 zł. 

Do przetargu mogą stawać p1-zed.~iębior
stwa i:·aństwowe, spółdzielcze oraz osoby fi
zyczne po wpłaceniu wadium w wysokości 10 
proc. ceny wywoławczej w termi'Tlie nie póź

SAMOCHOD osobowy ma 
łoli1Jrarżoiwy sprzedam lub 
zan~ienlę na motocylkl. -
Al<"k•·andrów k. Lodzi, 
ul=-....?~ierczewsJs.~ego_35_ 

WYSOKO WARTOSCIO
WY materiał hodowl!bny 
li'ów sirebrny·ch, platyno
wych oraz niebieskich -
sprzedam. >Vhtciomość rel. 
293-~0 w godz. 7.30-15.30 

ewsikl 

LOK ALE I 
2 POKOJE z 
gody zamie 
sa1no w śró 
domek jedno 
\HOt 39, m. 1 

~uchmlą, wy 
nię na takie 
dmieściu lub 
rodzinny. Na 
O, front I p. 
kal u l."'Ze1nie-
yremontowa-

POŁOWĘ lo 
ślniczego (w 
ny z silą) od 
czailska 117, g 

stąpię. Wól-
odz. 9-16 

KONKUR s 
ontowa 

o Nowotld 

Spółdzielnia. Konserwacyjno-Rem 

Robót Budowlanych im. Marceleg 

w Łodzi, przy ul. Milionowe 

OGł.ASZA KONKURS 

j 23 

Zapałki w ręku 
to groźba 

dziecka 
pożaru! 

nieiszym jak jeden dzień przed datą prze- na stanowisko kierownika techniczr lego. Wy-
targu. magane kwalifikacje: praktyka w budowm-
Wpłaty wadium przyjmuje kasa komendy ctwie w zakresie wykonawstwa i organizacji 

ul. Sienkiewicza nr 54. I pracy n-az dyplom inżyniera wraz z upraw-
~amochód możn.:i oglądać codzienni<'! w go- nieniami. Uposażenie według umowy. Oferty 

<izmach od 8 do 15 na terenie komendy. składać w biurze s,oółdzielni. .'i218-K 

Dnia 22 października 1958 roku zmarł 
przeiywszy lat 44 

Kol. ANTONI PĘDZIWIATR 
praoownik Łódzkiego Zwią2lku Spół

dzielni Pracy. 

W Zmarłym ~ra.cimy serdec7lllego ko
legę i sumiennego pra.cownika. 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 25 
października 1958 roku o godz. 15 z do
mu żałoby przy ul. Słowackiego 19 (do
jazd do Leczniczej) na cmentarz św. 
Francis71ka na Chojnach. Wyrazy głębo
kiego współczucia żonie i dzieciom skła
da.ją 
ZARZĄD, RADA ZWIĄZKU, RADA 

ZAKLADOWA, KOLEŻANKI i KOLE
DZY z ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU SP-NI 

PRACY. 

I S. i" P. 

HENRYK ZWOLSKI 
pre-zes Koła Młynarzy Stronnictwa De
mokratycznego, dyrektor Oddziału Ogól
nopolskiego Zrzeszenia. Pr:ywatn.ego 
Przemysłu Młynarskiego, oddział w 
Łodzi, zmarł nagle w wieku lat 55. 

W Zmarłym tracimy kochanego opie
kuna i przewodnika naszego koła.. 

Cześć Jego pamięci! 

I ZARZĄD i KOLEDZY z KOŁA MŁY
NARZY STRONNICTWA DEMOKRA

TYCZNEGO. 

DWA pokoje z kuchnią 
w l>JOlkach zamienię na 
pokój z kuchnią i pokój 
w śródmieściu. w:a:io
mość, Lubelska 25, bl. III 
m. 1 21438 g 
SAMOTNA poszuilmje po
koju w śródmieściu ewe.n 
tua.Jme koszty remonta 
zwróci. Dzwonić 375-87 r" 
n0 lub wieczorem 
STARSZY pa1n pos7..u.1cuje 
pokoju sublaka•toI'sikiogo 
I ub przy rodzi.nie. Oiertv 
pisemne „21237" Biuro o
glo..<neń, Piotrkowska 96 
POKOJ 25 m kw„ wejście 
od ulicy, izamiemię na po 
kój z kuchnią lub :rów
norzęctine. żeligows.kiego 
nr 30 21322 
4-POKOJOWE komfo•rto
we mleszk:m ·ie zamic.niq 
na 2 oddziei1'Ile min iejsze .,. 
wygodami. Swlerr-cz<>w
s kiego 72, ·m. 5 21316 g 

ICAWALER s aimO<tny po
s;>,u.kUje pokoju subloka 
torskiego. Ofe•My pis<>•m
'Ile „21314" Biuro Ogto
szeit, Piotl1k0<ws.ka 96 

POKOJ z lmdrnią w cen
trum zamienię na podob 
ne l'ub jeden pdkój w In
nym mieście. Łódź, Orta 
2t, Kutowa 21311 g 
POKOJzkuchnią w śród 
mieściu zam•ie:nię na wlęk 
s:ze z wygodami. p.rzęclwl 
n!ana l7, m. 32 21692 
SAMOTNA sibudeai.tka po
szukuje pokoju Sll.lbloka
torskiego przy kultural
nej rodzinie. Oferty pi
semne „ 21701" Biuro Ogło 
sz<'!ń, Plo1:.rikowslca 96 
POKOJU-sublokato.~ 
g:> pi'ZY kul\1u1'alnej ro
dzinie pos:oukuje dobrze 
wychO'Wa.na panien.ka. 0-
t erty pisemne „21714" B>u 
ro Ogłoszeń, Pi01trk01WSka 
nr 96 2ll 14 
MIESZKANIE w Koii1sz
kaeh 7.amienię .na pokój z 
kuchnią w Łodzi. Oferty 
pisemne .,21687" Bi1uro 
Ogłoszeń, Piotmkowska 96 
SAM-OTNA pracująca po
szukuje pi1nie pokoju sub 
10katorS1kie·E(o. Oferty pi
semne ,.21685" Biuro Ogło 
9/;eń, Piotr-1i:owska 96 

DWA pokoje z kueh.nlą 
wyłączone spod kowa.te
runku lub udział w spół
dzlelnl pilnie kupię. Tel. 
30:;.73 od goc!.z. a-10 
LEKARZ l inżynier -
malżef1stwo be11;cl2J!etne po 

• 
t 
zukuje pokoju ewentual
'!e sublokate>rskiego. -
Koszt remon•tu 7>Wraea. 
Oferty pisemne 21661" 
Biuro Ogłoszeń, Pi~Jwkow 
"ka 96 21G61 
DUŻY polkó.1, przedpokój; 
zęściowe wygody ?Jamie 
nię na duży pokój z ku
hnią 1ub 2 p0<koje z ku
hnią. WaT'lmki do omó

wienia. Łódź, Bazarowa s 
m. 12 21666 g 

c 

c 
c 

I PRACA I 
l 'OMOC domow•a potrzeb 

a A\. 1 Maia 15, m. 8 n 

n 
d 
~ 

s 
Ł 
n 

GOSPOSIA do samocl:Ziel 
ego prowadzenia gos.po-
2rstwa domowego na 
t&le poszukiwana (osoba 
tarsza). Warun.kl dobre. 
ódź, Jara,cza 8, pl'acow
ia toreb 2l:ttl8 g 

G OSPODYNI do małżeń
twa z 7-letmi.m dzieckiem 
oJ;rnebna. Wa.rumkl bair
zo dobre. Zgłoszenia ra
o lub wieczo·rem Zielo
a 17, m. 11. teL 375-87 

s 
p 
d 
n 
n 
p OMO~ domowa potrzeb 

CZELADNIKA 
ck iego I uCl'Zlnia 
T ltwlima 40 

NAUKA 

kra-.vte-: 
przyjmę: 

12'19 le 

J. 
KURS mamlcure 1 higie-nY 
osobistej TKWP. Zapisy; 
Tuwima 15 godz. 9-19 

LODZKI Klub Motorowy' 
przyjmuje dodatkowo za• 
plsy na kurs przyspieszo• 
ny sam.ochodowo-motocy-" 
klowy i motocyklawy.· 
Rozpoczęcie 25 bm. Ceny 
zniżone, ilość miejsc ogra 
n:czona. Zapisy przyjmu• 
je Łódzki Klub Motoro
w.1• LPż, Piotrkowska 125 
tel. 367-57 7197 k 

KURS tkactwa ręcznego 
organizuje Zakład DoSko
nalenia Rzemiosła. Łódź, 
Łąkowa 4 tel. 28!J-05 

ii: URSY Sl\MOCHODO• 
WE amatorskie I zawodo· 
we, kat. I, II, III przed· 
poludniowe I wiecrorowe 
TKWP. Zapisy I informa 
~jf> Tuwima 15, godziny 
8-20, tel. 297 -48. Rozpoczę 
cie kursu za\.\todO'Wego 
kat. III. 3.XI. 58 r 
PRAcowmK-Poli~ 
kl udzieli lnC:7widuaJnie 
Y.cropetycj l : matematyka, 
fizy ka, zakres dowolny. 
Oferty pisemne „21705" 
Biuro Ogłoszeń, Piotr
kowska 96 21705 g 

{ LEKARSKIE J 
Dr KUDREWICZ specja
lista weneryczme, skÓIMle, 
moczopłciowe 8-10, 14--16 
ulica 22 Lipca 4 

ZDJĘCIA ren1lgen<JIW9kie 
zc;bów wyk0<nuje specjal
nie rentgen dentystycz,ny 
Piotrkowska 121 21543 

LECZENIE ULTRADZWUt; 
KAMI: wrzód żołądka, 
dwunastnicy, ischias, cho
roby Basedowa, Bechte
rfYWa, woreczka żółciowe
go, astma itp. Dr Szere
szewskl. 17-19, Tuwima 40 

Dr BIBERGAL specjali
sta chorób weneryc:11nych, 
skórnych 16-18 PJotrkow· 
ska 134 13976 G 

PIĘC PIĄTEK (tel. 555-55) 
Prywatne Pogotowie Le• 
karzy Specjalistów o każ· 
dej porze załatwia wizy. 
ty domowe. Do dzieci wy 
jeżdżamy natychmiast 

Dr Jadwiga ANFORO
WICZ, skórne, wenerycz
ne, kobiece 15.30-19, Pró 
chnlka 8 

Dr REICHER specjalista 
weneryczne, skórne, płcio 
we (zaburzenia) 8-9, 16-19 
Piotrkowska 14 18923 G 

Dr_ SIENKO specjalista 
skorne, weneryczne, wło· 
sów 16-18, Kilińskiego 132 

CHOREMU DZIECKU o 
każdej porze udzieli po
mocy Prywatne Pogoto• 
wl" Dz!ec!ece. Tel. 300-00 
PIĘC TROJEK tel. 333-33 
natychmiast wizyty do
m~we lekairzy specjali
stow równie-L dziecięcych: 
całą dobę 21408 g 
Dr-wo-YNO specjalista 
skórne, we>neryczne, zabu 
rzcnia płciowe, Nowotki 
nr 7, front 11-13, 17-19 

n· 
22 
p 
n 

a. Więckows•kiego 7, m. I ł 
. gooz. 17-19 21699 g Ro·z·llE 
OMOC domowa potrzeb łi 

a na J'ilka godzin dzien • "-----~ ie. Może być renci<>tka ___ _. n 
lu b pracująca na zmi a ny. 
Zgloszenia R.3czkiewiez, 
Pt,bianicka 47, od godz. lo 
POMOC-domowa-potrieb 
na. Zgloszenia Wojska 
Polskiego l bi. 31b, m. 6 
l)rzy Pl. Kościelnym 

AKWIZYTOROWI pawie
I'Zę artykuły z tworz;yw 
•ztucz.nych - nowości. O
ferty k•ierO'Wać - Zaklad 
Gala1n1e>ril Speej.alnej -
Gdańsk-Oliwa, ul. GI"'„11n• 
W<>]d!l.lka 547 21™ Ił. 

~IENNIK ŁODZKI nr 253 (370lli) I 
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. M :/\ ! PrzyJ;mna uroczystość sportowa - . 

~ ~"}%~-~ i Najlepsi zawodnicy otrzymali medale :~!~e~is;~~~ 
Napad na dyliżans 

W dro<l7-e z Kielc do Lodzi kolo Miedzi,anej Glłry na. 
dyliżans poozliowy napadła b.anda zbójców którey obra
b<>wali pocztę z cennych pr.resylek, a mł~e pasażerki 
uprowadzili w niewiadomym kierunku. \\'szystko oczywiś
cie b;vlo żartem, który przypomniał jakie niell'enpieczeń
stwa czeka,ly na ;podr~jącyeh po kraju. · 

CAF - Komierowoo 

Jaki będzie listopad? 

Niezbyt wes&ła jest prognoza pogody na następny mie
siąc. 'l'ylko w pierwsrrej dekadzie i przy kori·cu d .rugiej 
mają wystą,pić kilkudnfowe okresy pogody słonecznej, 

be-z.deszczowej i bezchmurnej. A poza tym pn-eważać b<;
dzie zachmurzenie duże, opady, lnŻawki, s=,ruga. Jak 
zwykle w listopad?Jie - co racwj łatwo pl'.'7Je'Widzieć„. 

z tempernturą te<il będą klopoty - zap0wiada,ją Siil du7,e 
wahania zwłaszC"a tern.pera.tury minimalnej oo plus 
5 stopni do mi•nus 7 stopn•i. Najwięksoze wahania mają się 
pojawić w dirug'iej 1><>lowie miesiąca. St.ąd wyniika prak
tyczna rada, że <:iiepłe plaS7.eze, swetry i skar~ty trreba. 
przygotować na ten okres, gdyż przy 7..aipowiadanych 
minus 7 stopniach za.m.nie się właściwie zima.„ Wiatry bę
dą umiaiikowane, o.k.resQwo silne, przeważnie zachodnie 
i pólnmme. 

Zainim t-0 wsrz;ystko nastą.pi - .ieSUAl'T.C dziś bęidziemy 
się odrobinę cieszyć &ką.pyro., paooziE'rnikowym s-ł-O'IleC"b
kiem. Polska 7lnalazta. się na. skraju wy-ilu azorskiego nfo
sącego więk.5'00 pn.e.iaśnienia. W dzień będ-Lie więc około 
10 stopni ciepła, ale nocą możliwy przymroo:ek przyg>TUn
towy, a. na '"'Ysok-0~ci 2 m nad ziemiJI, (gdzie "La'WS"le się 
mierzy temperatw·ę powie~rza) - ma. być ok<Jło O st-0pni. 
Od północnego~Lach<rdu kraju będzie zaznaczał się w cie,
gu dnia. dzisie~go powolny wzroot zachmurzenia, a-Z do 
'"'Ystą.pienia opadów deSZC'X\ł. To · skut-ek niewielki-ej.zal.o<k.i 
niżowe.i wędru.jąc.e.i południ-OWym skra.i<l'ln Bałtyku .. która 
ogarnie być 1\1,().źe i centraJne d'Zieln;foe kraju. Ale dopiero 
J>O południu„. 

Wielki Kanał Chiński 
połączy pięć rzek 

.lt'l.11,d ChRL p<J01).jąl ootatinio uchwalę 0 00bud-0Wie Wie~
kiego Kanału Chińskiego, n1eczynnego oo 103 lat. Ta ~
gantycma. magistrafa wodna J><>lllC'XY po 7A'ekonstruowam.u 
baseny 5 ważnych r:r.ek chińsk;ich: Hai-he. Huan-he, Hua.1-
he, Jan-czy i. C,jań-tańm.ja;n. twon,ąe si<P<i dm-6g w<nlnych 
obejmują<:ą s\vym 7,a.siie;giem poł..wę terytorium ChRL. 

Wielki Kanał Chiński. prw.Jropany w siódmym, szóstym 
! J>ią.tym wieku pn..ed na8"Lą era, z<JStal oS'tlszon:v w _ro:ku 
1885, na skutek '1'!11a.nej w hfa;torii Chin wielkie.i ldęsk.1 'XY" 
wiałowej -- 'llmian.v koryta prze'Z rrekę Huan-be. 

Obecnie na b1'7.egach starf'!tQ kanalu wre już wYt.ę7;IJllla 
praca. Setkli t:vsięcy rob<>mików w. trrech prowinc~a.ch: 
He-be.i. Szań-<l\lln i Cz;i.an-su buduJe n~e śluzy; mcsty 
kolej-0•we, przysta.nie i p.or(y. Ponadto w CJl\gU dwoch naJ
bliż.~cb lat W'Ldinż bwee-ów kanału wYbud-OWane ~ędl\ 
S'liOSY, hydroel.-ktr-OWnie <>Taz p<Kad7,one 7.?~ta,ną pa.rlti, w 
których planuje się wybud-0wanie sanatorinw. 

PierwSIZY statek pr.rez zreko11stru1twany kana.1 przeply~ 
nie w 1-oku 1960. Odtad do Pekinu 12110 lro1 trasą. do„ie
rać brdą, barki re 71b<Jżem z prowincji SyC'ZJUań - śpiehle
na Chin. 

Fran{:oise Sagan zapłaci 
milion franków grzywny 

Sąd w Cnrbell ska.zal Fran.c<rise Sa.ga.n na Zallłacenle 
511 tys. franków gr.i:ywny, za nieost<rożme prowadzenie auta 
na !l'rosie kolo Paryża. , na. skutek C7-ego ona. sama <JUIZ .ie.i 
trrej współtowa,rzys7.e odnieśli rany. Sąd ?.a.żądał równieź' 
950 tys. fran1ków <KIS'llkoomvania dla d'l!ienui!k1a.rza 

· B. Fr.an.eka, który dQ/7JDał na.jci~ych obra.żeń. 

Telewizja przegrywa 
w „ słodkiej konkurencji" 

Amerykat'iscy i angielscy producenei słodyczy dmzli de 
wnJ<JSku, że powinni racrej popierać kina, niż telewfaję. 
Z oblfozeń p1-zeprowadronych prze?. instytuty ba.dania 
opinii pub]i(Jll,llej w USA i Anglii wyn•1ka., że spośród stu 
widzów kinowych - 35 mężczyzm spożywa w czasie sean
su czekoladę lub fame słodyc7-e, a w C'l.asie oglą;danria fil
mu w telewizji - tylko dw'llnastu na stu. 

Jeśli chodzi o kobiety liC'l.by te są oczywiścJ.e więk6"7.e. 
W kinie 55 przE'<l.stawicielek płci pi~knej na 100 je stody
cze, a przy telewizol'!Le - 32 na sto. 

l 

Optymistyczna wypowiedź Sidły 
W Głównym Komitecie Kultury 

Fizycz,nej odbyła się uro.czystość 
dekoracJ i czołowych polskich za
wodinil<ów, którzy w 1!}58 r. przy
sporzyli stawy naszemu sportowi. 
Przewotlniczący GKKF - Wło· 

dziro.ie•rz Rec:tek wręczył 72 zawod 
nikom medale „Za wyl>ttne <>Siąg. 
nieci a sportcwe 11

, p.rzyZillane im 
uchwałą Ra<ly Ministrów. 
Składając gratulacje ooona·CZlO

ny m, przewodniczacy GKKF przy 
pomniał tegoroczne osiągnięcia 
polS<kiego sportu. Polscy sportow
cy - stwierdZ'ił on - brali w 
tym roku udział w Jic,;nych mię
dzynarodm\'ych impreza.eh sporto
wych. 255 zawodnJi.ków startowa-

Ostał ni a impreza 
Automobilklubu 

Do ostabn!ej w tym sezO'llie tm
prezy organizowanej p.rzez Łódz
ki Automobilklub zgłasza się co
raz więcej zawocl.n•ilków. 

.Tutro, w sobotę, o godz. 13.30 
wszyscy zgłoszeni automobiliści 
stawią się na lotnisku na Lublin
.J<;u. celem WZJięcla udziału w KJS. 
Dokonane Z.ostaną badania tech·ni 
~ne pojaooów, próby Sh (hamo
wanie) ()faz próby Sz, Spl i Sp2. 

ło w mistrzostwach świata w 20 
dyscyp!lnach sportu, a 188 osób w 
12 mistrzostwa.eh Europy. w mi
strzo&twach tych Polacy wywal
czyli ogółem 30 zlotyl>h, &rebrnych 
i brazowych medali. Zł·ote me<la.le 
Zdobyli: lekkoatleci - 8, kaj•aka
rze - 2, sa1necZ1karrze - 2 i szy
bO'wnLcy - l; srebrne: spadochro
niarze, lekkoatleci i ciężarowcy -
po 2, saneczkarze - 3, modelarze 
lotniczy - 1; brązowe: szermierze 
i sanecvkarze - po 2 o·ra.z cięża
rowcy, spadochronia•rze i lekko
atleci po 1. 

Poiska - oświadczył W. Recze•k 
- organivowała w tym roku mi
:>trzos1lwa Europy w wioślarstwie 
i koszy.kówce kob!et oraz mistrzo
stwa świata w saneczkarstwie i 
szybownictwie. Tegoroczny sezo11 
- dodai cm - obfitował w wielką 
liczbę międzynarodowych zawo
dów, którymi kalendarze były 
wprost przepel·nione. W tym r·oku 
ociwiecl.zilo Polskę 5 tys. zag.ra
n;cznych sportowców. Taka sama 
liczba polSJkich zawodników star„ 
to•wała na imp,re7.ach za g.ranica. 
Cha'!"a·kter.1styezna dla tego roku 
- stwierdził W!. Re·czek - była 
nierównomierność w osiąg.niętych 
wynikach. chocj.aż wszystkie dy
scypMny miały taki sam s.tairt i po 
dobne warunki. Najlepiej spisała 
się leik.k«>a l;letyka, pod.czas gdy np. 
w narciarstwie, piłce noż.nej, ho
keju na lodzie, czy rucznictW'ie 
obserwowaliśmy cofnięcie się w 
rozwoju. Trzeba będzie - p()Wie
dział przewocl.ni~ący GKKF - po 
myśleć o tym, jak pomóc tym dy
s.cyplimom. 

W niedzielę na·tomiast, o go.dz. 7 
na zbiórkę P'l'ZY Al. Kościuszki 61 
przybyć powinni uczestnicy KJS 
i jazdy turystyczmej. Start nastą
pi w koleJności numerów co 
1 min. Za spóź.nlenie na start za- Przewodinoiczący Reczek poi•n!or
wodn·i·k otrzymuje 25 pkt. kair- mowa! także ~ortowców o pia
nych. Uczes1micy jazdy tiu.rystycz- nach przygo·b&w.ai1 do sta•rt·u na 
nej. startować będą po wyrusze- Ollmpia<:lzie w R•Z:l"mie i Squa.r 
niu za,wodników K.JS. Meta znaj- Valley. 
dować się będzie w Ruclzilkach W irnieni'u oM>na:czooych zawod
pod Częstoch()Wą. ników przemówił Janus.z Sidło. 

W CzęstochOV\'ie pr-i:ed przyby- „Po&taramy się, żeby za ·rok tych 
ci.em lódzkich automa;bilis-tów, zor odznaczeń było więcej" 
ga.nizowane zostaną 1mprezy lot- Złote medale otrzymali: lek.ko
mczo-samochodowe o charakte•rze atleci - Jerzy Chromik, Janusz 
prop~gandowym , a między innymi Sioło, Ba·rbaTa Janiszewska, ZdzJ
wysc1g „san;ochodowy o na~rn.dę I sław Krzys,zikow'ialc, Edmund Piąt
R~?akCJI „Zyc1a Częst<>chowsk1e- !<()Wsiki, Tadeusz Rut, Józet 
go • (n) Szmidt OTa'Z kajakarze - Stefan 

Sezon 1959 r. będzie bogatszy 
od poprzedniego 

Nie u<iichl:y jes'ZC'Ze echa tego
rocznego sezonu kola·rskiego, a 
już d>ziała-cze „głowią się_" nad u
staleniean. kaleudarza na . rok ~959. 

Sezon za•powiada s<ię nadzwyczaj 
bogato. Już w marcu wy:;maczo
ne zostały pierwsze 11 gonibwy" -
biegi na przełaj . 22 bm. będziemy 
mieli mistrza Polski w tej fa·u<J
·nej konh"tl!'encji. Potem. jak zwy 
kle okres przygotowa!l do Wyści
gu Pe>koju. Zanim k-0larze wyru
szą na trasę Berltn - P.raga -
Warszawa, w kiwjetniru w Wars:za
wie rozegrany wstanie wyś.ctg o 
puchar MON. 

w maju emocjooować si~ bi:· 
dzit>my przez dwa tygodnie XII 
Wyścigiem PO'koju (2-16.V.). Nie
m<al bez.pośrednio po tym wyści
gu w poswzególnych okręgaeh ro
zegr3Jl1e zostaną wy!;cigi szos.owe, 
a 7 czerw.ca na autostradzie war
szawskiej - mL~trzootwa Polski. 
Dystans 200 km. 

Czternasty z rzędu wyścig o pu· 
char przechodni „Dziennika Łódz
kiego" odbędzie sie 23 sierpnia. 

France (czerwiec), dooko.t.a NRD, 
Austrii, Jugosławii I Bułgarii. Wy 
ści-gi te przew1.d:ziane są w miesią
cach lipcu i sierpniu . Nie trzeba 
jed•nocześnie zapominać o mis·trzo 
stwach świata, które O<lbędą się w 
końcu sierpnia w Holandii. Przed 
wyjaz<:lem n.a mistrzostwa Ś\viata 
zawodnicy nasi &tarti>wać będą w 
Belgii. POlnadto p.rze-widzia(ne są 
jeszcze wy.J.a'Zdy o mniejszym zna 
czeniu sportowym, ja-k np. do Ło
hwy. Węgier i CSR. 

Polsiki . Związt>k KO'lar„k.l po~o
stawia wolną rękę pos•zczegóJn~·m 
>iwiązkom okręgowym, jak i klu
bom w zawieraniu umów z za
przyjaźnionymi organizacjami za 
gra1nicą. Nie tezeba chyba doda
wać, że projeikty te muszą u'ly
$kać apr()batę PZKol. 

<n) 

Wczorajsze wyniki 
turnieju drużyn 
,,dzikich" 

Górka - Metalowiec 3:0, tmez· 
ka - Burnley (Chojny) 3:2. w so 
botę grają: Zielone Domki - R~·t 
k1ni.anka l i „13" - ze zwycięzca 
spotkania SOkół (Kołodziejska) ..: 
Bombardier. 

W sobotę , 25 i w nied-zielę, 26 
Kapłaniak i Władysław Zieii1'tski. bm. wzn()wione zostaną rozg,ryw-

Srebrne medale: lekkoatleci - ki w tuiinieju o pucha'!')· prze
Kazimierz Kropidłowski, Zbi- chodnie dyrekcji MiędrzyszkoLne
gniew Maikomaski, Zbigniew Ory- go O~rotlka Sport()wego w si at 
W<ał, Kazimierz Zimny: cięża•row- kówce dziewcząt i chlopców szkół 
cy - Marian Jankowski, Marian średnich. Organizatorzy dokonali 
Zieliński i Ireneusz Paliński; sa- już podJZJiaLu na posziczególne gru
neczka·rze - Maria Se1mczysza1k i py rozgry'łlrkowe. 
Jerzy Wo.i nar oraz Stanisław Zu- Piraedst<a.wlają się one następu. 
rak - modelarstwo lotni.cze. ją·co: 

10 spośród wymienionych otrzy- Dziewczęta - Grupa I: 1) ( Uc. 
malo od•z.na-czenia ,iuż po ra.z dru- Ogóln()kształcące, 2) 8 Lic. Ogóln„ 
gi. Są to: Chromik i Sidło. Jan- 3) 22 Lic. OgóLn„ 4) Lic. Peda.go
k()WS-ki i Zieli1is·ki oraz Fig.we- gi~ne. Grupa II - 1) Joe lJic . Ogol 
równa, Ważny, Wlecialowa, Ko- n()ksztalc;J/ce, 2) 17 Lic. Ogólm.„ :n 
tula i S"pytowa. 7 Lie. Ogóln. 4) 14 Liceum Ogól· 

Warto róW!Tlież przyp()mnieć, że nok&7Jtalcaee. 
w sierpniu br„ z okaizJ1 uroczy- Zgodnie' z .regulaminem spośród 
stości Aeroklubu PRL oct=a.cze- wszystkich druży.n, które prze
nia „Za wybitne osiągnięc-ia s-por- g.rały w pie!'Wszej i•undzie elim1-
towe" otrzymali szybownicy: -

1 
nacji wylosowa.no l drużynę (lł 

zloty medal, mis<trz świata Adam L. O.), U'2lU•pe)niają.c grupę drugą. 
'."'1tek l srebrny - Edward Ma- Chlopcy _ Grupa 1: 1) 9 L. o. 
kula. lub Tec-hni.kum Energ„ 2) 4 Lic. 

--..... OgóLn„ 3) Technil<:um Włók. 4) 

P'łk ŁKS Technilkum Chem. Grupa II: 1) 21 I arze L.ic. Ogóln„ 2) 25 Lic. Ogóbn„ 3) 
Li-ceum im. Kościusziki. Grupa III: 

W ',p~noramt"e" Ślą.ski"eJ· 1> Techni•k;u,m Finan.sc, 2i 19 Lic. u _ OgóLn. II d•r„ 3) 17 LiJce>Um Ogól-
nokszit.alcą.ce. 

PO<pularny w PO'~sce tygO'dnik W kategorii chloll'CÓW z grupy I 
ilu.sbrowany „Panora-ma Sląska" do fi.nDlu wchodzą 2 d1"Użyny z 
zamieści w ornjbliższym numerze eru·pv II i III po jednym zespole. 
bogato hlustrowany reportaż z Rozgrywkli odbędą się n'!I sali 
przygotowań pi!Jka'!"zy ŁKS do Liceum im. T. Kościuszk i , przr 
mecziu z Górnikiem Zabrze. ul. Sienkiew>cza. w sobotę, 25.10.. 
Spe~}alnie_ wysłany fotorep?rter br. o godz. 1'5 grać będą dziew

w dniu dz151eJS'ZYm ma zeł:>rac bo- częta z grupy I. GM.I.pa II pauzuj e. 
gaty material ilustraeyj·ny, doty- W medzielę, dnia 26.10. br. o go
c~ą,cy_ ostatnich ~odo.:iin pibkarzy I dzłnie 14 grać będą chłopcr gru. 
łodZ>kl'Ch przed WYJ·azdem na cze- pa I. Grupy II i III pauzu1ą . 
kający ich w Chorzowie mecz de- Sędo:iowie prnszeni są o stawie-
CY'<:tujący o mistl'1l001lwo I ligi. nie s>ię na pól: godzimy przed za-

(n) wodami. 

A. W eyner zwycięzcą 
konkursu fotograficznego 

,,Dziennika Łódzkiego" „Resursy'' 
z~;ganirowany ~ Kluib I prace przechod~ :n.a wlasnoot 

Spor ,owy „Resursa i „Dz:en-

1 

Klubu „Resunsa • 
nik Lódzki" ogólnop<l'lski kon- Na marginesie należy nadmie
kurs na fotogra:(ię tu:ystyczn.o- nić, że większość prac s:tafa na 
sp<>rtio.wą obudził drnze zamte- wyookim poziom:ie i budziła 
res.owa•n.ie zwlas= wśród rze- ogó1'11e za.interesmvanie w.śród 
mi~lnilków, gdyż talkie było człQIJJkÓW jury. Zbyt mało było 
m. in. założenie wspomnianego motywów czysto siportowy0h. 
k.O'.nilmrsu. Br.alk :llC!jęć obra;?Jujących wa.lkę 

Ostatnio ocllbyło się 2'iebranie 
jury, w skl.a<:l któreg<> weszil.i: 
K. Wrześniewski - (filmowiec:), 
W. Grabowski - fotograf, R. 
Wesolowski - podstanszy Cechu 
Rzem. Różnych - f<l'tograf, J. 
Nieciecki red. sportowy „Dzien
nika Lód-z;kiego", M. K<11walek 
- przedstawiciel KS ,,R.esUl"sa". 

Komisja ta 'PO przcjrzicniu 
wszy.s:tkich nad€e!anych prac 
wyl<>'n.ila najleps-.re, przyznając 
I m:iejsce Henrykowi Weynero
wi, Lódż, Obr. Warszawy 7 
(Godło Karat) za zdjęcie „Na 
Kasprowym". Ponadto wyróż
ni<mo zidjęcie tegoo autora: „W 
upalne dni sierpnia przed Pa
łacem", „Rybacy w Jastarni", 
„Zabi.e", „w Jastarni". 

Drugie miejsce pr'Zymmno Ka
zimiel'ZO'wi Janark<Jwi, Łódź, ul. 
§rebrzyńska 91, a trzecie -
Maria.nowi Heroldowi z Zielo
nej Góry, ul. $wie:rczew.s.kie
go 1. 

Wszy,9f:kim wymieni<l'r!ym przy 
znane zostaly na,,,,arody. Jedno
cześnie komisja lmn:kur.sowa 
11aclmje11ia, że ?Jgodnie z reg·u
lammem W'SZystkie :nades.!.ane 

sportową na b:eżni, rin,,,.ou, sro
sie czy na bo;sku piłkarskim; 
Większość eksponatów to prze
ważn:e motywy krajoznawczo. 
tury.styczne. a n a jlepsze zdjęcie 
Henryka Weynera „Na K aSJpro 
>\~vm" .i~ pie.k;ną :illu.s.tracją do 
przeżyć· w górach. 

W przysizlości należy częś
ciej organizować tego rocl~aju 
konkursy dostępne dla amato
rów-fot<Jt,,,"rafów, a n'ewąbpliw1e 
pocl!11ies'e .się poziom na"1<zej 
fo.tografiki i m:ec będz:iemy 
wielu zdolnych o artystycznym 
zacięciu fotografów, którzy ni.e
wątpliwie chęt!Le braliby udział 
w podobnyeh konkursach. 

Laureatom - nagrody ro.ześle 
,,Resursa''. 

(11) 

·1ra1tltt 
itllw.ńlzja -
PIĄTEK, 24 PAZDZmRN'\KA 

S<u&zinie przesunięto termin Wy
ścigu Dookoło Pols•ki. Rozeg.rany 
on zostainie w termtnie od 24 li'p
c-a do 2 sierpnia, na skróconym 
nieco dystansie. Wyścig zamkinle 
się w granicach 8 etapów. 

Prócz imprez o charaJkterze o
gólnopols>ki-m. 9Zosowcy nasi wez
mą udział w lieZlnych imprezach 
z.a g.ranieą, a m . in. w aoute dt; 

Lódź-Wr~.claw 
na bieżni lekkoatletycznej 

15.00 Wi.adomości. 15.10 swoj• 
s~ie. meIO'die" - gra zespół 'ha.inna 
ni.stow Tadeusza Wesoło•wskiego. 
15.30 Dla dzieci młodszY'Ch odc. 
OP<>W>iadania pt. „Gruba Ceśka" . 
lli.05 (Ł) Kwadrans melodii na o•· 
ga.naeh ki.nowych. 16.20 (Ł) „Run· 
da z piosenką". 16.40 (Ł) Mu:<yka 
węgierska. 17.15 (Ł) Arie onerowe 
w wy>k()n.aniu słynnych solistów. 
17.30 (Ł) Z cyklu „Epokia i au.tor" 
!el. Romaina Zrębowi.cza pt. ,:rrzY 
wspomnienia". 17.50 (Ł) Nowe na
grania orkiestry ma-n,dolinistóW 
ŁRPR pd. Edwarda Ciukszy. 18.10 
(Ł) Łódziki dzien.n1k ra.d<iowY. 18.30 
W~adomości. 18.35 Kores.pondencJa 
z zagranicy. 18.50 Gr.a o.rkiestra 
taneczma PR pd. Kaizimierza TU
rewioza. 19.20 „Z wiers.za.mi do 
czytelnika". 19.30 Muzyika tan. 
20.00 Trainsmis(ja z Genewy uroC'LY
steirn koncertu z okazji Dnia Na
rodów Zjedinoczonycl1. (W. p•rw·r
wie koncert.u allld. „Z k!'aJU 1 ze 
świata") 22.00 „Zakręty" - słucha 
wisko wg s:>:buki w. Sokors k1ego. 
23.05 W rytmie tanec2ll1YIJD gra 
Ol"k. Joe Lossa. 

Uśmiechnii 

~I 
~I 

się 

W sobotę, 25 bm. na boisku 
„Społem" w Parku Ludowym roz 
pacz.nie się o godz. 14.30 między
miastowy mecz lekk-oatl.ety.cz.ny 
Łódź-Wrocław. za.kończenie te,go 
spotka.nia nastąpi w nied·zie•lę, 26 
bm. o godz. 10. 

Reprezentacja Wrocła'W'ia opar
ta ma być na 2lnanych w Polsce 
zawodinikacl1, jak: Rut, Adam
czyk, Rąozews.ka, Piątkowski, 
Plon,ka. Ciepły i wielu innych. 
Drużyna Łodzi oparta będe.ie m. 

tn. na T()Wpiku. Wajsówmie. Pry
werze, Bryls>kim. ZwoHńskiej, Gu
towskim, Morawcu, Wiecziorków
nie, Sałacil't~iej i wielu in. 

W pierwszym <lniu meczu roze
grane zostaną następujące kcm
kurencje: męgkie - 100, 800, 5.000, 
400 m ppl„ s.ztafeta 4XJ.OO m, skok 
w dal, tyczka, młot ewent. kula. 
A kobie.ce - 100, 400, S"l)ta.feta 
4XlOO, sk()k wzwyż I raut dy
saciem. 

Kierownictwo ŁOZLA prO<Wadzl
lo pertraktacje w sp.rawie przy
jazdu na ten mecz kilku czoło
wych naszy·ch zawodników, któ
rzy moglibJ' startować pena kon• 
Kursem. Rozmowy prowadzone 

były m. im. z braćmi Suni-dtami 
Ożogiem i Swatowskim. Potwier~ 
dzenia. ich zglosze1'1, niestety, nie 
ma. Nie mozemy więc powiedziec, 
czy ostatecz.nie mecz ten urozmai
cony zoManie startem -naszych re-
kordzistów. (n) 

nowa 
KARUZELA 

16 STl20N . 1 Zł: i 

TELEWIZJA 
Piątek, 24 paźd7'iernlka § 

18.00 P.rog.ram dla dzieci: ,.14~ 
z ()k!enka" (W). 13.15 „Kie•runed<Ltl. 
automatyza·cja" - repot-taż z.

1
i<a· 

styt,utu Akademii Górnlcbwa Je -
towice). 18.45 „Łódź - OP" 19.00 
Kosrz;alin" reportaż (J:,).·ennik 
„Tele-Echo" (W). 19.30 ~'riU~~" 
telewizyj ny (W). 20.00 ,.:r,.!z,ji PO
M. Pagnola - Teatr Tele""1 
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