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ROK XVI 

MD-12 
pasażer§ki 

noworodel<i. 

polskiego 
lotnictwa 

Od 28 bm. rozpoczy·na regular 
ną obs!ugę linii Warszawa - Rze 
szów polski samolot pasażerski 
MD-12. Od tego też dnia Rze
szów otrzyma polączenie lotni
cze z Wars1.awą dwa razy dzien 
nie, W sobotę 26 bm. odbyl się 
na tej trasie inauguracyjny lot 
samolotu MD-12. 

Samolot MD-12 został wypro
dukowany przez WSK „Okęcie" 
w ~rarszawie. .Tego konstrukto
rami są in~ynierowie Franci
szek Misztal i Leszek Dulemba. 

Oto kilka danych technicz
nych: szybkość podróżna 280 
km na godzinę, zabiera 20 pasa 
żerów i 250 kg bagażu, koszty 
eksploatacyjne niższe od po
dobnei klasy samolotów 1,LI-2" 
i ;,Il-14". 
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Po ustqpieniu Quadrosa 

Braz~lia w obliczu walk 
* zapowiadają strajk 

demokracji 
Związki zawodowe 
g~neralny w obronie 
Czołgi na ulicach miast * W pierwszej aweJ depeszy s 

Rio de Janeiro, nadanej bezpo 
średnio po ogloszeniu drama
tycznej decyzji Quadrosa, red. 
Edmund Osmańczyk reaSumo„ 
wal sytuację w następujący spo 
sób: 

l) W całym kraju panuje za-
n1ieszanie, ale dotychczas za„ 
chowywany jest spokój. 

2) Wszystkie ugrupowania po 
lityczne deklart(ją konieczność 
praworząd11ego uregtłlgwania sy 
tuacji. 

3) Rozgłośnie radiowe ograni
czają się do bieżących informa 
cji nie komentując ich; ukaza 
ly się dodatki nadzwyczajne ga 
zet, ale również bez komenta
rzy. 

4) Z godziny na godzinę ocze 
kiwany jest powrót Goularta, 
wiceprezydenli:a Brazylii. . 

nawzajem przypuszcze6., co lło 
dalszego rozwoju wypadków. 

Oto wiadomości na ten temat 
otrzymane do soboty wieczo
rem. 

PARYZ (PAP). - Quadros 
przebywa nada1l na lo•nistk:.i 
wojskowym Cumbica w po
bliżu Sao Paulo. Lo·tnisko jest 
kompletnie odizolowane przez 
żandarmerię. NŁk.t nie 'je.s.t w 
&tanie powiedzieć na pewno, 
jakie są jego zamiary. Krą
żyły nawet pogloSlki, że do
tychc,zasowy prezydent :zmaj
du·je się pod aresztem. 

wypadek, gdY'bY k:tokoJ.wieik 
próbował prz.es.zkodzić Gou
la.rt-Owi w o.bjęciiu włardzy, 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

NOWY JORK (PAP). We
dług doniesień radiowych z 
Rio de Janeiro, Quadros wraz 
z rodziną opuścił lotnisko w 
stanie Sao Paulo i ucla.l się 
samochodem do Santos leżące 
go w odległości 320 kilome
trów na południowy zachód. 
Według wieczornych donie

sień, siły zbrojne z czołgami 
zajęły punkty strategiczne w 
miastach Rio de Janeiro i 

Sao Pa.ulo. I 
(Na temat sytuacji w Brazylii 

czytajcie również nasz komen
tarz na str. 2). 

Głosami 66 państw 
ONZ potwierdziła 

suwerenne prawo Tunezji 
do Bizerty 

NOWY JORK (PAP). Po 5-
dniowych obra.dach trzecia. w 
historii ONZ specjalna sesja, 
zwoła.na. tym ra.zem dla. rozpa 
trzenia problemu Bizerty, za
kończyła. obra.dy, uchwa.la.ja,c 
66 gtosami przeciwko 30 rezo 
lucję 32 krajów afro-azjatyc
kich. Uchwalona rezolucja 
wzywa Francję i Tunezję do 
rozpoczęcia. negocjacji, których 
celem będzie wycofa.nie wszy
stkich wojsk francuskich z 
terytorium Tunezji. 

Za rezolucją krajóWt atro
azj aityckich gl06owały w.szy.s.t
ki.e kraje Afryk,j i Azji, kra.je 
socjalistyczme or.a.z szereg :in
nych. 

IW.sstt"Zymaly się od gtoou: 
Argen·tyna, Australia, Belgia, 
Kanada, Chile, czain,gk.aiszeiko
wiec, Co.s.ta.rica, Republika Do 
minikańska, Ek.wadJotr, Grecja, 
Gwatemala, Haiti, HoniLwr'<ls, 
Holan.d.ia, Izrael, Ja>po1n:ia, Luk 
sembUII"g, Nowa Zelandia, Ni
ka.ragua, Pa.naim.a, Paragwaj, 
Portugalia, Republika Afryki 
Południowej, Urugwaj, Staey 
Zj-ednoczo,ne, W. Brytania, Sal 
wad-0tr, Wiłochy i inirue. 

W czasie g!.oooiwania na saJ,i 
nieobecne byly delega1cje Fran 
cji. Wybrreża Kości Słand.'O'W.ej 
i Nigedi. 

Podczas pięciodniowej debaty 
nad sprawą Bizerty, większość 
krajów Azji, Afryki, część kra 
jów Ameryki Lacińskiej i wszy
stkie państwa socjalistyczne za 
żądały wycofania wojsk agreso 
rów z terytorium tunezyjskiego. 

Równocześnie dyskusja w.yka
zala, iż wiele krajów sprzeci· 
wia się polityce tworzenia baz 
wojskowych na obcych teryto
riach, którą prowadzą Stany 
Zjednoczone 1 ich partnerzy z 
NATO. 

PARYZ (PAP). Katzenjammer 
..... tak w jednym słowie można 

określić nastroje komentatorów 
burżuazyjnej prasy francuskiej 
po g:osowaniu w ONZ nad spra 
wą Bizerty. Komentatorzy ci 
usiłując oczywiście pomniejszyć 
znaczenie uchwaly Narodów Zje 
dnoczonych utrzymują, że w ni 
czym nie zmieni ona sytuacji. 
Jednakże wszyscy przyznają, 

że prestiż Francji mocno ucier 
piał w wyniku ostatnich wyda· 
rzeń. 

Niezadowoleni są równłet 
Amerykanie, Anglicy i inne kra 
je NATO z powodu kłopotów, 
jakie sprawia im ciągle pouty
ka prezydenta de Gaulle'a. 

We Francji 

Apele o tworzenie 
komitetów 
antyfaszystowskich 

Maszyna ta jest p,r7.ewid2iana 
głównie do krajowego transpor 

1tu osobowego i towarowego. 
Motna jednak również przysto

' sować go do transportów· sani 
1arnych, do opylania lasów itp. 

Bardzo istotne jest to. iż krót 
'ki start i d·obre wznoszenie się 
poi.walają na korzystanie z tego 
samolotu nawet w "-'Ypadku nie 
zbyt dużych lotnisk. 

5) Armia bacznie śledzi ro,.. 
wój wydarzeń. 

Od tego czasu w ciągu s-obo 
ty sytuacja jeszcze sit; nie wy
jaśniła. co daje pole do najroz 
maitszycb, nieraz sprzecznych 

Dowódcy wojskowi zapow.ia 
dają, że stać będą na strazy 
i•nstytucji demoklratycznych. 
Pooząt,ko.wo stal!'ali .się oni po
dobno skłonić Kongres dv 
nieprzy<jmowa.nia dymi&Ji pre
zydent.a Quadrosa, a później 
oświadczyli, że zachowają lo
jalnoś~ wobec wiceprezyden
ta GQularta. 

NOWY JORK (PAP). Koces 
pon.derut A...o;s.ocia ted Pre.ss w 
Rio de Ja>neirn not.uje machi 
nacje peWllly<eh kól, kJtóre 
chdalyibly nie do!P'uścić do 
in.a.u,gura.cj'i Gouila1r>ta j mko 110-
we~o 1Pre,zyid.e1nta, zai!'z.UJCają 
mu one bo1wiem tenrdel)cje wy 
raźruie lewico.we, 

Czy Kennedy przekona 
prezydenta de Gaulle'a 

PARYŻ (:PAP). ~ Na apel 
liczaiych franeu.slkich o:-gani
.zacji po.litycznych i społecz

in.ych 0<raz załóg fa.bryik. od
bywają się ostrutn:io w licz
ny~h miejscowościach demon
stracje przeci.wiko zamachom 
u1tra.sowskim. W je<lny.rt? tyl
ko dniu, w piątek, ikilka ty
sięcy ludzi wzięło udział w 
demOl!lStraQjach w Tours, Tu
·lUJZi.e i Saint-MaUll'. Demoo
stpac.je zostały popa!l"lte straj
kami robotników. 

Wczoraj najładniej śpiewała 

pieśniarka z N orwe.gii 
,; 1 26 bm„ to drugi1m dniu 
j(l\lliędzyn-a.rodo<1vego Fesriu:alu 
fi,Piosenki. ·1c lwN Stoczni 
Gdańs<kiej odóyl sie u:ystep 

cze damych *wi1G1fowa sława 
crdw clwie 0 prz.edsl!licionycl1 
na fes/i1rn l u piose.ne!; po/
slcich: 6ą lo „Emba•rras" „.4.-

RPna Rolska śpi<>wa piosenkr, „Jeszcze poczekajmy". w ple
b!scycie na najlepszą piosenkę polską zdobyła ona II miejsce. 

piosenkarzy 
18 krnjów. 

z 

Za.powiada.ni przeiz WlJSI e-

wblltrrl.aH. Na}więloszym za·i11-
te·resowa nie<m gości zag·rnn ic.z
nych cie.szą się wykornawcz11-
nie tych pfose·M.k - Ludmiła 
Jaktu.bczC1Jk • Ire'1la Samtor. 

1miących w roli konferansje-
1'ÓW - Zofię Sbaóo-s.Ze.wską 1 

Lucja•na Kydryńsfoiego, artyś
oi, u:śród których zd.ecydowa-
11q wię}cszo<.~Ć sf!a,nowila piec Z p t 
piękna, zaipreze.1~towali nie" .Je S 01 U 
zu·y/cle inte•resujący przegląd ---------
nie .rnamych polskie.mu. słucha- Sukces żużlowców 
c.wwi w~worów woJwlny<C/1 

· mtłzyki rozry1.J.,•kowej. 
P1:zed og/o.szenf-em werdyk

tu niiedzyna.rodowego jury 
m~ już .~twierd.zić, że kil
k1tsel'tl)sięc.zn·a wtdo.wnia prz(J 
znaj• P!!lmę pi,e<rwszeństwa 

W europejski.eh finałach mi
strzostw świata na żużlu dwóch 
Polaków - Ka.pala i Kłos za
kwalifikowa!o s\ę do :finału mię 

dzykontynentalnego. 

Ludność Brazyli·i ma•nifesito
wa~a swe oburzenie prreciw
lro s i10<m reakcji, które d'OIPl'O 
wadzily do dymisj.i prezyden
ta Qua.a roo;a. ·w Rio tysi.ąc<P 

ludzt • w1y!egly na ulice doma
gaijąc się powrotu Qua.a.rosa 
do wJa.dzy i wznosząc okrzyki: 
„BrazyLl;i - tak! .Ja,nkesi -
n.ie! Niech żyje naród! Niech 
ży,le Qua·dm<>''. Do P?·d.obniych 
wyslą.pi.eń d'Oszło tak.ze w m
nych miastaich. 

Z~rią:aki zawod•onA1e zarpowie
ooia,Jy stra.jk gener.a.1ny na 

Z 17 planowanych 
obiektów chemicznych 
14 już w budowie 

'WARSZAWA (.PAP). Zamie 
.rzenia inwesityicyjn.e biieżącego 
!i-lecia w przemyśle chemicz
nym cha·rakteryzuje duża licz 
ba zak.ladów hud01wanych od 
ru>wa, , bą.dź bardzo po·ważnie 
rozbU1d10wywanych. Tak.ich i,n
west.ycj·i, S2lczególniie ważmych 
ct1la go151Podark.i - jak już po
daliśmy - jest 17. Dla porów 
nania wa.rto dodać, że w ubie 
gl!ym planie 5-letmim chemia 
wybudowała tyLko 2 nov."€ za
kłady - kombil!lat isia.rkowy 
w Tarnobrzegu ora1z fa.brykę 
sod(y w Ja,rui>k.owie. 

Z 17 n.owych fabryk i obiek 
tów, 14 je.st w budowie. Na 
podltlt"eślen.i.e zasJiugujie, 1ż bę

dą to z,akłady o nowo.czes.nej 
techn-Oll.1()1g.ii, dużej mocy pro
d1ukcyj11<ej, w wyis.oklim stopni u 
zmechani.21owane i za.utomaty
ZIO<Wane. 

Na.jwyeszy wzrost prod1Ukcji 
(prze.s.zlo 4-kirot.n.y) - zgodnie 
z k.ierurukami rozwo.ju prz·emy 
słu chemi<e·zme<go - przewidzia 
ny ja~ dla wielkiej syntezy 
organic:on.ej. 

o 
w 

konieczności rokowań 
sprawie Berlina? 

WASZYNGTON (PAP), 
Sekreta.rz stanu USA Dean 
Rusk konferował w sobotę z 
ambas;i<lo·r a mi Francji, NRF . i 
Anglii w Waszy.ngto.n.ie. Di'
pa.rta,ment Stanu nie pvdal 
przyczyny tego spotlkania, na; 
prawdopodo•bniej jednak oma 
wiano na inim problem Berli
na. 

W -roZJ1nowie br.al również 
udziat aimerykań.siki minister 
obrony Mena.mara. 

Jak !Podaje Agencja UPI, 
:na spo~kaniu tyim USA i An
glia nie zdołały ;przełamać o-
pozycji Francji przeciwlkc 
rychlem~ rozpoczęciu r0ko-
wań z ZSRR n.a temat Ber
lina zachodniego. 

Ambasador f.raincuski Al· 
phan.d oświadczył dziennika
rzom ,po spotkaniu u Ruska: 
„Panowie znacie nasze stano
wi.<1ko. Nie uległo ono :zimia
nie". 

LONDYN (PAP), - Parysk. 
k r .respondent Agencji Reute
ra, Harold Kio,g podał w so
botę wieczorem powołując się 
na „wiarygodne źródło", że 
p.rezydent ·de Gaulle o.trzyma! 
list od prezydenta Kenne
dy'ego. 

Wedlug Kinga, Kenned:;: 
wyjaśnia w &wym liście „dla
czego - zdaniem rządu USA 
- .s.ojusznicy zachodni powin
ni w najbli.ż.s:zej przyszłości 
dokonać jakiegoś kro.ku , za
prosić Rosjan do ro.kowań na 
temat p.roblemów Berl:na 
Niemiec, a być może takźe na 

l{enyatta 
ponownie na czele 
wałki 

1ł'yzwoleńczej 

temat caJlo.k.ształtu sto.9Ultlków 
Wschód - Zachód", 

LONDYN (PAP). - Jak po
daje Agencja Reutera, trzej 
ambasadorowie zachodni w 
Bonn doręczyli ambasa.doro.w" 
ZSRR w Berlinie Pierwuchi· 
nowi jednobrZJmiące listy, pro
te.sit. ujące przeciwko no·wym 
zarządzeniom wladz NRD w 
sprawie po.ruszania się mię- , 
dzy BerJ.inem w.~chod::llm 
Ben-linem zachodnim. 

Demo.nskacje w Tours u
i!'ząd~ly 23 organizacje pol i
tyczine, zwiąa:kowe i społecz
ne. Uchwalona jednomyślnir= 
rezol'Ucja wzywa Francuzóv.; 
do tworzenia komitetów anty
fa.s;zy&towskich oraz potęp1s 
pobłażliwość rządu wobec . or
ganizatorów puczu kw etnio
wego i u1t.rarowskich terrory
stów. 

Głosy prasy brytyjskiej 

Sytuacja w Berlinie 
umożliwia rozpoczęcie negocjacji 

LONDYN (PAP). - Tygod
niki brytyjskie poświGcają 
sporo miejsca ostatnim wyda
rzeniom w Berlinie. 

„Tribune'' w komentarzu 
wstępnym pisze m. in„ że 

„Mimo prowokacyjnych slów 
Brandta, prowokacyjnej su
gestii Adenauera i bezmyśl
nych uwag Johnsona, sytua
cja w Berlinie wydaje się u
spokajać wystarczaiąco, aby 
umożliwić rozpoczęcie wkrót
ce negocjacji". 

* * * 
LONDYN (PAP). - Agencja 

Reutera podaje z Delhi, że 
premier Indii Nehru poinfor
mował burmistrza Berlina za
chodn:iego, że nie skorzysta z 
jego zaproszenia do złożenia 
wizyty w Berlinie zachodnim. 

BERLIN (PAP). - Jak po
daje Agencja DN, kierownic
two organizacji SED (S:icjali
stycznej Partii Jedności Nie
miec) złożyło kategoryczny 
protest przeciwko zamknięci•J 

komitetów tej partii w Ber
linie zachodnim. 

ostatnim posiedzeniu Bundesta· 
gu. 

Dziennik wyjaśnia, że mini· 
strawi spraw wewnętrznych NRF 
Schroederowi udało się w Bun
destagu „przeforsować zwykłą 
większością głosów część swycil 
postulatów, omijając drogę kan 
stytucyjną, która wymagalaby 
uzyskania kwalifikacyjnej więk 
szości". 

;,Neue Rhi?il'l Zeitung" pisze, 
że na podstawie tej ustawy „w 
wypadku zagrożenia wolnego u
stroju demokratycznego" lub w 
wypadku „niebezpiecze1istwa 
wo,jny", państwo może zażądać 
od każdego obywatela NRF „wy 
pelnienia wszelkich obowiąz
ków 1 poniesienia wszelkich o
fiar" jakle uzna za konieczne. 

Rząd może równiet ogłosić 
;,stan wyjątkowy" bez zgody 
Bundestagu i Bundesratu. 

W ZSRR 
wkrótce zniesienie 
opłat 

znalkomi<t.ej piosem•ka.rce rtor-
weslcie.; No-r.ze Brockśtedt. 
Nie~wykle m.eiodyjna piosen
ka. 1,La1to i palma" w jej do
s-kon.ale:i ~·n•te•rprefacji zdobyła 
sobie ogólnie uznwn1e. Poważ· 

Turystyka 
motoryzacią 

k '' Kenii rę ę LONDYN (PAP). - Dwie 
. . największe padie polityczn~ 

,,pod 
Członkowie i aktywiści SED 

w Berlinie zachodnim, szcze
gólnie teraz. wytężą wszystkie 
siły, aby pokazać wszystkim 
pokój miłującym mieszkań
com Berlina zachodniego dro
gę do pokoju, wolności, po
stępu i zdobyczy socjalnych, 
drogę do zawarcia traktatu 
pokojowego i utworzenia v1 
oparciu o trakt.at wolnego 
miasta Berlina zachodniego. 

za radio i t~lewizję 
MOSKWA (PAP). Agencja 

TASS podaje, źe O•d 1 óltycz
n ia 1962 r. zniesi<0ne zostaną 
.w Związku Rad2lieck.im reje
s t.racje odbiorników radiowych 
i bel-eW'izorów, Jaik równ ież o
platy za korzsstainie z radia. i 
tele~"izji. 

7U! pooycję w te.j cie•kmwej re- Z 
wN slaw międzyna.rodowyc/, 

s.t.an·owila ta.leże Nadine Cla·i- GKKFiT dioloooal ostatnio 
re, repre•zeiwtujq,ca zm;ane ca- w.s.Lępnej oceny T<uchu tu.ry-
leniu b'u~iMtt piĆ·»en,karstwo .„t.yoz.n.e.go w pi·e.r•W\W..ej po.lo-
fromcuS</.;ie. Na spe('jadną u- wJe bi.eż. ·""P•Wn1u le1micgo. 
wagę z.as/użyli rów:nież: Mek• Oka;zuj-e się, iż - mi:m10 nJe-
sykanka He·lia Ca.sanowas o'l'aZ ,s,przyjając-ej pog-0dy t.nry-
B.al'bel Wach/10/z (NRD). B1r-1 stycz.ny pólmel·i>k :pl'Zer6isl: 
the Wilke (Danria). Ralf Be- w"'zelkue oc~,eikiwa.niia. 
dix (NRF) i Jo RolC1Jnd (Szwa•J U pro.gu S<e'f,Qfi'lJU .pnz,ewiid1ywa 
CMia). no wzrost liiez.by tur)'lSllhw do 
. Według flA.e<>fi~j~n11ch. je-$"°". -„lO.,tj.n~(o_l7_fPir~. -iW.i~ej ~<i~_ 

._ loli' - , ~ ' - L 

w 11ib. roiku,). Tymc•za1sem JUZ Kenii po&tanowily utworzyć 
p1e,rwm1~ wstępne . obhc:zerna ws pól1ny rząd pod przewod-
ws•kazuJą. na powaz.ne prz•e:kro nictwem niedawno ZW<'ln!u-
czeme teJ ltczby. nego z więzienia angie:skiegc• 

In1nym zja.wi1<,kiem 7..aobser- Yomo Kenyatty. Pos.tanowie-
wnwanym w bież. ,s.ezo:nie jc.->L in 'e 1o znpacllo na wspólnym 
gwaUowny wzro.<;t tu.r.w;1.yk,i ,posioctzeniu przywódców Na-
nwtorow-ej. Prz.e.widyw:mo w ro<lo·wej Uni.i Afryk~ńl'lkiej 
hi·eż. ro.ku wzt'c.~t Lczby „7,mo (KANU) i Demokra!yczne1 
toryzowr.nych" tury.s.t.61v o 50 Unii Afr}1kańs,kiej (KADU). 
proc. Tym·~za1 ;1em w:s.tę,pn.e -0bli Przyw6dcy obu pa.rli' po-
czen<ia wykazują prawie dwu- s.\anowili domagać .s:ię przy-
krobny WZl!'o.;;.t w _ norów.n.aini1u znania Kenii niepodległości z 
.~.\lib . .c-0tki-em. · · cliniem 1 J.ute~~-1962 .ro.ku, _, 

BONN' (PAP). „Schroeder prze 
forsował ukradkiem ustawodaw 
st'\\·o nadzwyczajne" - pod ta· 
kim tytułem zamieszcza sobotni 
,,Neue Rhein Zeitung" inform.a 
c ję, w której podkreśla, ;.„ wo
bec hała$u, jaki się rzyni ·wo
kół „kryzysu berlińsl<iego" ni~ I 
postrzeżenie przeszła ustawa o 

:. dut;rm,. znaczev,.iu. uchwalon.a n' 

Od 1 .s.tyc2J0ia 1962 r. zwa.1-
n ionoe za..-;taną od 01Płaty <AW
by, kt.órc zakupiły telewizor 
lub a1pan·a.t ra.d io.wy do l .sty
cznia 1959 r„ n a tomiast obv
wat·ele, którzy ziakupili apaii-a 
ty późn iej, wnos'.ć bę<lą opła
t)' do czasu u.płyn1ięcia 3 lat 
od . d:nia reje.s•tracji tych a,pa.., 
ra.tó,w • . 



NOTY 
mocarstw 
zachodnich 
do ZSRR 

Lekarze zakończyli badanie 

LONDYN (PAP). - Jak po
daje Agencja Reutera, prze<l
.<:tawiciele trzeoh mocars.w 
zach-Odruch do.ręczyli w sob<)
tę w Moskwie jednobrzmiące 

noty w sprawie Berlina. 
Noty te stanowią odpowiedz 

na notę rządu ZSRR z 23 
sierpnia, zarzl\Cającą Zacho
dowi poważne pogwalcenk 
porozumienia o korzystaniu ;. 
korytarzy powietrznych wio· 
dących do Berlina. 

Noty powtarzają pogląd wy
rażony w pi<1tkowym oświad

czeniu Bialego Dornu. 
~ 

Trudności techniczne 
opóźniają wysłanie 
~osmonauty 
amerykańskiego 

NOWY JORlK (PAP). Kra
jawa agencja do s;>raw aero
nautyki i p?'2le9trzeni kosmi-1 
cz.nej (NASA) pootanowila 
odroczyć na czas ni~;creślo
ny wyiznaczOillą na przyszlv 
wtorek próbę wystrzelen:a ra
kiety „Atlas", która n:i;a la 
wynieść na orbitę okoloz:em
&ką zasobnik bez za logi. 

Joot to jedna z licz.nych 
JKób :pn:ewidzianych progra
mem „Mercury", mający<·!:! na 
celu wyrua.nie C'Z-lowie·ka w 
ko..ormos j-esz=e w ro'.<u bie
żącym i dorównanie w teJ 
dziedzinie ZwiąZ'kowi Radzi ec 
kiemu. Jak pis.ze Asiencj<i 
Reutera, Qdroczenie próby -
soowo-dowane „t.rudno.śc;ami 
techni=ymi", a ściśleJ bio
rąc wad!liwym wypo.sażemem 

elektronicznym - je&t trak
towane .w USA bardzo pcnvaż
nie. 

Organizm 
dobrze 
zniósł 

podróż 

kosmiczną 
Na zdjeciu: te badania prze 
prowadzano .Jeszcze przed 

lotem. 

W piątek wieczorem w te
lewizji moskiewSJ'.<ieJ wy&tł\!>"ł 
lotnik - ko..'WTlonauta, bohater 
Związku R.adziec.kiego :najr.r. 
Hermai"l Titow. Odpow'adat 
on na liczne pytania, nacles.ta
ne do studia przez radzieckich 
tdewidzów. 

Koomonauta oświaidczyl, n 
obeCJ"Jie zslkończ<Jll1y już z-0.stal 
cykl badań medycznych prze
prowadzanych na jego o.sob1e 
i że wsizys.tko oka?.alo się w 
normie. - Pobyt w k<l\..<.mosie 
nie spowod-0'\val żadnych 

zmia<n w moim organizmie -
powiedrzial on. 

Relacjonując dal..'\'!Z.e m:cze
. góły sw<'!go lotu - H. Titow 
stwierdził: 

- Kiedy nastąpiła mP.waż

kość. -zdawało mi Się, że zo
stalem p.rzewrócOilly do góry 
nogami. PrzYTU!ldy, w które 
byla wypo.siażOilla kabia1a. wy
dawały się nie wiadomo dla
czego zawieswne nad głową. 

Podkreślając, że stan nie-
ważkości zniósł no.rmaL'lie, 

Również współpartnerzy z NATO 

• k • 
z:ąn1epo · on en • 
polityką Adenauera 

KOPENHAGA (PAP). Nie-
odpowiecfzi.alne, pelne pogró„ 
żek wystąpienia Adenaue,ra, 
Brandta i irun.ycll o<lwelow-
ców zaCihodnioniemieckich sp<>t 

kaly się w Da:-ii, kraju S')Jrzy 
mien:ony;m z NRF w ramach 
NATO, z wy;raźnym niezado
woleniem. 

byłoby gQl'21ką pigulk11 _ <lla 
pewnych kół niemieclticb, któ 
re niczego się nie nauczyły z 
klę9ki hitlery.zmu, to jednak 
niewątphwie więkeizość Niem
ców zrozumiałaby, iż je.9t to 
opei;-acja konieczna, gdy trze
ba zamknąć rachlllrlek wojen-
ny". 

T1tow opowiedzial, jak zacho
wują &!ę w tych warunkach 
poszczególne przed'Tl10t~. 

- Chciałem, aby ołówek. któ
rym dokonywałem za.p1sów 
znajdował się po prawei stro
nie na poziomie piersi - o
powiadał kosrnooauta. ..Kład

łem" go więc jak gdyby w 
tym miejscu w przestrzeni l 

ołówek, nie umocowany d•1 
niczego, ani też nie zaw:eszo
ny, pozostawał bez ruchu K:i
mera filmowa, którą pos1U.:i
walem się wdczas lotu, znaJ
dowala &ię również, d.:> ni

, c'1'Jego nie przymocowana ~ 
nad moją głową. 

Herman TitCJW oświariczyl. 
iż ma nadzjeję, że w n,edlu
,gin: czasie będzie można za
poznać się ze zdjęciami, _ia.k'!? 
robił w k0&mosie przy pomo
cy kame.ry filmowej, m. in. 
ze zdjęciem aureoli Ziemi. 

Tele•widzom za.pre zen t-0wano 
zapisy w dzienniku po.klad~ 

wym sta-tku kosmicznego. 
iprowadzooe przez Titowa pod
czas lotu I)a „Wostoku-2". 

Titow poka.zal <>lówek, przy 
którego pomocy prowa<lzi1 w 
kosmooie &Woje notatki, oraz 
zegairek, który mia! n.a ręce 

podczas lotu. Pokazano także 

diwie tuby, w !których zna~
dowal-0 się pożywienie ko..;
mD'Dauty. Tiiow wyjaśn' l, że 

ka.żda z nich zawiera 150 gra
mów po-żywnych suhsta.-:cji i 
że tdly 'tail~·il.l tub:y WyS\8'l'<lZą 
na obiad. · 

Jak ~wierdzi·ł major Titow 
- j-ego towa,rzysze - ko.~mo

na uci są bardzo dobrze przy
gotowani i mogliby d-::>konać 

obu lotów kosmic.znych nie 
gorzej, niż 7..robił to on i je
g-0 po.przednik, major Gaga
rin. - Niebawem u.s.łyszycil 

o nich - powie<l2ial Ti.tow. 

PARYŻ. - W pobliżu Lyonu 
archeolodzy francuscy odkopali 
grotę, w której chowano zmar
łvch. Znaleziono w nie,J 60 do
brze zachowanych szkieletów lu 
..tzl sprzed 5 tys. lat. Obok 
szkieletów znajdowały się róż· 
ne wyroby gliniane oraz broi\ 

NOWY JORK. W jednej z fa· 
bryk zbrojeniowych produkują

cych silnlki dla r'łklet amery
kat\skiej marynarl<:.i wojennej. 
zna.idują<'ej się w stanie Mary
land. nastąpił wybuch. który 
zniszczy! catkowicie 1eden z 
buctvnltów. 5 osób poniosło 

śmierć. 
BRUICSELA. - W ciągu ostat 

nich siedmiu lat liczba zRchoro 
wań na raka w Belgii wzrosła 

o 300 procent. Jako główną 

przyczynę tego wzrostu wymie 
nla się tu zanieczyszczenie po 
Vvietrza. 

-<>-

l<oniec 
samodzielności 
Czo1nbego? 

LONDYN (PAP). Jak donosi 
z Ellsabethvl11e Agencja Reute
ra, władze ONZ w Kongo we
zwały w sobotę samozwańczego 

„prezydenta" Katangi, Czombe
i:o, aby przybył do Leopoldvil 
le na rozmowy z nowym pre
mierem Konga Adoulą. 

Connor O'Brien, główny przed 
stawiciel ONZ '"' ii,;.:.~~'Zc, o ... 
świadczył w sol>otę rano Czom 
bcmu, że jeśli nie pojedzie do 
I.copoldville, to nie jest wyklu 
czone, l:i: rząd centralny posta
nowi silą zlikwidować secesję 

Katangi, a wówczas ONZ może 
wesprzeć Adoulc swymi wojska 
mi. 

Na lotnisku Elisabethville sta 
cjonują wojska indyjskie w sile 
1.300 IUdzi. 

Czombe . . oświadczył w sobotę 

po · południu na konferenc.fi pra 
sowej, że „raczej umrze" niż· 
będzie rokował „pod presją". 

Po ustąpieniu Ouadrosa 

CO IDALEl 
~V IBl~AZYILllll? 
Ustąpienie prezydenta Brazy

lii. Janio Quadrosa, należy do 
najpoważniejszych wydarzeń po 
litycznych ostatnich miesięcy 

na półkuli zachodniej. 

Decyzja zaskoczyła obserwato 
rów znających dobrze uklad sil 
w B r.azylii. 

Czlowlek, który jeszcze nie
dawno zapewniał, że jest zdecy 
dowany wytrwać na swoim po 
sterunku do końca, nieoczeki
wanie zrezyg:iowal w pierwszej 
fazie walki z przeeiwnikaml we 
wnątrz kraju i poza jego gra
n!caml. 

Quadros byl u wladzy 7 mie
sięcy. mia! przed sobą dalszych 
53. Pięcioletnia kadencja. jak 
sam wielokrotnie twierdzi!, mia 
la generalnie oczyścić atmosfe
rę życia politycznego 1 gospo
da rczego Brazylii. Prezydent o
bieca! przeprowadzenie daleko 
idących reform wewnętrznych 

ora- taki kurs polityki zagra
nicznej. który by najlepiej za
bezpieezal żywotne interesy 
kraju. 

Od tego drugiego należy za
czać. albowiem nie podlega dys 
ku;,ji, iż fal<tycznego źródła u
stąpJ.enia Quadrosa musi się 

szukać w Stanach Zjednoczo• 
n:vcr: w tamtejszym Departa
mencie Stanu. wielkim przemy 
śle 1 wywiadzie! 

W ostatnich slowach; skiero
wanych w piątek do Brazylij
czyków, Quarlros powiedział, że 

„jego wysiłki sprowadzenia na 
rodu na dro~ę prawdziwego wy 
zwalenia politycznego I gospo
darczego, zostały tHlaremnlone". 

Quadros •tara! się pchnąć Bra 
zylię na drogę niezależnej po U
tyki. Utrzymvwał ze Stanami 

Zjednoczonymi wzorowe &tosun 
ki, które miały być zamanifesto 
·--ane jego jesienną p<>dr6żą do 
Waszyngtonu. 

Jako konseltWentny rzecznik 
zasady samostanowienia naro
clów bronił prawa dzisiejszej 
-~ub"" do prowaclzenia takiej po 
lityki; jaka jej odpowiada. 

Przed tygodniem przyjął na 
długiej rozmowie kubańskiego 

miristra przemyslu1 Guevarę t 
udekorował go najwyższym od
znaczeniem. Kilka tygodni wcze 
śniej rozmawiał równie dlugo 
ze specjalnym wystannl.klem 
prezyde11ta Kennedy'ego - Ste 
vensonem. Odmówił wtedy ka
tegorycznie udziału Brazylll w 
antykubańskiej krucjacie, którą 

Waszyngton chctal otwarcie 
zmontować. 

Rozumiejąc dobrze świat.ową 
~olę państw socjalistycznych, 
znormalizował kolejno stosunki 
dyplomatyczne z Bułgarią, Ru
munią 1 Węgrami, powziął de
cyzję o wznowieniu takich sto
sunków z ZSRR, wymlcnll z 
Premierem Chruszczowem Usty. 
a w końcu inspirował zawarcie 
Układu handlowego z Chinami, 
co i:iastąpilo przed tygodniem. 

Tei samodzielności politycznej 
nie wybaczyła QuadrosoW1 ro
dzima reakcja t nie darowali jej 
amerykańscy lmperlali§cl. 

Możliwe, lż istnlal<' realne nie 
bezpieczeństwo wojskowego za
machu stanu. 

W sytuacji poUtyeznej !!razy
lil istnieją obecnie następujące 

możliwości: 

Aby na ścianach kotłów nie osadzał się kamień 

1) Zgodnie z konstytucją; sta 
nowisko prezydenta óbejmu1e 
wiceprezyclent Goulart. Jeżel! 

pozostanie wiemy swym naj· 
świeższym wypowledzlom, !!lożo 

nym w Moskwie I Pekinie. 
gdzie przebywał oficjalnie, bę 

dzle kontynuował nową orien
tację zagraniczną Brazylii. 

wystarczy wodę namagnesować 
Każda gospodyni wie dosko

na!.e, że na ściankach czajni
ka, ktory byl długo uż:ywany, 
tworzy się kamień. Taki wła
śnie kamień jest zmorą ener
getyków• gdyż osadza się on 
w k<>tla~h parowych i przesz
ka.~Zil- VII' , :ur~Emi ką)ł,iu ciepła z 
paie11rsk~ Ćlcr wody 1' pary, krą 
żacych w rttritch kotłowych, 

pokrytych kamie-niem. "' Im 
wyższe ciśnienie i · temperatu
ra pary tym kamień kotlowy 
jest bardzie.i niebezpieczny, 
gdyż może on spowodować 

przepalenie rur. 
Powstawaniu kamienia pró-

buje się zapobiegać stosując 

tzw. zmiękczanie wody przez 
dodanie róż.nych chemiik.iliów. 

W Belgii i w Związku Ra
dzieckim za.-;;to.sowano ostatnio 
~wy tzw. magnetyczny spo
.!IOb zmiękczania w-Ody. 
.;;.; Z t11kiej wody, która ·prze-

·"Qla ifrz,ez pole magnetyczne, 
osiada na ściankach kotłów 

nie kamień, ale szlam, który 
0 

lat\vo daje się usunąć przy p-0 

mocy zwyczajnego przemycia 
lub prz.edmuchania. 

Fizy<:zna strona zjawiska 
nie iest jeszcze dokładnie wy
jaśniona. 

2) Goulart zrezygnuje ze swej 
postawy ostatnich miesięcy 1 da 
się wciągnąć do amerykańskiej 

gry, wspieranej przez kapitali
stów 1 obszarników brazylij
skich, a wymierzonej przeciw
lrn interesom własnego narodu. 

3) Goulart odmówi objęcia u
„ . ędu prezydenta, co spowodu
i" konieczność rozpisania no
wych wyborów n.a to stanowi
s~o. do czego zd"żn reakcja . 

4) NieodpoWied:zlalne grupy 
wojskowe zdecydi;iją się na o
twartą interwencję. z zamiarem 
przywróceniJ. dyktatury w kra
ju. 

Która z tych moźll:wośc\ na
stąpi? Na odpoW!edż należy za 
czekać. Może to trwać dni, ale 
także - tygodnie! 

G. T. 

Np. czołowy organ k()nser- „ ...................................................................................... „ ......... „ .................................... „ ....................................................... „„ ........ „„„„„ ... . 
wat~~rtów, największy dzien-
nik duński „Berliogske Ti- B oh~ter niniejszego. repor

tazu w mczym me przy 
pomina '!)'i€1r"Wszeg-0 a-

Zdeprawowano trzvnnstoletnią dziewczynke 
den-de", dochodzi do wnios
ków, te udzi.a-l N-iemie<:: za
cho-.dn.ich w NATO i ich kie
,rownicza rola w tej organiza
cji, to śmiertelne niebezp·ie
c-zeństwo dla wszystkich. W 
interesie Zachodu leży, aby 
,poJi.tyka san'kcji glo.5-zonJ 
przez Adenaue-ra zo..<>tala za
niechana, poniev;aż nie cie.oz~· 

się ona poparciem pańs.tw za
chodnich; mamy na rnyś1i ni« 
tylko mocarstwa okupacyjne. 
leoz i pozostałe kraje 'NATO, 
iktóre okazaly &ię w pe ·Nnyni 
stopniu wciągnięte w konflikt 

m~n~a e-kiranów f.rancu~kicli, 
znainego „podrywac7..a", Alain 
Del-0na. Dość i:>yzatej i po
spolitej twa,rzy. powagi do
dawały jedynie okulary, za
kładane na czas publicznych 
wystąpień. Miał on jed.nak 
inne wu.Jory zjednujące mu 
przychyl-i-ość części mał()(nia· 

Podwójna moralność księdza wikarego 
rodziców dziewczY111y: „~ę 
użyć wszystkich środków, ab;ir 
córka już się to nie pok&zy· 
wała. Rad'zę państwu, by j11 
odda.li do S7JPita.la dla nerwo
W'O chorych". Oczywiście, ta
kie ro.związanie sprawy był<> 
by - nie tylko dla ks. Stacb
niaka - najszc:r.eśllwsze. „Na· 
wiedzoną" :!amlmąć w -za
kładzie, sprawie ukrecić sil<> 
wę. Również ks. Staohniak w 
rozmowie z mabką określi1 

jej córkę jako •• nienormalną" 

berliński". 
Pro.rządowy dzie-nnilk „De-

mo-kra.ten" wystawia Adi.-
naue:rowi następujące świa-

dectwo: „„.Kanclerz feder~lny 
Adenaiuer swym postępowa

niem wyka-zał, że byłoby rze
czą niero:zsą.dną dawanie m1.1 
po.gh1chu". 

Dziennik „Sor<>e Amtstiden
de" w aTtykule w-S>tc:pnym 
zdecydowanie po.tępia opozy
c;ę A.denaiuera i poh'yków 
boń.!lkich WQbec propozyc;i 
Podpisania traktatu pokojowe-
go. Dzi.enn1k wskazuje na j 
ko.nieczno.ść uznania granicy 
na Odrze i Nysie i dncaje: I 
„Jeśli inawet takie uznanie 

Menam.ara 
powołuje 
do służby 
rezerwistów 

WASZYNGTON (PAP). 
Zgodnie z programem zw:ęk

s'.!enia potencjału wojs.koweg<1 
USA, .zigłoolWllym 25 lipca 
o.rzez prezyden.ta -Kenne-
dy'ego, -mini.ster Qbrony 
Mcnamara roz:kazal siłom lą

dowym. maryna~e wojennej 
I lotnictwu powołać do słuź
by czynnej 311 jednostek re
'1'.er•VY Uczących łącznie 76.500 
ludzi. 

stec21imwej społeczności 
chodził w sutannie. Ta oko
liczność wyo;.ta.rczyla, aby 
wier-m z ca-ly;m zaufa.nienl p<> 
wierzali swe d·zieci jego 
duszpasterskim umiejętnoś-

c1-oui.. .• 

LEKc..JA KATECHIZMU 

W .podaniu d<> Inspektorat•1 
Oświaty w Poodęb1cach, 
w którym . zwracal się „, 

zezwolen •e na nauczanie re
ligii w &?Jkole po<lstawowfi 
pisał: „mój sielski żywot pły

nął nieamącmiym strumie
niem w Wa.ndrz,fnowie, gdzie 
r-od~ce po,.<>iada.li irosP-0-dar
stwo J'olnc". Takimż .sm-umie
niem plynęlo za.oewne żyrie 
aJumna Józefa S!achniaka l 

w Seminarium Duchownym w 
Lodz„ aż d.o czasu, gdy jako 
wyś~ooiny kapłan otczym~l 
wikariat w pacam pod:lębic
k;ei. 

Ks Stachiniak lubil mło

dz>e-ż. jednak szczególną uwa 
gę zwrócił na uci.enni~ 
VI klasy &ZJkoly pod.s:tawowej 
w Poddębicach. Dziewczyna. 
gdy ksiądz się nią za1ntere
sowa1, nie miała jeszcze lat 
trzynaatu. 

W maju ub. roku po zakoń
czeniu lekcj·i religii, k.s. Stach 
niak 21wrócił się do niej, czy 
n:e mogłaby mu pomóc w 
przygotowain.iu d111eci co 
pierwmej kornu.nii. Dziewczy
na zgodzila się chętnie. Po 
!katechizm miała zgłosić .i;nę 
do prywabnego mies?.1-:ani::i 
kapłana. Tak się też stało. 

Pierwma ro2J1Tiowa k.siędz~ 

z dlzte.wczyiną miała oharal{
ter ,,rekonesansu". Ksiądz 

pytal ją kam ~ jej rodzi-ce, 
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gd.zie praeują, ile zar:;biaią 

itp. Jerl·no py>tanie lE-clna k 
zaskoczyło dziewczynę. Zapy
tal ją mianowicie, czy jest 
JUZ doj.rzalą Zawstydzona 
dziewczyna odmówiła od.pc
wiedzi. Mimo to pczys.zl'ł na
za.jutrz po obiecaną książkę. 

Ksiądz twierdził, że pożyczył 

jej wtedy jedynie książeczk.e 

pt. „Nie.sikalany żywot". Fak
tycznie rzecz przedstawiah 
się inaczej. Oto relacja 13-
letniej dziewczyny: 

- „Gdy weS'lJa.m do poko
ju, klsil\A'[z zamknĄ.I drv.vi na. 
klucz. Na..)pia-w proponował 

mi wy,i.a:zd m-0-to-0yJ;Jem do la.
su na. &'l'ZJbY (było t"() w ma
ju ubiegłeg-o ro•ku, dziewczyna 
nie mia.la. jeszcze 13 lat). Od
mówiłam. UsLa.dtl obok mnie 
na la.I>CtZ;a.nie i po ja.kimś cza
sie zniew<tlił. Potem dal nti 
sio złotych I po-wied"Liał, ie 
za.W8'.1:e bl)dzie ml da.wal po 

sto złotych, jak do niego 
pn.yjdę ••. „. 

BEZ KANONICZNYCH 
OBSES.JI 

\ 

B yl to jej pie:rws.zy męż

czyzna. Dziew<:zy.n.a za
kochała s.ię w księdzu. 

Pierwej szanowała go j·a,ko 
kapła.na, <>-.Ol(}bę nieomal świę

tą. Wielki kult dla księży, N 

jej śro<lówi.sku równoznacz
ny z kultem religii, byl nie- · 
rozłąciinym atrybutem je, 
dziecięcej naivc."Ilej wiary. 

Czy ta.kit obcowania z k.się
dzem spowodował u dziewczy 
ny jatkieś mora•ne- kon:ni1dy, 
za<:hwial jej wiarę w pię-.lme 

s.lowa o potrzebie czystośc!, 

gło.srone z ka.1.alnic? Nie mo
gła się zasta.na•wiać, a.ni nad 
filow.ilą wiary, a.ni nad jej 
żydowymi poW.ikłaniaimi 

by.la na ~ a młoda, jej io-

telekt byl ·jeszcze uśpiony. 
Przyjmowała życie takim, ja
kie ooo jes.t, wierzyła, że 

jeżeli „to" czyni z księd2elll, 

to widocznie nie ma powo
dów do zaprzątarua sobie 
głowy takimi siprawami, jak 
grzech, moralność itp. 
Ksiądz Staclmiak, także nie 

zaprzątał sobie gło\vy kano
nicznym<i. 7.a1ka:zam1, śiubami 

czystości itp. Wszak w ~
mi-narium studiował ,,Summa 
oontra gen-t.iles" św. Toma
sza z Akwinu, który po<ma
dal, że „niewiasta. poh;zebuje 
mężozyv..ny nie tylko, by 
mieć potomsłwo, ja.k to jest 
u innych zwierząt, lecz tak
że by 11lią ktoś n.'\d?lil, męż

czy-N1a ma bowiem roomm 
d0&lrona.lszy i wjększ.ą silę" 1 

zasady te konsekwentnie 
wcielał w życie. 

„Idylla" księdza Stachnia
ka z nieletmą dzieW<!zyną 

trwała do grudnia ub. roku. 
Gdy plotki (w rniałym mfa
steczku nic nie ujdzie uwa
gi bliźnich) llaczęly nabie
rać reaLnych ks-ztaltów, kuria 
biskupia przeniosła Stachnia
ka do parafij Lobud'Zice w 
pow. beŁchatowskim. 

PAX CHltISTI 

W końcu grudnia ub. roku 
rodll:ina dziewczyny ottzy 
mała od księdza Stach

niałca życzenia nowora<:zne. 
W liście, p.oprzedzo.nym uro
czy.'ltym po-2'ld·rowieniem .,Pax 
Chri:siti", ks. Stachniak pisal: 
„Ży~ państiwu ol>fitych 
Lask BOO:Y<!h, duro ra.clooci w 
Nowym ROku i · wsrelkiej Jl'O

myślnoś1:1" Do cór•ki pisał na
tomiast, by przyjechała do 
Lo<buldzic „ten .i~ jeden 
Tair: mwłesz d-o m.!to'ly nie i~. 
l'ieni;:,:i:M na. drogę pożvr.z, 

111\W~ oi na m.ie,is®", K.s. 

Stachniak lubił bowiem 
spieszczać nazwę pieniędzy, 
w liSJtach do dziewczy.ny sta
le używail akceślen1a ,,i:>ie
niążk!i ". 

Dziewczyna oczywiście poje
chaJa. Proboszczowi ks. Mi
rowskiemu, przedstawiona :w
stała jako siootra księd~ 
Sta<:hnia.ka. Na pro.porzycJę 

prohoszcza, by spala w osob
nym pokoju ks. Stachniaik 
odpowiedziat, źe s.ios.tra . jest 
chora i musi się mą op-1etko
wać. Spali w'ęc razem. W 
czasie tego pobytu dziewczy
na :;>;Wierzyła się księdzu, że 
jest w ciąży. Na&tąpiJa dra
ma.tyczna scena. Ks. Stach
niak każe jej na·tychrnia.st 
o.puścić paraf.ię, potem radzi, 
by pozbyla się pl-octu. Przy
jeżdża matka uczP.,nnicy (pned 
5'\awiona k.o;. Mirowslkiemu, 
jako mat.ka Stachnia:ka). 
Dziewczyna nie chce w.racać 
siłą wyprowii<lzaią ją do aut~ 
busu. Ksiąd~ Mi:rowski ma 
już pewne J>Od€:jrzenia. Wte
dy Stachniak sipowiada s1ę 
ks. Mirowskiemu. by ewen
tualne doniesienie do kuru 
zakryć tajemnicą spowiedzi. 

„NIENORMALNA" 

Dziewczyna jeszcze kitka 
razy odwiedzała ks. 
Staclmiaka w Lobudzi-

cach. Spotkania te były dla 
dziewczyny nad.zwyczaj przy
kre. Ks. Stachniak nie był 
JUZ dla niej tak miły, jak 
daw.niej. Byl .sedzia małolet
n•iej, wyr2JUcaJ:, że t-0 jej wi
na, że Oill ni-e jest ojcem 
dzieoka, że mu.<.iala mieć taik
że innych. Jej wi:zyty w Ło

budizicaich korm>r0<mitowa ly 
nie tylk-0 ks. StachniBika. Dla-
tego probo0 rzci. tamtejszej pR
rafii ~ Miil."o.Wlllkii pi6Cll do 

Była ona jednak normalną 
dziewczyna, nie stwierdzooo 
u niej ż"'dnyc•h zaburz.eń ps:v
chicznych. Nienormalny był 

jed 'Tlie tr.osunek ksi~za J 

nieletnią, nienormalne l"yly 
kłamstwo i obłuda, którym! 
starano się zatUSU>wać pt"Ze

.s.tępstwo ks. Stachn.iaika. 

Sprawa mim<> wszvsitko sta
ła się gloena. Ks. · Stachn;ni. 
został przez kucię tytlco za
wieszony w CZV'ftnościa<'h k2· 
plańs!<i.ch, opuścił Lobu<lt:i<:<! 
i ślad po nim (prz:vnzjmnłe: 

dla rodziców dziewczyny) za
~i-nąt Gdy zwracali się do 
ku.rti z prośbą o podanie 
a•k:tualnego adresu Stachni:l
ka, odpowiedziano, ~.e a dresu 
takiego ku.raa nie posiada. 

Ksiadz Stachni:;ik sam sie 
jPdnak odeuwal. Próbowal na
ktonić rod~iców, by wycofali 
skargę z prokuratury. nlt: 
wiedząc, że 1>rze..<:itęP81two d.,
praiwac.ji nieletniej jest ściga

ne z ui-z.ę.tu i że nie rod'ZiC'~ 
go OEllkarżaja. ale sumieni;? 
sooleczne. Obie-cal, że si<: 
oieni z ich córką. mim<>. „::i: 
nie mial z nią nic W&lóln.:
go". 

Ks. stadlnfatk nie ~ew jed
n11k koo~ekwf'ntny w .swycl· 
obietnicach. żal mu W-OChe 
sutanny, fa.J ewentualaej (D'.l 

odb~iu kla~torn.ej pokuty) 
przyszłej probo6zczówki. Józi!'! 
Stachniak bez suta.nny zna
czy niewiele, BUtan.na pn;y
d:ije mu przywi1ejów tSl!ftP
nia wiernych, rcntrzasanla Ich 
P-'l·l"YliE'fi . na.~terzowMiia dra
twie l'Ztkolnej. 

S. K. 
(„Gł0s RQbolinJ.cą") 



Ile lat ma kuzyn Neandertalczyka? I 
Fascynujący 

spór o wiek 
rodzaju 
ludzkiego. 
Czy istniejemy 
1.750 tys. lat? 

Antropologill2ną bombą stulecia, nazwala prasa 1>publiko-
waną. ostatnio w czasopiśmie „Nature" informację dotyczą
cą wieku Zinjantropusa. 

Milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy lat! 
Do autora informacji 57-letuiego antropologa brytyjskie

go, Louisa Leakey zaczęły naqchodzlć listy od uczonych 
z całego świata, badających najdawniejsze dzieje przod
ków ~zto·wieka. 

W jednyct. składano mu gratulacje, w Innych nazywano 
„prestidigita ... orem", „11ieodpo,viedzialny1n reklamiarzem'~ itp. 

Ale zanim omówimy bliżej ostatnią „bombę antropolo
giczną", przypomnijmy pokrótce rewelacyjną wiadomość, 
którą Leakey zelektryzował naukowców w 1959 rolm. 

Dwa łata temu ten niestrudzony poszukiwacz. .zczątków 

form praludzkich, w czasie prac wykopaliskowych w Tan
ganice znalazł szczc:k<: i zęby najstarszego ze znanych do
tąd naszych przodków. 

Znalezione w pobliżu i w tej samej wa~stwie wykopali
skowej bardzo prymitywnie obrobione kamienne narzędzia 
świadczyły, że właściciel szczęki I zębów był już istot!\ 
rozumną, posługującą się nie tylko własnymi kończynami. 

Leakey nazwał tego antenata Zinjantropus (cz.Jo\viek 
wschodnioafrykański) i ol<reślil wówczas jego wiek na 
około 600 tysięcy lat, cofają.c zn:lne nauce początki rodu 
Judzkiego o co najmniej 100 tysięcy lat. O tyle bowiem 
nowy antenat byłby starszy od znanych dotąd homo pe
kiniensis i człowieka jawajskiego. 

Obecnie Leakey cofa prehistorie człowieka jeszcze o 1 
milion 150 tysięcy lat! Sensac,ia więc zaiste na miarę epoki. 

(Dalszy ciąl( na str. 5) 

Tak mógl wyglądać 
ZinJanlro·pus 

Nl..:DZlł~L!\ll' DODA'l'ł~K „,DZl~N!\llKl IJOD/,Klt.c~o·· 
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Ponura tajemnica cmentarza na Kurczakach 

LAD EM 
Niedawno - jak informowała prasa - p1>d· 

czas porządkow.anla hitlerowskiego l>bozu na 
Raitogoszezy, robotnley d1>konali makabryczne-,, 
co odkrycia. Pod wantwĄ ziemi znaleziono 
kllkadzle!liĄt 8Zkieletów: a przestrzelone czasz
ki 1 piszczele rąk, związanych kolczastym dru
tem, mówiły o rodzaju śmierci tych nieszczęśli 

wych ..• 

zbrodni 
ki - to właś.nie s:>...czątki mo
gił ofiar hi;tlerow.;1kich mor
derców, m~il w wie:LkieJ czę-

Nir 2S 1388) 
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U STOP 
Kiedy wyjeż<l'i.alem '" 

ubiegły p·onied-ziałek z JJo· 
dzi - perspektywy na po
dróż nie brly wes()le Lalo 
bez p.r1erwy. W Katowil'ach. 
we wtorek nad rant>m niebo 
się •. r>rzccierało". a JUŻ \\ 
Bielsku-Białej świeciło sloń
re. Piękna. slonec-:ma pu~o
da towarzyszyła mt tlrze·; 
caly okres me.i dwudnin· 
wcj, turyst~·c:znej wh\rzę-
gi po tym ur-<>cz,·m m Pście, 
polożonrm u stóp i:ór 
Beskidu śląskiego. 

Z
askoczenie. Ta.k tyl!v
można określić pl"' w~z" 
wrażerne turysty. k'<irv 
w swej waka,·yjne; 

w~drówce po górach nt.rzy-
mal stę w Biels.ku l:\:ałt"J. 
Za.ska kuje go d<>sl0wn ·• 
w.szys!lko, nawet tramw"je n~ 
ułićach powiatowego nl'aS'<:l 
Joot mile zdziwiony, że gdzie$ 
w Polsce pcw1atowe1 soct:vk<
się z tak olbrzymun rozma· 
chem życ:a zarówno l'?ko~.o-
011icznego. iak i kultun!neg~" 
Bi clsko - Btala w niczym b· •
wiem nie przypomina tP\ 
dobrze nam znanych. cicli:vch. 
sennych mia!:·teczE'k. To pic:!•· 
ne miasto D~cozyci się posia -
daniem at 82 u.kładów prze
my5łowych, w tym 58 kl?Jc-.w
wych (słynne wyr()by wlć1kie11 
nic7.e pr:zemysłu biel.•kiego 
n.ie tytko zas1rn•kajają potrze
by ryn.ku wewnęlrmcgo, ale 
r6wn!e'Ż są :znane za gra.nica), 
chlnm się oodc1'1.ną ra 22 Lip-

br. elek!t·1cic.pl11wu'ą. 
której }}rzcstanq dy-

Beskidu 
# 

Sląskiego 

lle'i n!eza.pc.·mni~nego uro
lrn w tycb wąski.eh ulic7'-
k::o.ch po·d~ieniach. l\~ożna 
tu się he-z przewodnika 

ta.two zaguh!ć. 

mić kominy biel
sk:ch fabryk. du· 
m.ne jest z 2 te
a'rów, 3 kin. ze 
wspRnialyrh ohiek
t->w spnrtcws('h 7. 
basenem k~p·e1o-
wym slad:ont>m 
Sl>Grtowym 1ia '.!5 
iystccy rniej!M' o
rP:z z repre-zcnta
cyjnyclt. do 0b1-ze z"' 
opah'1cnyc!J na sc
zcn ll"t'li sklepów, 
n!e m6~v~.ąc .iuż o 
Eczn.ych rcst:l.ura-
cjacb kawiar -
n lach. 
Czyż więc moż

na się dziwić •u.ry
sc1e. zwiedzające
mu po raz p·erw
.szy B1el:1ko, że 

R 
aidog()SW1.: b)"la tyl'ko 
jednym rz; wielu 
miej.se ikaini, w k~ó
~ moexl.e.rcy fa.szy
stowscy liikwidowali 

ziemią, 1 że nie po:IXl!Sltawalo 
nawet śla-d!u po tra.gediacłi. 
jaikie &ię tam rozeg:raly. 

(Dalmy ciąg na s.tr. 4) 
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lNiemniej z:1&lrnczony byl 

łodzian. GinęU więc 1udzie w 
~ym ~achu przy ul. 
Aln&taóta, w więzieniach przy 
u.l. Stet'liinga, Kopernika, Ki
li.ńsltiego, Gda.ńskiej iotd. 
. A <:<> działo s.ię ze zwłoka
mi pomoroowanyoh? 

Jeśli c!hodzi <> sa.rrui Radv
goszcz, tyllko c:zą&tkę zab!tych 
.pochowa.no na miejscu - za 
mu.rami .s>amej fa.bryki, na 
skraj.u dziedzińca i pod gru
szą. Zde-cydowamą większość 
wywier,i{)ll1o - podobnie jak '. 
z innych więzień lódiz;k.ich -
poza obręb oborzu . 

Pierw.,.,ze ofiary hitleiro.w-
~kiego terroru tran.~ip<J<rtr,w~nf:' 
były efo <"kolicwych i'łsów 
torude w,9zyS"tk1m d-0 Jućmier 
~1l{iCh i z,gierskicb), gdzie 
również odibywaly się g.t"o-
m2.dne egize1kucje. 

Maoowe groby za.s.y.pywan,, 
po\e,m ta;k z.rówiny.wano z. 

Tych, !kitórzy zgin~,li pod
czas ś1edi2ltwa lub w więzie
niach, chowaino na Ma.ni, na 
Dołach i innych cme.nlal'zacb 
lód7Jkich. Od czerwca roku 
1942 miejscem ich oo.taitni€go 
.spQCZYllllku stal się crm:n l.arz 
na Kul!'czakach. 

H Hle.rowscy siepacze byli 
n ie tylko sik.r·upu.laitni N 

kirwawym dziele nisz-
czenia polstkiiego żywioŁu, by· 
li oni również ba.!'dw wielki
mi pedantami przy sip;syw.i
niu tych, którzy zginęli z ich 
ręki, a kitór.zy spoczęli potem 
na K'Lllrx:zaJcach. Do dzisiej
sze.go dnia zachowala sie 
tam księga, pro•wad1zona od 
czerwca roku 1942 d-0 15 .;;.ty
czni a rOiku 1945. 

Wśród grobów ludzi, któ
rzy uma.rli śmiercią na·tural
ną, na kwatera.eh od 14-25 
widnieją również gęste szczer 
by i lys.iny. Polt"o~łe trawą i I 
chwastami niewieLkie pagór-

Tra.wa, po.l'osła- m<>g.iły. 

Co widziałam 
~::.::·;.~„::···::::J w Bi zer cie 
z B~zerty specjalnego wy-i 

słannika l'Humanite, red. 

Madeleine Riff aud. Redaktor 

Riff aud opisuie w swej ko

respondencji wstrząsające sce

ny z Bizerty, dokąd przybyła 

zaraz po zawieszen u dzia

wojennych. 

·X· * * 
BIZERTA, 26 lipca 19Gl r. 

PISZE DO W AS Z TEGO 
ST_'\.REGO l\UAS'IA, Z M!A
STA„ \V KTÓRYM W DR.\
MATYCZNYCH 01\TACII 
W ALKI TUNEZYJCZYCY 
STAWIAJJI PRZEZ PJF.G 
nNI BOHATERSKI OPOR 

~
FRAN'CUSKIM CZOLGO'V!, 
POTOPOWI BO·MB I PO
OISKOW Z Nrf.EBA, MORZ<\ 

łl ZIBMI. 

i WSZEDZIE KREW ''l'SZF. 
łozrn TRUPY. NIE 'TYLKO 
ł ŻOLNliERZY. LECZ ROW-
~ NIEŻ BEZBRONNYCH 
i MĘŻCZYZN I ICOBIET, ł 
j!KTóR.'7:Y PRZYSZLI Tl!„) 
jBY ŻĄDAC EWAKU ACH l 

BIZERTY, TEGO OKUPO
WANEGO JESZCZE KA-lW ALKA ICH RODZINNEJ 

(~ZIEMI. ~ 

: w1ceprzew. Prezydium 
l M1ej..,1k1ei Rady Ndrn<ln
l wej w BielsJ.:u • 81ałE-
; W. Kowalczyk w1zyt<1 lódz-

1
~ kiego dz.iennilc.ai-za. Rwdk.• 
l b<J.wiem przedstawiciele pra.s" 
! z centralnej Pol.ski m<eresu„ 
l J<\ się życiem tego ośr<><lka 
j przemysłc.wo - tu~ystycz..Tleg<J. 
: A sz!-:ll 'o.. Bo naprawdę war-
: to pr.św1ęc?ć rhw1lę LZ..~S:!.1. 
~ aby ;:dobyć wi~ceJ inf.1rma
; cji o B1el.5'ku - B:alej. San:.J 
: miasto li.czy w chw·l! obe:
~ nej 78 •y.s.,. mieszkańców (W 

: 19'16 r. był~ 5?. tys.), a zatru ~ 
! nia w fahrykach przPmvsb 
l włókienniczego 1 metalow0go. 
l 64 tys. osób. Jak to Jest mo7-
1 liwe? Po prostu - pracę w 
: BieJ.51ku _ B:ale1 znaleźl. ok0-
l :iczni mies . .,_kańcy . Codz enn ·
~ doJeżdżaJą d-0 fab~yk poc'ąg3-
l mi (...,,,go.ny piętrowe). or: z 
; sa.moc:-,·~ami z znkladów pra 
~ cy. \V\-hiJdO\Vano Vl tyn1 ce1t4 

I 
: d ·n:;t;i ne: trasach B1el,,..ko 

i z,;~~:bnie iak w Łodz· grosl 
~ osób gracuje w prze;ny~lr1 
: wtókie!1niczym P<'dobn:e ja!;; 
• w Lodzi zaklada .sH; tu w pla 

nie pięciole-irnm wzr<JS1 za
t 1·11dnienia i rozbtidowę prze
my siu metalowego. 

Jeśli JUŻ mowa o p'anac!': 
na dals,ze lata. warto je.;;zcze 
W&!)omn•eć, iż nie tvlko prze 
mysl z-0.c.tan:e zmoderrnzr.wa
ny i rozbudowany 
Wiceprzewodnkz~cy Pre'Z. 

MRN mówi o nowych d-ziel
nicaeh mi.emaniowycb (w 
ri~gu ost.a.inirh 10 lat przy
hylo mia.stu 6778 i?:b. a w la
lach 1961-65 wybudu,je się 
o•kolo JO tysięcy). n budowie 
OŚJ'Odków St>ll'l°t()WO lury
styc'llllych. Miasta ma bowiem 
ambicje stać sic jednym z [l'C 
w11,inych ko·n.kurentów Jele
niej Góry. czy też Za.kopane· 
go. Beskjd Ślą.~ki ściaga bo
wiem rokroc'Znie tysią~e tu
ry~tów, którym trzeba za.pew
nić <>dpowiednie warunki za
kwater()wa.nia i wyżywienia 

Pre-zydhtm MRN wspólnie 
'7. -z:irządami o.kręgów związ
ków zawuduwych, zamierza 
kc.~ńem oko.to 10 mln. zł za-

(Dalszy ciąg na str, ~ 



DOPiero w niedzielę ':l 
świcie, w pierwszym 
dniu przerwania o«nia 
mogla Bizerta pvgrz~ 

bac! zwloki zab.iych, które 
pr,z.ez pięć dni leżały na ulI
cach mias,ta. Dzienni,ka.rze 7-
całego . śWia,ta, tark jak i ja, 
wldzleh na wz.górzu grozy. nA 
włas'lle oczy, setki z.masakro
wa.nych ciał, wyciągnięlych w 
rÓYlne'j linii, jedno obok dru
gIego. Tu właś.rl·ie, bez jedne; 
l':Y w oku, w przerażającej 
CliSZY,. grzebali Tunezy1czycv 
zwłcatl mvych braci. Wśr().j 
~etek świeżych grobów, w 
chmarze m' ch, w ska.:.znym 
zadachu . ro2kladających -Soję 
Clal. szłiEmy wolno, uno.sUjc 
s:krwELwioil'le .str~llY całunów. 
Spe~nia.liś.my nasz obow'ązck; 
to bylo wstrząsające, ale ko
nieczne; niek,tórzy ludz:p. 
~tr,zymy'Wali bowiem, że "by
li tGm tylko żo,Łnierze"... To 
ni~p;ra.wda! Wi·dzia,lam dziec:, 
ikcto.re wydELwały się pogrążu
ne wc śnie, kQ'biety, s>ta:rców 
cale ro.dziny - ajców. malk~ 
li i<'h d'>:ieci... Widziałam 
zwęl'to,ne ciała i ręce wz;n ie-

sione ku niebu, zastygle w 
gescle rO'Zllaczy i o&kal"Żel1ia ... 
Tej żałobnej medzieli, Q-i 
świtu do. wieczQ,ra, ZI!lJ('!si<>n(l 
wszystkie zwłoki i po.g:·zebu
no na cmen.tarzu. 

TtIJŻ obok, spadoch:l'on:arz~ 
żo1nierze Legii Cud-7,'~ziem

ski ej, z br<l,nią gotowa d·J 
strzału, btwa,kują na tarasach 
dOJ.nów. Korzy.s.tając z za wie
szeonia brO<n.i, zajmują no,we 
pozycje. 

N a d1'odJze z Bizer~y dn 
TtJJni"u długie .sz;Il.ury 
aut ciężarowych, dużvch 

i maJych, prywatnych samo
chodów osobo,wych, t aik,.,ó wek:, 
wype?:nione tyeiącami ran
nych. Ewaikuowano ich 3 dn: 
temu z samego cent!"um 
wal:k, i mima herOIcznych 
wp,r<JSt wy"il:ków tunezyj.<:kich 
"ani,ta,du'5,zy, nie mO!Ż41a im 
byla udzielić pierwslZeJ pa
mocy lekarsiklej. 
Jakąż straszliwą męką dl.. 

tych umęcronych ciaJ był każ 
dy w)"bój na drod.ze, nd 
ciężarowych &alITlooho.dach, 
pod mo rd er czyml promienia
mi słońca. Iluż spośród tych 

Łódź wJgrywa 
wielkiłos II l 

li 
N 

icJ!'I'l!IW'da.. że Q>;1'.B płynie nie{)(l'WStmymarue. Gdy li 
za.łnCĆ 11,0 starycb kTOJlJ:ik, 00 świadedw tulRi. 
W'S~ółCiZeSnycb wyda,nem,om w różnych o>\m'es>a.ch, I 

jaJcie ła.lIwo o prolest: czas może słalnl\Ć w llbiejSlc\I. Bo ! 
7lWł"ÓĆcl'łl lWIa.gę tylko n·a ten j1'lden prz;ytkła.d. 

Gdy Wla.dys.law, k&ia,żę ł,ęezy(lki i Dll'bmyńSki pru
kllJZyws.1 Lódź - tnałą. z808'lI.bioo,ą "gdtliieś na M>8fllIIWI!IZU" 
wieś bisku,pom kuja.wskm - był roik 1332. POltem prze
waJ:!ly sU: n,a.d tą WlSią ca.łe wieki i gody prr.yj.drnie o,iw_ 
myć stare kirM~1kJi z KO!1'Ca wieku XVILl- a.ż d-mw bie.l"lA!! 
W .rolw <l!rugieg>o :ro7I!J.i'ont Po,l,sld, Łódź diOlS1ta,je sk: ~ 
w.tadllę ptrll.Stk.a" a,le )lIl'2iCcież nadal płl<f_ta.';e... w doDbrocb 
ku.Yltwskich biskupów! 

W ciągu po.n.ad 450 lat, w CZI\ISOie, który przyniósł ca
łem.u świa.tu seiI..'ti wyda.n:eń. barW1llą m<llZ4lJi'kę fa.kió,w 
h~t(ll!'ycrmych, myśli i czynów lud~1~h - w tym SS
mym czaf.!lie... w tejże LIId'lli na.prawdę JN<l się nie wy
da.r.1lYlo. Nie wiemyc:ie? Byla już miill.stem.. ale w .ym 
miticrie, zd.a.la od wielkiegoo świMa, żyło &!l'bie ... 

190 mLeS'zbńcllw (*olliiec XVIII V\>;eku!), 
18 100m, 
97 wolów, 
58 krów, '3 świnie. 
Był jes"lJCl'llC w łAJ<drl.i kMOilie!ci kictś'C1iót. 44 kom,jillv, 

11 dMTł6w ndeza.mieS'llkllilycb, 18 plaoow n,je za.bu1ło-wanycb., 
44 st.o.i!oly (tu chyba, powód, dla którego Ba.łuty o>ł-r-.ty
mały ulicę Sto.(]oln,i,a.n.ą!). OCZY'wiśe>ie było jes7:~C 
c!Irewn,[;anc, źle ut.rzymrune wię-aen,ie, były 4 studnie "u
bliC'l!lle i 4 prywlllt.ne, młyn woi'ny i naturaJn)', dwie 
!l;arO'lJDlY ... 
Wśród &wyeh 190 mieosrzlka.ńoow byli i "emieś'lni~y~ 

dwóch gllirbMtzy, ślusllil'Z, kra.wioo, szc,vc, st-ola,rz i ośmiu 
1rol~tbiejów. Nie ffi()ŻDa jednlLk dmiwić się tBlk li~e.i 
repre1leIbt:a.cji rzemi!oiSd.a. łódaJkieIN, obsługiwali 00Ili pl"JJe
eież n.ie iyll«> Lódź, a.Je i naJbM'ŹSU ok(].Ucc podłód:zkie, 
głównym za.ś źródłem utr:zymania łodllJilliD. z końc-a XVIll 
wieku była UJlT'lIiwa 21iemi i bodowla. Ale 'lliemia dawa
ła n,iewicIe, i jeśli ktoś nie zajmowal S>i<') doo,ltvkowo 
wyrębem lasów ·lIbie.fs\ci'Cb z tnldem mial na podatki. 
Wła.dJze miejskie - burmisWz, cq;terech raj·ców i pisail"Z 
_ rooznie ściągał i tych poda,tk6w 1638 z.łOlty~h. 

Na pooząłJttl XIX wieku Lódź pl'ZoobO>dr.ti oz rą.k 00 
rl\k. Za. cza,sów KBięstwa Wall'S'74lwskiego, w 1807 r. ntia
sto wydostaje się SpOd zwierzchnicLwa. lJ(i6'kup6w kujaw
skich, by pn;ejść pod wla,dzę I'ządu J)Mlskiego, po 1815 
rc'ku jed'lla.k, w Gkiresie Króle~wll. KOn.glragll'Wego, w 
ł,.Gi\7.i we wszystki<lh miejscach public:mych (co najmn.ie-j 
7:&Ś w magistracie) mDŻna dla odm.iamy spotkać wizerun
ki "pierwszego po B o>gu ", CllIm Aleksa.ndJra Pierrwszegu. 

• AUTENTYCZNE • AUTENTYCZNE • AUT 

"" Z N.iec:zęsto się zdarza, .~by (}asażerskie linie l&tnicze· 
~ f~ywie 7ialad'owa.ly baga.ż, a rą;ad!ziej jes7.cze, aoby 7JI'O-
~ bIły tak z pasa.żerem. Niedav\,o jedlnfl>k jakiś męi.clzy7.ll1& li> 
... wsiadł d'o samGlo'tu w MDnlreaJ (Kanwa), a na p~·tanir:; S 
~ st.ewa'l"deS\SSy odpowiedrzia.ł tyllw jednym słowem "Marii- ~ 
... m". Ja,k wiadll'lllo "l\'Ia.l'tini" jest nazwą 2lI1anego wł~,kie- ~ 
~ go. wermutu, stewardessa. podaJa więc pasaże;rowi kieli- ~ 

s~~k ",1'11a. Na wszystkie nastę:l>nie za.dawa.ne mu pyta- C':l 
rua ma.łomówny pasażer odpowiadał nadal "Ma.rtini" e-l _I ra',: po raz po'da.wano mil więc pelny kieHiSzek W koń- ~ 
cu jednak pasa"~e.r zacną! oka'Zywać pewne zde~erwowa-

Iól n.le i pa.l'Dluo\lltnie powtórzył słowo .. Lmldyn". Stewar-
. ~ dessa. litara.la się ul9P~oić go . daLsrzym kielis'1lkiem wer- • 
O I ?tutu.. D\lIplerA po kilku goda,llIIf<tch lotu wy.jaśniło. sic:, 

CI} 

Bi 
zer 
cie 1:: i ze m:lat. ~n .je~hać do miasta. Loondyn. po!olŻ6lleg() w ka- ~ 

Z I nadYJSltileJ . Pl"owi,!"cjJ. ~ntl.l>rio, ~. bynajmniej J nie do Lon- "'I 
w;l d:"nu, st.ohoey WielkIeJ BrytamI. Dla-czego więc prOt'!;ł ~ 

ludzi mC!Żna by Qcalić OJ h ' ... CIląg!e - we'l'mut? N1~ podobnego pod2liwal tylko.c, 
przec Qwywać - powiedzialY :: swoJe .. lUImwiskoo Martini, w pełnym brzmieniu Lu I' gl· iool 

śmierci, gdyby przyjść im w mi. - Kiedy wyrośniemy. nau- "'" MMt ~ 
czas z pomocą? Ilu J.ch umrz", czymy SIę la,tać na sama]"- .. 1/I1ll. * * * ~ 
na tych ci~żarówkach, nim tach i jeżeli będą u nas jesz- III Z dojadą ck> Tunisu... cze Francurzi. p()lbijemy Ich"... W ciągu bież~ego roiku na parysikim lotnisku Le !.Oj 

N 
a drodze, zaraz po OpUS7. Mam przed wbą ulotkI" Iól Bo-urget załJMLo.wa>D.() między i.nnymi następujące d'lliwnr> 
czeniu El Alia, dopadly którą podmolS<lBim z uJicy Bi- :Z , "pr:zcdmiDty": stację na,doawc-w-odbio!l'CrZą, wagi 400 kilo. 
nas samoloty fran<,uskie, zerty, jedną z ulotek. k'.0r(' ~ (d1Ia Mobutu), dwa tysiące kg belgijs1del!'0 tergalu (na 

pikUjące właśnie na Meonzel- zrzucały samoloty francu_<:,kie ~ n.o'we m~mdury dla Kata.n.gi), tI"zy tysiące t.omów powieś- li> 
Djamil. Szyhko zjechalHmy z tuż przed bo.mbardow;!,niell'''' CI. kry~m'l1a.\nycb (dla urzędników w Kongo), pięć łon pa- e 
dro,gi, gotowi do niezwłQczne- mias.ta. Widnieją tam słowa: ~ Plero:sow «(Ha. .wo,jsk N~ . .t"odów Zje(' Jczonych), Ś1U1m1\;3 
go opuszczenia samochodów, .. Wazysbko mO/Ż.na załatw;r. ... 5ult~ę (za,pommana, na lo,tnislm przez mlodą. pannę· któ- Z 
gdyby zaczęta do nas strze- pooluha,wnie. Gwa.1t nie wvch<:> t;;I ra .J~cha1a do ~owe.go Jil.t"ku na. swój WI:łl5~IY ślub), serca. iool lać. Zodail"Zylo się to już wielu dzi na ko<rZYŚć"... • ~ woło'W (z. WęgIer, na. wyrób letl,ów), pięć tysięcy bialych ~ 
d mY5'ZetIt, Jednego 0łSl.a. ~ 

zie.nruiJkar.z;om. Pl'zebywaJam wś:roo zadu- I!.ll Praca'wn;'cy la~nilSka.. sł,wiel'drza.ią, że naJw.ięeej kłopotu Z 
Około go,d.z . . 14, ?lnów wy_ 0hu roZkladający·ch się ZWł0k, było z o.słem. N'I~ dmiwnegol !.Oj 

patrzyl nas. samolQt ira.ncuS!ki. wi~c tQ chyba daa'tego zbie!'J. 
Spiko'wał. WYoS!koczyli~my z mi się na mdłości... • AUTENTYCZNE • AUTENTYCZNE • AUTE 

samochodów i przywai"liśmy r --, 

ij;%t:~tFJ::~~i;:[~~ S I a d e m 
dr'ożny,m rowie, na fran-
cu.sk.iej zie.mi. Jest rok 1940. 
jestem w irolumnie uCle,killie~ 

zbro • 
ni 

rów. Mam 16 lat i bard,z':l sil; 
~~'yę~ ~f~dek osIania mnie (Dokończenie ze str. 3) POS7,Cl!6gó1.nycb wi~en łódz-

a ero... kich. bądź ta na. sarnocho-
Wracam do rzeczywistości. ści bezimiennych, llJCz,k()lwif'k dach, bądź na pla.tfm'lllach ? 

Kolile przeleciały na,d nami. na .pQ,dstawie zach,)'w~.neJ tym, że każdy t.rallsport l)rzy-
dz.i'U!l'8Jwiąe kaI'CJiS.8I'ię samo~ księgi można roz,szyCwwać kryty był szcrŁellllie brezen-
chodu. Podnosimy głowy. Pa- tajemnic!), czyje apoc,zywają lem. 
trQI lo!iniczy oddala się on tam popioły. 
<nas> wie1klm lukiem. I znów 
wraca, lecąc talk nisko, że 
wLdzi,my twarze pilo(,ów. Pe
wien ame.ry;kańl!lki fo·torepo::
ter, który był z lI1ami, wy
s?:edl na drogoe i zaczął dawac 
roa.ki. Lotnik od,pQwiedział. 
Tego OOia {.mi€iCĆ :nie była 
nam są<Lrona. Oddalała si~ w 
miarę, jak oddalaliśmy się oj 
Birerty ... 

N
ie jesteśmy we Francj~. 

Bizer·ta nie jest fran
cUlElka. To. właśnie rUj 1 

fra.ncUlS,]ti zaatako,wal, by Lil
trzymać p1'Zy oo'bie mia/llto 
lI1ie.podle,glę.go kir aj u, miasto, 
które nie jest francu,s1tle. 

Nie wiem, cn;y waliki wy
buchną na nowo, czy nie. Za
wieszenie broni jeSJt na łas<:e 
i niełasce niezliczonych PLv
wo.kacji spadochroniarzy. któ 
ry<:oh oficerowie, ludzie 
algiernkiego puczu, ma'ną 
otwarcie o przerwaniu nego
cjac}i i rozpętaniu wojny w 
całej Tunezji. PilS,~ w pośpit:
chu, z;rozum~e. k,to Łechce 
7Jmzumieć. Mq,m jes.ZC7.e prze t l 
oczami straszliwie 2Jma...o.akr,,
wane ~wl()\ki :robotnika z Bi
z€lt',ty. UDioolarn calulll., żeby 
sfOlto.grafowaĆ warnię zbrod
ni agre.sorbw: gOdf.o Tunezji 
na piersiach ofiary, w~'cięte 
nożem spadochroniarza lub 
żol!nie1"Za Legii Cudzoziem
skiej. Talk, to oficeil"Qwie fran
cuskich woj.slk uderZeOlo.wych 
- wrogowie robo·tnirków fran
cuskióh i ci tutaj - wro.gv
wie Tunezyjczyków, to ci sa· 
rni. To ani, ośmieleni slkand<l
liczną beika,rnością, chca 
eter-roryzawać Paryż i w·pro· 
wa<1'zić w nim pra,wa z Algie
ru i Bizerty. Są właŚnie tu
taj. 

Dziennika,rze ze wszystkich 
krajów, IIltórych &tu.kot ma· 
<szyn .s.łys>?ę w 8ąsiednich po
koia·ch hotelu, obwieszczaią 
całemu świa,tu Q.k:raj}l"vŚĆI 
które oglądali na wlasn~ 
oczy. 

Jesz.cze jedJn,o słowo. Dopie
ro CO widziałam dzieci z Bi
zerty. lvtóre 7lbieraly odłamki 
bomb: 

- "Będziemy je z,aw6lZe 

B 
al'riro i.nteresu.18,ce SI'lcze
góły l?: tamtych tragicz
nych czasów opowiad3 

Józef Klucha, były lwcharz 
b8JrW!L'liików chemicznych w 
da,wnej faJbryce Geyer'a. 'la 
CZaEÓW hLtlel"OWSlkich desyg
nowaJny il'la jednego z g.raba~ 
rzy cme.nta:l'.za na Kurcza
kach . 

Nie od rzeozy będ,zie pl"ZY
lPomnjeć, że pl'zed rokiem 
1942 rzat:r'Uldm.ion ych tam był,' 
dwóch gralbarzy i tylu ich 
tci pracuje obeooie. W kry
tyc'Znych lataoh hitlcr?,wskie; 
okupacji zaangażowa,no ich ... 
22! Liczba ta świadczy na;
wymcwniej 'O natężeniu pra
cy prowadzonej wtedy na 
Ku.rczakach ... 

Chowaliśmy SI)C>TO Pola
ków z różllych dziclni~, kió
rzy UIDI'.di śmiercią natural
ną, a kotórym pogi':zeb spra
wiały wh rooz'iny wspo
mina J{,zef I'Jucha. - Częś
ciej jednak g1rzebali:śmy Po
JaJ,ów po>moll"dmva,nych Plozez 
hHle.r\llwców. PrzYWOŻ01IlO icb 
po jednym, czasem dwóch, 
czl'-'sem p,ięCłU lub piętnastu, 
a. rarz na,wet 30 w ciągu Ilni ... 
Prz~ .v,wAo ich "Krypo" L 

Uczulenie 
na ... 
światło 

Freddie MC Intosh, S-Jetni Jon 
dyilczyk jest uczulany na świa
t/o. Jeźell nie chce dostać 
W ciągu kilku minut doku
czliweJ wysypki, musi przez 
cały d'deń szczelnie przykry
wać każdy kawałek swej sl<óry 
pozostawiając tylko w specjal
nym kapturl<u szparki dla o
czu. Poza tym chłopiec jest pod 
każdym względem normalny. 

Nie og'!:ądałiśmy zwlok, 1)0-
nieważ przywożono jl' w 
trumnooh bardzo S7iC1Zelnle z .. 
hi,tych g\V'oid:zia.mi. Pewnego 
rlóvzu fun,kcjOO1,o,riusze ItWe
r~5cy, a:;ystuja,cy w cza/>ic 
tllkiłlb J>Ilogrzebów, odes'ili na 
chwi.Ię, a wiedy ja. wraz 7 

mc.jm kc>legl\ Banaszczy'kiem, 
wyw~źyLiśmy wieko jednej 
z trumien, która była cięis.:a 
n.i'Ż i,n,n.e. Ok?741llo się, że le
iJu,ły w niej zw}{);koi ko·b~cty ) 
męźcrz;ymy. ZwłiJ'ltJ byJy na.
tm".łnie odaJ1'te z wszelkiej o
dzieży. PrawdolJXl,do,bn-ic WS2Y
scy mni byli również chowa
ni na_go: hi,tlC>l'fłWCO'ITl ch"d'Zi
IQ o kaŻldy ka.wa,kk s7imaty. 
o kll.Mą parę lJutów, którl\ 
M'1;ienli z nóg pomordowa
nych. 

Pcg;rreby ta,kie odbywaly 
się w t~.jemni(:y, b~~ udzia1u 
rOO:ziln. J ednakźe zar.ządzaja,cy 
cm.CIJl,ta .. m:~m nie,iaikJ Bań?, 
vo>lk,,.delltch z Rudy PabJa-
nickoie,i, pł"Il'Wadrz>ił dokładny 
spis ofiaJr, woii.l,gaj~ ich na
'llwiska do spccja,lnej kfiięgi. 

K
sięga ta - ja.k zaznaczy
liśmy ju.Ż - zna;duje 
się w ika nce larii r:nen

taxza na Kurczaikach, t.ak że 
mQż,na ją IPrzejr-zeć dQklad", ie. 
Nie wykluocrone, że niejedE'n 
z tych, 1"tórzy na próż,no S'ZU
kają śladów po oicu. brac;e 
czy siootrze. pI1zebywaląCych 
kiedyś w więzieniach łódz
k,ich, ~najdzie tu - po la
tach - cenne dla siebie in
formacje ... 

... * 
Cmentrum: na Kurc:załcaeb 

kryje wiele nie 'Łbada.nych 
jeS7:C?e tajemnic. Czy nie 
wa,rto by rouHlyfro-wać icb 
bal'd-ziej 6'Z{J7.e.gółowo? Cz~ 
przede w5'ZYStldm nJe należa
ł()by uil200ić w ja,ltiś sposób 
pamięci ty~h, którzy sIl'OC"LY
wajl\ tam, a któny padli 0-
fia,rą hi,tll·'ro-ws'k.icgo terN·ru? 

Rorz;umiem, że tl'udno jest 
na ka.Mym takim za,p1lmnia
nym grobie - a joot ich tv
siące - stawiać O/lO'ooy o'a
g-r(}ob~k. Sądrzę jednak, że tl"Ze 
ba. w wido'07lłIym m.Jej5cu pu-

iS'Ia.wić ta.m ja.kiś obelisk f!fl:1I 

wielki kamień, ktÓil'ego na.pi. 
przypaminaAi będrŁie tngedil! 
PolBlków~l{)dzian, (}amordowa.
nych przez hit I e'rowski cb &

ku'p<lJntów w dramatycznych 
labwh 1942-1945. 

Kto zajmie się tą s\)rawą? 
l\lo-że Pl'ezydium RN m. Lo
w ,i? MorLS ruchliwy ł.ódzk, 
Oi:1d.'ri.al ZBI}WiD? A może 
TBW&.rLYSl1:WO Przyja.eiół Lo
clTJ? 

M. JAGOSZEWSKI 

U stóp 
Beskidu 

~ 

Sląskiego 
(DctkJońcrenie re str. 3) 

gO'''IpoodM'iJ'wać pl!lłGZOITIY u 
&llczytu g-ór - Pa-rk Lu(lawy, 
gdzie stWDr:zy się prlliwd:ziwy 
raj d!. a turystów. Wybuduje 
sie m. i'll. skOO'Zll1lę narei lU.'

ską, basen pływacld na 3 tys. 
osób oraz restaura~ję I bar 
S:l.mo()o bsługll'WY. 

N a razie 'wycieczkow;
m,p'. wczasowicze i tu
ryści, któl"ZY liczrue od
wiedzają Bie18ko, pv

dZi.wiają jego piękino. Prze
pl:ywająca przez miasto Blal~ 
ka była da medawna granicą 
woj. ślą.s.kiego l kra Icow:;kiego, 
ona też dzieliła gród na dw:e 
częŚCi Bielsika (30 tys . 
miesozkańc6w) - należące 'do. 
wo'j. śląskiego i Białą (20 tys.) 
- leżącą w woj. krakowsk.im. 
Dopiero po woj,nie. po fQ'!<U 
~950 tlItworzon<l z nich jednI!. 
]e.dnosbkę admj:ruSl1:racyj;ll~ -
BlI:lsko Biała, mias.to, w 
ktorym obok no·waczesnych 
gmachów, B,zeroklch ulic, 
Sl~tykamy zabytkowe k1ł-
mlE~niczki na Rynxu, wąsk~p 
uliczki, ~Qdcienla i podwór
ka z kruż-;ankami 

A wokół wY1l1iQ6łe szczyty 
~zbiety gOl" be&kidz.kich. 

JERZY KRASKOWSKI 

Ciekawe, że właśnie w tym ok.re6lie Lódź wygrywa. 
wielki 105 na. Io,terii: wst.aje zaliC'7Jona do miast fa.bry(l7,
nych, a to już wystll>1'ClZyło, by pI'lled .. :zagubio!U\ gd'lieś 
nl\. Ma'll()wS"llu" LIId'llią otworzyły się po ran; pic·~' 
w d'lli$eh, szel"o<Jde hO>l'Y'Zonty. Ja,}ro miasto faobryeztlll 
miało bowiem l»"&WO do st~o'W3.,lIiia ulg i pl'zywilejów 
w{)ohec ~'l"S:J:y;stk,ich przybywający~h rl.emieślnUtów i fa\
bryka.ntów. Można. też v«)will'drz;ieć, że pierwsrzą ważną 
dla TOI1lWl}ju Leodmi datą wielltic/,l'o pnreł(lmu b~ ł 
18 września 1820 r. TII/ką d>a.tę noo,j ooltument wydllUY przC2 
r22',d{J>wa, KiJoJIlisję SJlT'a.w Wownętl"ZU.yeh i PC)\icjł, "rzy~ 
szl.(J<Ść ł..Gd7Ji 7JlIiwarta jest w a.rlykułach lego dokumen~u: 

~-------------------------------------

ARTYKUL l: 
Miasta rządowe w Królestwie, jakle by się za uznaniem 

Komisji Rządowej Spraw wewn<:t~znych i Policji zdatne
mi dagodnemi na asady dla rozmaitych fabrykantów, mia
nowicie suk!enn~'ch znalazły, mają być w tym celu urzą
QZone i używać niżej wyrażonych karzyści. 

Miasta prywatne. czyli obywa.t·clskie. W których by dzie
dzice w tymże widoku urządzenia i zakłady przeC'.siębrali. 
magą być równie za dozwoleniem KamisJi Rządowej SpraW 
Wewnętrznych I Policji da niektórych z następujących ko

ARTYKUL 5: na .pierwszy rzut oka dzikiej jeszcze natury robiąca wra~ 

Budu~ącym się W rzeczonych miastach fabrykantam lub z~m~. Ponieważ obszerne bory, do prywatnych właścicieli 
rzemleslnlkom drze~vo bezpłatnie przez ciąg lat dziesięciu, n~lezące zadnego onym nie przyniosły dochodu przeto 
z najblizszych borow gminnych lub rządowych, na budo- wlelu z nich pozakladało huty szklane i osadzlł~ koloni-
wę ma być udzielane. s~ó~, którzy ciągle wytępiają zbyteczne tamźe bory. lecz 

ARTYKUL 6: właściCIelom niewiele płacą za nie I datychczas nie są w 
Mają być założane w bliskości tych miast cegielnie. z dobrym stanie ... 

których materiał w cenie nainiiszej budującym się w rze- Kolonia Ozorków. należąca do Wlelmoźnega Starzyńskie-
czonych rruastach będzie udzielany g? w raku przeszłym za wydaniem przywileju na miasta 

ZA.TĄĆZEK wyniesiona, Msluguje ze wszech miar na uwagę Rządu. 
::rzed . sledmlu laty rzeczony dziedzic wpadł był na myśl 

urzędujący minister sz~ze.,śhwą na kawalltu plasku i blot. barem zaraslych. za-
zyc ro zaj miasteczka i asadzić fabrykantami. do czego 

rZYŚCi przypuszczone. 
Rządowej Kamisji Spraw Wewnętrznych Policjl' lo d 

ARTYKU!. 2: RAPORT REMBLJNSK1JEGQ rzeka Bzura, która w tern miejscu płynie. najwięcej mu 
i,g~~fZYła, młyny na niej bowiem będące na folusze prze-

Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych I Policji ustano- Za.erlĄł sit: więc nowy crz.as, ale n,ie tyl,kio dJla J,od.7,I. wi plany ograniczenia i zabudowania tych miast w ten O t~m, 00 się d'1liaJo w Ilko-Iil'a.ch ta.k l)ilSał w swym ra- Z początku osiadali tylko. w Ozorkowle ubodzy sukiennl~ sposĆ'b. aby w mis"!) zgłaszajacych się fabrykantów sulma P~I1! dU~h\)wy ojciec 16d:z,ldego przemysłU, Il're'Z€S Ko- clf· ktorzy dla braku potr7.e.l?nego kapitalu nIe byli w sta-
lub inn:l\ch rzemieślników, takowym pl~ce w miastach tych m1l!1 . .łI WOJew 6drztwa M 1lfłlow,ieekiego. R~ imund R-mbl'ln-_ ~le znacznej zrobiĆ produkcJl. ale od trzech lat tak się Ich 
za umlGrkawany czynsz Wieczysty z wolnaśclą lat sześciu ski. k'ó r .....~. hczba !:>owi~kszyła, że już 299 majstrów wynasi. ta jest: były nadawane. • rego UJ"'Lędują.cy miiTI1ister KOIIIlhsji Sptraw 294 suklenmlców. 4 postrzygaczy i jeden farbiarz. Czelad-

Wewnęt~ch I Policji, Za.jąezek wysł.a1 w "teren" n'll. n~ków jest 162, uczniów 133 a innych osób. mianowicie ka~ 
ARTYKUL 4: I'ZĄdlową mspekcję (da.ta raportu: 13 IJJpea 1820 1'.): blet przędzeniem zatrudnionych - 1.176. Osiadają teraz 

!ć,.Tak w astatnim raporcie moim miałem honor nadml'e- majętni ludzie; jeoen z nich w roku bieżącym własnym 
lI'flyny w bliskości tych miast, da dóbr rzado\'"'ch fta- nI udałem si d l kosztem znaczne wybudował budawIe, a przy jego war-I'żące t I d ... '-J PI t' k El w a szy objaoo traktem z Lęczycy do s t t h 50 ób . . ,s osown e o uznania Komls11 Rządowej Spraw o l.' owa na Ozorków, Zgierz i Lódź prowadzącym a z a ac ?S widziałem zatrudnionych. W ogólno~C!t 

Wewnętrznych i Policji entreprenerom (przedsiębiarcom _ przez kamisarza obwadowego już od lat dwóch porządko- przy zapewmeniu adbytu na sukna w mieście Ozorkowi e 
przyp. FB) na załażenie foluszów w wieczystą dzierżawę wanym. - 20.000 pastaw~w rocznie wyrobionego być może... (postaw 
puszcz;one być mają. .Test to okolica górzysta l po większej części piaszczysta, - akało 18,5 metra - przyp. FB). 

~~~~~~.~_=.---~~~~~~~~~.:;;;;;;;;~;;~~~ ____________ ~ __ ~~~._~~~~~~~~~~~~~~~;;~ __ ~~ __ ~ ____________ ~(:D~a:~~Y~~C~iąg~_~._~n_;_a~_ ~sIT;._~ .. ~.5~)i ______ ~ ________ a 
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Ile lat ma 
(Dolwńce.em.iofl re str. 3) 

Z aipytany przez dziennikarzy, angiels.!d 
antropolog stwieTdzil, że po pierwszych 
badaniach by! przekonany, że znalez.i&!rn 

liczy 00>bie co najmmej milion lat. Z!laJąc 
jednak nieufność fachowców wolał wówczas. 
„odmłodzić" o paręset tysięcy w100en Zin
jant.ropusa, żeby nle wProwaclrwć zamętu do 
Póty, dopóki nie uzyska wiarogodnego po
twierdzenia swej tezy. 
Doświadczenia w oparciu o nową metodę 

pota.s.owo-argonową obilczania wieku skal 
przeprowadzili d·waj geologowie Kaltf<-1rn1.i
.s<kiego Uniwersytetu w Berkeley - Jack F. 
Evernden i Garni.si!; M. Cuirti.~ . 

Jurż pierwsz.e doświadczenie, przeprowadzo
ne w 1959 roku d-0prowad7lilo do W!1io.sku, 
że Zi.njantropus mu.sial żyć oo najmniej pół
tora miliona lat temu. 

W ciągu mmioneg-0 dwulecia poddano ana
lizie ct ·z:iesięć próbek warst\VY znalezis.ka. Ich 
Wiek obliczono na 1,6 do 1,9 miliona la.t. Jak 
kolwiek wyniki wskazywały raczej na dobą 
granicę, uczeni positanowrili zatrzymać się 
Przy średniej, określając \>viek naswgo tan
ga.nika&:.ldego pradziadka na l.750.000 lat. 
Oczywiście nauka nie uznała. jeszcze tej 

daty za pewn.1k. 
Próby i doświadcze'l'lli-a trwają i na pewno 

trwać będą d.ość dlu.g>o. 

Chodzi przecież o s.prawę Thi'•Jagatelną -
o u1~.laleni-c -0kres.u rozwoJU utlnysJ:o•wego 
h-0·mo sapiens. 

Jeś1i datowanie po-dane przez Leakey'a na 

A oto portl'ety człowieka peki1\
skiego (od lewej) i jawajskiego 

Tak wygląllali - człowiek kro
manioński i neandertalski. 

podstawie badai1 geologów okaże si~ stu.szne1 
zegar dzioejów ludzkości trzeba będzie coJ'nąc 
bardzo dai-eko. l wprawdzie w trzym1liardo
we.i historii globu ziem.~k1ego będ_zie to róż-1 
n.ica niemal ni€dootrzegalna, w h1storm cz!·o
w1eka różnJca Je&t nader znac:i:na. 

Trzeba będzie na nowo pisać podręczn1k1 
prehi.s.toriJ czte>w1elo., .s.zuJrnć materialnych 
s-zczątków świadczących o rozWOJU poszcze
gólnych form od ZmjanŁropuoa poprrez czło
wieka pekińskiego : jawajskiego (500 tysięcy 
lat temu) poprzez człowieka neandertalskiego 
aż do cztowieka krom.arnońskiego, po którym 
około 35 do 40 tys.ięc: lat temu poja-wil &.ę 
nas.z bezpo.średru już przodek. 

Nam, z punktu widrenna epoki, w której 
Iud1zkość dokonała skoku od nieroarnych 
aeroplanów do ,siztucznych satelitów t rakiet 
kosmicznych 300 czy nawe-t !-OO t;vS1ęcy lat 
wydaj.e s.ię okresem n.1eslychar11e dlu'!l1m, ale 
to już „wina" &tanu i rozWO·JU wspoŁczesneJ 
techniki. 

W każdym razie fasc)'lllujący 1S<pór o wiek 
rodzaju Judzkiego trwa 

(Opr. G. L.) 

kuzyn 
Neandertalczyka 

•„ll!"~~~~~~(~o~d~~p~r.~o.w~e~j~l-~~~~~~~~~~~~~~~~~·~,u~...__~llllDill!llllll~~~~~~~~~~~~!,· - ... t„_• _____ r_'_ aw __ w_. ___ _::: -=---·----=-·---

Rozr116wki 
um711Jlowtl 

KRZYŻÓWKA 

Poziomo: 1. Głowica kolumny. 
5. Wybrany lub powołany ze
spól osób do kierowani.a pew
:nymi sprawami. 8. Ptak o pięk
:nym, barwnym upierzeniu. 10. 
Płynna część krwi. 13. Pochy
ła Pł.aszczyzna walu. n;:i.sypu lub 
Wykopu. 15. Miejsce, gdzie rze
ka wlewa się do innej r7.eki. 
16. Ptak wodny. 17. Chorobliwe 
obniżenie napięcia, przede wszy
stkim mlęsnl. JO, Zmiękczony 

„Ouick freezing" 
święci triumfy 
P rzede ws'Zystltim wy:laś-

ni,imy, oo to jest ów 
„quie:t freezlng". Po 

a.ngielsku „quiek" znal.'ZY na
gły, !nybki, bądź (H"'ZYSl>il'-!o>"'ZO
ny, a „freexing" - looowat,. 
Tymi sl()Wami Amerykanie 
określili <SYStem s-Lyhkiego 
zamrażania 'ł.rtykulów spozyw 
C11ych w bard7.o niskieJ tem
peratur.Le - 30 oo 40 stopni 
pa.niżej zera. 

.Jest to - ja.k udctw<•dniła 
pra.ktyka - sys,em na.lc-ko!lo
miczniejs:zy i najdcskonalsz~· . 
gdy:i tak zamrożone artykuły 
mogą być na.stępnie Prlccbo
wywane w temperaturze od 
młnus 15 do minus 20 stopni 
w ciągu ba.rdzo długiego 
C7.a®U. I co na,lwa:iniej
rne, że po odmrożeniu ZM'ho
wują. swój pierwotny wygląd, 
świeżość l smak Gnl:ll s<>le mi
neralne I witamjny. 

S ystem ten jednak wyma
ga pewnych zabiegów 
pr,cygooowawC2ych. Otót 

mięso z dużych zwierzał po
winno być po uboju pnest11· 
d'Zone, pozbawione kośr.i, od
powiednio poćw"a,rio.wane ' 
S"re'Zelnie zawmięte w ci1mkłc 
arkume aluminfowe, bą.dź wio 
żone do wn<reC'/Jtów z .,pGlic
łylenu". (Woretl'Zki połietyle-
nowe są. o tyle praktya1me. że 
topią się dopiero w tempera
turze +112 st. i swą. elasty
czność 'Za.Chinvują nawet Pf'Z~ 
temperaturze -40 st0>pni c. 
Ma'i:na. je więc prać be·~ oba
wy we wrzą.ee.i wodzie). 

w11.rzywa, a.by me stradły 
nie ze swych wartości c<lżyw
c-zych, przed nagłym zamro
żeniem w ni1sltiej tempe-ratu
rze m•~S'Zl\ być zanurzone 
przez pół minuty we wrzącej 
wodne. 
Według oświa.ilctl:enia dr 

Stc-hla, dyrektorn S.tacji Do
śwfa.łJ..c7.a.1nej w Waede.nswill 
(Szwajcaria), warzywa i owo
ce zamra.7.l'..Jle w ni•'>kieb tem
pera.turach zawierają 7.n.acznie 
więcej witamin, a. w szc2egól
ności wi\a.miny C. niż te. któ· 
re kupują gospodynie na ryn· 
kach. 

nie r<YJ:Winąt się równjeż w 
Anglii, Belgii, Włosz~b ł 
Szwajcarii. 

Dzięki omawianym 7.A.Dlra
żalnfom i loo«>wniom prz-e-ld1a
czonym di> dalekiego tra.nspor
tu, sma.ko..-ne kra..iów zachod
nich mngą się delektowai ta
kimi smakolyk:i.nti. jak kraby 
z món japońskich, krewetki 
z wód marokańskich, langu
sty z wysp Reuni-0<n, barani<' 
móżd:Łk.i z Argentyny, dziki 'L 
belgijskich Ardenów, zające z 
PCJ<lski. jelenie z C'Zechosluwa
, ·; czy baia.nty z H1>landii. 

W 
trooce o kon!>'llmcntów, 

spoży"'ających obiady 
w za.kladacb zl>i-0rowe

go żywienia, Jugosła.wi<l ~ 
Rumunia z.ai·nstalowaly kuch
nie-giganty, które w gotowe. 

· mrożone dania. zaopatru.ia 

Ra.di o • 
L 

NIEDZIELA, i1 SIERPNIA 

PROGBAM I 

1.no Dziennik poranny. 7.20 Mu 
zvl•a. 7.40 „Obladynka". 7.45 Mu 
zyka. R.00 Wiadomości. 8.15 Muzy 
ka. 8.30 „Przekró1 muzyczny ty
~odnia". 8.57 Chwila muzyki. 9.00 
Wiadomości. 9.20 Koncert mando 
linowy. 9.30 Radiowy Magazyn 
Wojslrnwy. 10.00 Audycja dla cizie 
ci. 10.20 „ W szybkich tempach". 
10.40 ,.Sportowcy 'viejscy na start''. 
10.50 Muzylca dla wszystkich. 12.13 
„Zielony Magazyn". 13.00 Gra Pol 
ska Kapela. 13.30 (1.) „Wesoły 
Autobus". 14.30 „W Jezioranach". 
15.00 „Moskwa z melodią i pio
senką". 15.30 Koncert sólistów. 
16.00 Wiadomości. 16.05 Tygodnio
wy przegląd wydarzeń. 16.20 „Swl 
drzykowsl<a jedzie" - sl:uch. 17.20 
Mur.yka taneczna. 18.45 „Kaprysy 
Melpomeny" - opow. 19.00 Arie 
operowe. 19.25 Tydzień muzyki 
rumuńskiej. 20.00 Tydzień w kra
ju 1 na świecie. 20.26 Wiadomoś
ci sportowe. 20.30 „Matysiako
wie". 21.00 Mecz bokserski Pol
ska - Japonia. 21.30 Melodie ope
retkowe. 21.45 „Parna sik". 22.20 
Gra orkiestra taneczna. 23.00 Ostat 
nie wiadomości. 23.10 Miniatury 
muzyczne. 

miejscowe i 
racje. Są io 
tradycyjne i 
sumowane, 

okoJim.ne resta.u
przeważnie dania 
na.jehętniej kon-

a przy tym bar-
dzo ta.n.ie. _ _ 

Serbia taki.eh kuchni-gigan
tów, w których praca. odbywa 
się systemem taśmowym, po
siad;. 7, Sl@Wenia - S.. Bośnia 
- ;, Kroacja -- 9, a Otamo
góra - 2. Lącmie p.rodukują 
Gne 25.000 dań dziennie. W 
Rumuni.i ccntTala obia.dowa. w 
Mama.la. wytwana dziennie 
lS.000 <lań, w Etoń - 7.009, 
a w Consta.nzy - 6.000. 

Dobór proouktów. soJidn„ 
o-bróbka, ezystość. facho\ę"e si
ły oraz zamrażalnie i sprawny 
tra.nsi>«>N - oto C7ynni.ki, kLó 
re gwa.rantują jakość I świe
żość posil:ków. wychn<l?:ącycb 
z tych upnemysłowionych 
kuchni. 

A jak u nas? 
Coś nieskorzy są d~ zmian 

speee na.si. Każdy :iakla.d jak 
umie, t.ak p.itrasi. 

C. M., 

fQlawizja 
wej narodów radzieckich. 13.00 
„Baśnie i gadki ludowe". 13.30 
„ w 45 •ninut dookoła świata". 
14.15 Muzyka operowa. 15.10 „U 
przyjaciól". 15.30 Kontra sty mu
zyczne. lG.00 Wiadomości. 16.05 
Muz. dla \ll'szystkich. 17.00 „Stra:t 
nik" - opow. K. F!alkowsklego. 
17.30 Aud. Ośrodka Badań Opinii 
Publicznej. 17.40 Utwory skrzyp
cowe kompozytorów czesl<lch gra 
H. Palulis - skrzypce. 18.00 Wia 
clomości. 18.05 „Komu bije dzwon" 
- odc. 21 pow. E. Hemingway·a. 
13.25 Koncert ork. 19.05 .,Rakieta 
w laboratorium" pogad. 19.15 
11 Plctć minut o wycho\vaniu 11

• 19.20 
..Na mu?.ycznej pięciolinii„. 20.00 
Dziennik wieczorny. 20.26 Wiado
mości sportowe. 20.30 Spiewa Pań
stwowy Zespól Pieśni i Tańca 
.. Sląsk". 20.~5 ,.Ze wsi i o wsi". 
21.00 Festiwal muzyczny w Nicei 
1960 - Koncert symf. w wyk. 
Orle. Narodowej Radia i Telew. 
Francuskiej, dyryg. , R. Blareau. 
solista Samson Francols - forte 
pian. 21.43 Felieton literacki. 21.58 
D. c. koncertu. 22.41 Muzy ka ta·· 
ncczna. 23.00 Ostatnie wiadomości. 

PROGRAM U 

7.00 Muzyka. 7.30 Stan pogody 
i dzlennUt. 7.40 Przegląd prasy. 
7.50 Muzyka. 8.30 Wiadomości. 8.36 

Plastyfikatora'lli polichlorek w1- pi<>nierskim.i kra,jami za-
l'lylu. 21. Rozległy wygaolY wut- mrażanda a.rtykułów 5J>0-
kan na Wyżynie Armeńskiej, w żywezych w niskich !em 

PROGRAM Il 

7.30 Dziennik poranny. 7.40 Mu
zyka. 8.30 Wiadomości. 8.45 „Ra
dioproblemy". 8.55 Chwila muzy
ki. 9.20 Felieton llterackt. 9.40 (L) 
Koncert życzeń. 10.40 Rozmaitości 
muzyczne. 11.12 „Poezja i muzy
ka". 11.42 Wiązanka melo<lll . 12.05 
Wiadomości. 12.10 Poranek symfo 
nlczny. 13.10 .. Kronika Pola!t6w" 
dźWiękowy magazyn hlstoryc1.ny. 
13.30 Frngment;y z baletu „ Wieszcz 
tca lalek". 13.50 Koncert żvczeń. 
15.00 Słuch. dla dzieci. 16.00 (L) 
„żongler" - słuch. 16.30 Konce~t 
chopinowski. 17.00 Wiadomości. 
17.05 Korespondencja z zagranicy. 
17.15 Operetlca Offenbacha .. Or
feusz w piekle". 19.00 „Zagadka 

,.Nasze sprawy codzienne„. 8.46 
W rytmie t!.necznym - gra R. 
Valentino. 9.00 Muzyka barokowa. 
9.45 Fala 56. 10.00 wc~ote melo
dje i piosenld. 10.20 „ W Jezio1·n
nach". 10.50 (l.) Audycja dla 
wsi. I 1.00 (t~) Muzyka akordeon o 
wa. 11.15 (L) „w obronie Kon
stantynowa, czyli o ortach, zają
cach i żabach" - rep. 11.~0 ,.Prze 
!trój muzyczny tygodnia" - w 
oprac. B. Losakiewicza. 12.05 Wia 
domości. 12.15 „List ze S!ąslta". 
12.30 Mazo-w"ieckie melod\e ludo
we w wyk. zesp. lud. PR. 12.~5 
Kwadrans walców. 14.00 CL 2 9.6) 
Kwadrans muzyki kameralnej. 
14.15 (L 219,6) „Dom starych lu
d~i" - rep. B. Maurer. 14.30 (l. 
219,6) Melodie operetkowe. 15.05 
CL 219,6) .. Zezowata. reportażowa 
trzydniówka z :.i:ielna" - felieton. 
15.15 (L 219,li) Muzyka rozrywko
wa. 15.30 Aud. dla dzieci star
szych „Opowieść o Podla~lu ". 
16.05 (L) Male zeqpoly Instrumen
talne. 16.20 CL) .,o Ja.dz!. co do 
szkoły Iść nie chciata" - opow. 

llln.-wsch. Turcji. 24. Wróżba pera.turach są Szwecja i Nor-
z kart. 26. Surowiec do otrzy- wegia. S't~,ny Zjedn-0c::z.o111.e sa-
111ywan1a barwników syntetycz- mych ty~o za.mraża.ln.i ryb 
llY~h. 27. Kruszyna, molekuta. posiada.ją a.ż 400. W obu A-

Plonowo: 1. Rodz.aj ciasta. 2. meryka.clt istnieje 225.000 wiel Drapieżnik amerylrnński z ro-
aziny kotów. 3. .JuęosloWiański kich magazynów s1>M:ywczycl:., 
111ąż stanu. 4. Pora roku. 6. dysponu,jących własnymi z1o-
baszek nad kominem. 7. Szkic, mra.żalniami. Ten spOlSób kon-
lliata rozprawa umieszczana w serwo.wania żywno-ścl poważ-
aziennikach, tygodnikach itp. 8·-----------------::=-:-::::=---:--::::::::::.'.;;--;;;::-;:;;~::;;~;;;-:---;;;;-:;-. łil1ewielki wodospad o kilku • DOBRY ŻART TYNFA WART • DOBRY ŻART TYNFA WART • DOBRY ŻART"' Ste>pniach. 9. Figura stylistyczna. ·-~_:::::;~~===-....::..::.:....::...:;:.. _______________________ _ 
lt. Imię żeńskie. 12. W mitologii 
!:reckiej córka Agamemnona i t 
lc!itemnestry. 14. Napis na re- < 
ceptach. 15. Kanton w Szwajca- C:: 
tii. 18. Rosyjskie imię męskie. 

~ 
2o. Jednostka wagi aptekarskiej. 
22. Wyścigi na du:i.ej odległosci. ~ 
23. Wyzwoleniec Cicerona. jego z 
Sekretarz I autor biografii. 24. li>< 
J\.ustralijski ptak-nielot. 25. Kloc "" 
aa Wbijania pali. 

Wędrówki 

łosi 
Lentwe losie, które do tej po 

ty żyły w rejonie kilku nadleś 
11\ctw w woj. białostockim, prze 
Wa:tn1e w pow. Grajewo i Moń 

(D<JkończenJe ze str. 4) 
Z Ozorkowa udałem się do podobnej o dwie mile stąd 

tównte nad Bzurą wśród borów na plusku założonej d~
Diero od trzech lat osady. Wielmożny Rafał Bratoszewski, 
\\rJdząc w sąsiedztWie tak korzystny przyktact, naślaodowal 
Il? w poprawnym daleko sposobie, a będąc majętnym ka-
ll1talistą, nie żałował na ten cel. wydatku. · . _ 

Osada rzeczona na gruncie wsr rozleglej Bruzyca, ktorej 
l1ac1a1 imię Aleksandrów, jest zupełnie foremną .. Obszerny 
tynek 1 ltilka ulic szerokich i prostych nadaie JeJ _kształt 
.Jectnego z lepszych w Polszcze miasteczek. co zas Jest 
Szczególniejsze że nadzwyczaj prędko wybudowaną zosta
ła. Jest w niej 216 wymierzonych dwumorgowych placów, 
~ tych 31 tylko nie rozdanych. Domów bardzo porządnych 

. kształtnych 120 reszta się buduje, co rzeczone] os~clzle 
~lelki ruch nadaje. Między wybud_owanymi domami s~ 
rzy murowane, teraz się muruje pięć, a szósta wielka 
<>berża •.• 

1Nle tylko wszysU<:ie warsztaty w obydwu osadach zw:ie-
1 •J.lem, ale nactto wdałem się z fabrykantami w rozmowę 
Ch sk~upulat1;e roztrząśnienie, ską~ do ltraju naszego przy
d octzą, .,.. Jakich Widokach \ co do ułatwienia onym pro-
51UkcJJ. I zarobków mogłoby być dogodnym ·1 Przekonałem 
tri ę naiprzód, że to nie są żebraki. .. są miedzy nimi lud;o1e 
~YaJętni, którzy za granicą własność swą wyprzedali. Wsz-;s
etnnfe".~wie posiadają machiny najnowsze i w najlepszym 

tez dwóch przyczyn kraj swój opuszcznją. Najprzód dla
~o, lż urządzony przez rząd landwer mocno clokuczli
l'ly • IX>Wtóre, że s~d>.ą, jakony po zniesieniu komór cel
strch między Rosią a_ Polską sprzedaż •nlcna w tamtą 0nę, a nawet do Ch1n ułatwioną mieć sobie będą„. 
~ FELIKS BĄBOL 
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Ma.m1ll!liu, 'llda.je mJ su;, 
ie ta pani, która jest u ciebie 
n.a ka.wie, zostawiła w miesz
kaniu nie wylączone żelazko.~ 

„ 
<'! m!Honov1ego spadku 0 

- słuch. 
<i ?O .OO Mlędzynarodowy Fe~tiwal 
;i.. Pi.osenlci w Sopocie. 22.20 01!6Jno = ool•kic wiad. sportowe. 22.40 (f,) 
"" Lokalne wiad. sr>0rt'.lwe. 22.50 Mu 

zyka tRneczna. 23.50 Ostatnie wla 
• domości. 

.J. Krzywopiszyny. 16.35 CL) Mu-
l:' I TELEWIZJA zyk.a rozrywlcowa. 16.50 (L) .. Czy 
O / uczymy się na wtasnych blP,-
l:O dach?"- rep. I. Stankiewicz. 17.!0 
!:=. 13.50 Program dnia (L) (L) Muzyka kameralna w wyk. 
Jod 

1 
13.u5 t.ódzki przegląd sportowy Łódzkiego Kwartetu Smyczkowe

N j (L) go. 17.30 (L) Feliefon Uteracld. 

~ lj L4.10 ,.Burza" - mm z serii Dis- ~~:~~ ~~zy~°Iy~ar1'~u~J~~~~~'."~~~:s 
.., neyland (W) Problemy ekonomiczne. 19.00 Wia 

I 15.00 Niedzielna biesiada (L. ogól domości. 19.05 Koncert Chóru Cli!.:i 
..., ! nopolski) nlęcego l Męsldei;:o Państw. f\lh. 

l ~i 16.00 .,Podniebny lot" film I w Poznaniu p. d. S . Stuligrosza. 
"1 ' prod. jui?osł. dozw. dla mlo- 19.20 Radiowy Teatr Minlalur .,_I „Zwierciadło". 20.00 „3X15 styn-
,.. dzieży (W) · nych orkiestr tanecznych. 20.43 
::!! . 16.35 Film fabularny prod. wł. Gra Ork. Radia SzwedzJ;:iego -
;;. pt. .,Walizka snów" dozw. dyryg. Harry ArnOLd l Qul1'cy Jo 
:= od lat 14 (\ln ncs. 21.00 z kraju l ze śWiata. 
'"3 21.27 Kronika sportowa. 21.40 Gra 

18.10 „Parada kłamców" - tele- kwintet Jerzego M1llana - Ewa 
turniei (W) Michejda - piosenki. 22.00 Un!-

• ) wersyt"t Radiowv. 22.15 Audycja 
l9.15 Dziennik TV (W literacka. 23.15 Mistrzowskie wvk. 

i::I 20.00 Mlędzynarodo\vy 
O Piosenki (Gdańsk) 

~ 

Festiwal dziel muzyki klasvcznej l romsn 
tvcznej - W. A. MozPrt - Dlver 

20.45 
Jod 

N 22 .40 

,,Niepotrzebni mogą odejść" 
- film fab. prod. ang., 
dozw. od lat 16 (W) 
Niedziela sp<>rtowa (W) 

~ PONIEDZIAŁEK, Z8 SIERPNIA 

PROGRAl\.I I 

7.00 Stan pogody i dziennik. 
7.10 Przegląd prasy. 7.20 Muzyka 
rozrywkowa. · .8.00 Wiadomości. 

:\!! 3.06 Muzyka i aktualności. 8.31 
> Muzyka. 8.50 Pogadanka pt .. ,w = poczekalni dworca Kosmos". u.oo 
"" Aud. dla dzieci „Piosenka tygo-

dnia" . 9.:!0 Koncert w wyk. Ork. 
• Rozgt. Wrocławskiej PR. 10.00 

.,Jean Jaures" pogad. 10.15 
Koncert dla wczasowiczów. 10.50 

I:' „Porady praktyczne dla kobiet". 
O 11.00 „Dwa opowiadania" A. Wlod 
~ ka. 11.20 Parad.a slynnych ork. 
.., rozrywkowych. 12.05 Wiadomości. 

timento Es-dur. 23.52 Ostatnie wia 
do mości. 

TELEWIZJA 

18.10 Program dnia (Ł . lok.) 

18.15 "Program tygodnia 
polski (W) 

ogólno-

18.30 Program tygodnia (L. lok.) 

18.40 Program pub!. „o spokojny 
sen . łodzian" (l., lok.) 

18.55 „Eurek.a" (W) 

19.30 Dziennik telewizyjny (W) 

20.00 „Karuzela" - nowela fil-
mowa z filmu prod. polskilił 
„Małe dramaty" (W) 

20.25 Tele-Echo (W) 

Bez słów„. 12.15 Muzyka ludowa narodów ra 
• DOBRY ŻART TYNFA WART • DOBRY ŻART TYNFA dzieckich. 12.30 „Rolniczy kwa-
''--------------------------------drans'!. 12.45 D. c.. muzyki ludo-

21.00 ·Teatr Telewizji - ;,Prowin
cjuszka" - sztuk.a J. Tur
gieniewa (W) 

22.20 Ostatnie wlade>mośct (W') 
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REMONT 
z 

lfttB szkofdalm i 
- W\ naszym mieimkaniu 

r0>botni·c~' z MPRB n.t'J 3 zer· 
wali sufit\ w gmdniu 'ubiegłe 
go roku, a równocze:mie po
zbawili n.a.s najelementar
niejb-L.yeh wygód w z1m1e 
Na. iym jeisz,cze nie k1>niec, 
bo jak.kołwiek remo-nt; trwa 
już w na.i.-zym d<>mu J>1>nad 
półl-O·ra roku - do tej, pory 
nie wia.dmno, kiedy "Zoota
nie ukończony. Pro5'Zę niech 
pan .sam 7l0>ba-0.2y, eo przez 
ien C'Za.S zrobiono. 

Pa.Ibi Z.w•r.ska., nie kryjąc 
21roz;umfalego zdenerwowa-
nia., za{l!l'asza mnie do 
mieszkania. Na suficie 
„a.rtystyC2ll1e" faldy, przy 
pieeu iynk tnyma się nil 
„sio-wo honoru", p<na tym 
„:za.pomnia.no" ułożyć par
kiet, w tych mie,f.sca.ch, 
gdzie g1> zerwan-0. 

W la;zience w o-góle robót 
je.s7Al'7le nie zakońc:zi01110, po-

l 
dobnie w kuchni, a. w ubi
kacji r1>botnicy roo;bili 
muszlę. 

W nie lepszym p1>lożenit. 

znajdują się i inni lokato
MY domu przy ul. Ol>r. Sta
łingra.du 74. Na parterze 
(wejśc•ie z bramy) mieszka 
obora. sta.rtllS'Zka. Nie ma a.ni ~ 
7ltlrowia., ani dosta.teC'JJll.ych 
sił, aby skłonić ro-botników 
do za.kończenia. prac w jej 
mi-eszka.llliu. W o.kresie dlu
g1>trwałego remontu roemo
lowa.nD jej dosłownie ws-zy
stko, a przez ten czas utwo 
r.zy I się tu gnzy b. 

W p1>p.rzeow.ej oficynie te· 
go sa.mego d<>mu -skargom 
lokaii-orów na. MPRB nr 3 
n.ie ma końca. Slusznym 
skaTgom. Bo jek można np. 
zastawić na kilka. tygodn; 
nie 2la.końc:ooine prace na 
strychu, nie za,mun>wane w 
suficie otwory w ko.rytarzu 
oran: wiele innych drobniej
szych usterek. 
R«n<>nł domu przy uJ. 

Obr. sta.lingradu 74, je5t 
remonitem. kapitalnym. Re
montem tn1dnym. Trzeba bo 
\Viem byio nadbudowa-O 
mi.eszkacrla na. oistatnim 
piętr7.e, wymienić stropy. 
słowem pritwie że na nowo 
tu i ówdzie budować mies'l-i 
ka.nia. Tygn bardziej dyrek
cja MPRB nr 3 wio.na właś
nie na tej trudnej budowit> 
skoncentrować W\SZYS~kie • 
swoje siły. Tym-cza.sem mi
nęl-0 już półto-ra rołtu od rOIZ 

pcmzęcia pra.c. Kło ponooi 
winę za. długotTwa.ły remont 
pr.zy ul. Obr. Stalingradu 74': 

MPRB nr 3 tluma.czy się. 
12: winny ,jest inwestor 
MZBM Pi>lesie. Z bra.ku do· 
kumenta.<ejj na nadbudowę 
IV piętra musiano przerwać 
roboty. Równocześnie stal" 
zmienia.no li.mit na. ten re

. m-0nt, i nigdy nie był-O wia
domo, ja,kie Jes?imie dojda, 
doda.tlmwe prace. Dośe po
wiedziilĆ, iż }>OC7.lłtkowo li
mit przewidyWa.ł 200 ty.się
cy zł-Otyeh, później 300 tys, 
'lll, a łe:ra.-z: już 700 tys. zł. 

Już za 5 dni . 

f estiC1Jal filmów · polskich 
Od ,,Zakazanych piosenek'' do „Września" 

K 
inematogra1ia polska ma 
już za oobą 53 lata h.
sto.rii. Bodaj że pierw-

szym polskim filmem była 
na.kręcona w roku 1908 fars> 
„Antoś w Warszawie" z An
tonim Fertn.ererrn. 

W oetatnich laita·ch m ędzy
wojennych prodtLkowa!iśmy 
roczmie o.kolo 25 filmow fa
bularnych, z tym, .że na ogół 
nie przedstawiały one więk
szej wartości artystycznej, 
aczkolwiek nakręcano Je przy 
wspólu<lzia1e najznakomit.szych 
ówczeS111yd1 pol.s.kich aktorów. 

Po wojnie ro~czyna się 

nowa ~a naszej ki.nematv
grafii. Otwiera ją zmont{)wa
ny w roku 1947 film „Zaka
zane pi-OSen.ki". W ślad za 
nim idą inne. Pamięta~ie ;e 
chyba? „UMea Gra.niczna'· 
Forda, slymny „Ostatni etap" 
- Wandy JakubowskieJ, „~lia 
sto nieuj11.rzrnione" - Zarzyc
kiego, „S!ka.rb" Sta.rskit
go i Buczkowskie.go. Odnaj
dujemy w nich to czeg<J, 
brakło filmom przed.wojen
nym: aktualną problematykę 
spoleczną i dojrzałość arty· 
styczna. 

Naturalnie nie W&Zysitkie 
filmy z tych, które produko
wano w pierwszych latach 
powojennych, przejdą <l·.> 
historii kłnematografo po~-
E•kiej. ZdM"zają się w nJch -.,; 
siłą rzeczy - i niewypały. 
Jednakże w c·iągu ustawicznej 
pracy, żmudnych Sltud:ów 1 

eks.perynientów, nasi reaLza
torzy filmowi dochodzą do 
c.oraz zna.komitszych rezulta
tów. DziC'ła ich zdobywają 
uzna.nie i p0>pularność nie 
tylko w J.a-aJu. W d-z:iedzinie 
fil111-01Wej za.ca:ynamy być k<ra· 
jem, o któcym mówi się dz•
sia.j na ealym świecie! 

Dowodem tego ch~fażby 
rozlicZJne wyróżnienia i na
grody, ja,kie polscy fi.lmowc:r 
zdobyli {)iStatnio na wielu za
gran:iczm.ycb festiwalach. Przy 
pomnimy ty1ko taikie f:Jmy, 
jak ,.Pi~ika. z ulicy Barskiej", 
„P01>iót i diament", 06tatnic 
„Ma.tka ,foa•nna. oo Aniołów" i 
„Dziś w nocy umne mia.sto", 
które wŚiró<l wielu mnych, 
przyspoirzyly PolS>ce sla v.ry za 
granicą... i wielu cennych 
dewiz. 

Rośnie też i kadra nowych 
re~..Iiruttorów - WL<l'asta Hość 
pro-duk~wimych roerznie fil• 
mów długometra-:OO>wych: w 

• 

ciągu 01Sta.tnfoh 14 lat zmon
towaliśmy ich 120. 

M amy więc powód do ra
dości, mamy się czym 
&Zczycić! I mamy w ele 

interesujących pozycji, które 
warto przypomnieć sobie pod
czas wielkiego przeglądu fil
mowego dor&bku, orgamrzowa
nego w dniach od 1 do 3il 
WTześma. 

Łódź, w której wyprnduko
wa110 tyle filmów, prz:;goto„ 
wala się do tego pn°glądu 
bardzo starannie. 0<1 1 wrześ · 
ni-a na ekrany prawie wszyst
kich kin łódzkich wchod-za, 
filmy pcls-kie. B~dą wśrój 
nich ta.kie, które powstały 
J>FZed 12 czy 10 laty, a które 
sobie chętnie pr-zyporn..·umy; 
będą róWll'lie.ż i nowości. 

na taśmie filmowej faktów -
dokumentem bohatersk1ch 
zmagań na.rodu z najeźdźcą". 

Tak więc „Wrze61eń" odsła· 
ma kulisy wo.jennych przygo· 
towa.11 Hitlera. pierwszy eta;i 
jego agresji 1 najazd na Po!
s:kę, Film przypomin;i nieza
pommane epuzody bohater
stwa żołnierza po.J.sikiego, cbr<' 
nę Wester!'.}latte, Poczty G!lań
sikiej, szarżę ułanów nad Bzu 
rą, obronę Warszawy - ep1·· 
zody, które na stale wa<;'ZJ:y 
do dziejów hist-Otrii m.szeg" 
na.rodu. 

J 
ak gdyby dalszym cią
giem wypadków jest film 
Ja.na Rybkowsk;ego „D'Ziś/ 

w no.cy umrze miast.o". Akc.>a 
jego rozgrywa się w Niem
czech w roku 1945 w momen-

.Jednym ::: nowych p(}lskich filmów, kióre z.0>ba.mymy we 
wrześnJu br„ w czasie Festiwalu Filmów Polskich będ-z:ie 
film lo•tniCtŁy pl. „Pr-.teciwkr. bogom" w reżyserii Huberta. 
Dra.pelli ze zdjęcia.mi Mikofaja Sprudina i Wacława Flor-

kowskiego. 
NA ZD.JĘCIU: Pic•tr (Marius-~ Dmoohow.sld) i maj1>r (Igna-

cy Ma.ch&wskJ). Foto. - CAF 

Tak więc na ekran kin'.ł 
„BałtyJ~" wkrót..ce w;;ho<l?..!. 
5red.n.iometrażowy fHm doku
mentalny Jerzego Boo.saka 1 
Wacława Kaźmiexćzaka p~. 
„Wrzesień". Oceniono, że 
„dzięki swej przemyślanej 
koncepcji artystycznej 1 idev
wej je.st on r<idzajem bl
storyc=ego komentarza dm 
klęE1ki, nie przestając być na;
bardziej pełnym i wiarog{)d
nym - bo wyko.rzystu!ącym 
świadectwo za.rejeSJl;irowanych 

c .ie Jrnńczącej s:ię już W'ljny. 
ściślej mówiąc w Dreźnie poj 
czas s.lynnego nalotu dy·wa.nc · 
wego lotniC'twa amerykań1"kie- l 
go, które piękne t-0 miast0 
zmiebilo w grwzy. Na tym 
tle snuje .się wątek rr>man
tyczny - historia Polaka P!o
tra, który uciekl wlaś:11e z 
obozu koncentracyjnego ~ p\ęk 
nej Niemki, Magdy h:· 
.storia p{)cobna do tej, k•órą 
.,,.wego czasu wprowadz·1 
Kruczkowsik.i w swoich „Niem
cach". 

Ił/ niedziele 27 bni. 
F.ilm „Dziś w nocy umrze 

miasto" wyświetlać tęd<Zie 
ki.no „Polonia" w wers;1 dla 
za.granicy, a kino „Wi.sda" 1l'i 
wersji polskiej. Mleko i pieczywo 

MOZNA NABYC 
MHD Sródmieście - 306, ul. 

Próchnika 17, 311 ul. Jaracza 8, 
308 ul. PKWN 23, 305 ul. Piotr
kowska 33. 

45 ul. Drewnowska 15, 57 ul. To
karska 14, 60 ul. Wl. Bytomskiej 
28, 67 ul. Tatrzańska 44, 87 ul. 
Limanowskiego 119. 

Nie od rzeczy będzie dodać, 
źe na ekran kina „Włókn~arz" 
wejdą „Krzyżacy", dla t.y<:!« 
którzy nie mieli SiJ>OS>Obnoś~1, 
zobaca:yć tego fil.mu. 

M. 

Na traktorze 
do ... 
Najprawdopodobniej Antoni 

Kuciński dobrze znał się na 
traktorach. Tego mu, jako b. 
starszemu inspektorowi tran"
portu Woj ew5dzkiego Związ· 
ku Gminnych Spółdzielni ,,Sa
mopomoc Chłopska" w Lodzi, 
odmówić nie można. Znał się 
również na nieclrnn ice prze· 
targów raz po raz organizo· 
wanych przez którąś z !ódz· 
kich instytucji. I wszystko by· 
!oby dobrze, gdyby tej zawo· 
dowo poży~ecznej wiedzy nie 
chciał wykorzystywać w spo
sób sprzc. :ny z przepisami. 
Nie docenił on jednak tego 
niebezpieczeństwa„. 

Kazimierza W. poznał Ku· 
ciński w trakcie jednecro z 
przebirgów. Łódzkie Zai?!ady 
Czółenek T::ackich w tej właś
nie formie sprzNlawaly trak
tor. Kazimierz W. był jed· 
nym z amatorów obiektu prze· 
targu. do którego stanęła rów 
nież Gminna Spółdzielnia „Sa 
mopomoc Chłopska" w Beł
chatowie. 

Reprezentując interesy owej 
spółdzielni, Kuciński poradził 
wówczas Kazimierzowi W. 
a by „n ie wtrącał się" do 
przetargu, a on mu pomoże 
wygrać inny przetarg. gdzie 
będzie mógł nabyć równie 
dobry traktor. 

Po pew· ym czasie Kuciń· 
ski - choć nie miał do tego 
prawa - zażądał od Kazi
mierza W. 800 zł na załatwie
nie formalności. Anrntor trak· 
lora zaś nie ża tow al pienię· 
dzy i żądaną sumę natych
miast wpłacił. Gdy jednak 
później okazalo się, ie i 
tego przetargu nie wygrał, 
udał się po radę do ... zwierzch 
ników swojego „przetargowe· 
go protektora". Poradzono 
mu, aby nie korzystał z poś· J 

Komenda 

rednidwa urzędników, którzy 
dla przy~porzenia korzyśc! 
'lobie lub innej osobie. golowi 
są przekroczyć swe "łużbowe 
urrawnienia, zaś 5prawę „us~ 
luźnego" inspektora skiero· 
wano na droi:rę, na którą zwy• 
kle kieruje się ludzi nie sza• 
nujących zasad społecznego 
współżycia. 

Wyrokiem Sądu Wojewódz
kiego dla m. Lodzi. Antoni 
Kuciński skazany został na 
9 miesięcy więzienia. 800 zł 
grzywny oraz pozbawiono go 
praw publicznych i obywatef
sldch praw honorowych na 
przeciąg 2 dalszych lat. 

Dura lex, sed lex. Przepisy 
są po to. aby je 5zanować i 
przestrzegać. 

(jak) 

Wycieczki 
do stolicy 

Jeszcze trwają wakacje, a 
juz Kuratorium w porozu
mieniu z „Orbisem" przygoto
wuje szcrei:( atrakcyjnych WY• 
cieczek :l.la mlodzieży szkol
nej. Są to przede \vszystkim 
jedno-jni{)WC wycieczki cto 
War.<rzawy, 2-dniowe wycieczki 
na trasie Kraków-Wieliczka. 
W tym roku '"'vcieczki te or
ganizowane będą specjalnymi 
zrndiofonizowanym1 pociąga
mi. stąd szan.s"Z uczestnictwa 
większej liczby młodzieży. 
Wsz"stkie pociągi bedą posia
dały bufetv i „ambulatoria" 
lekarskie. i.VI!cdzieży towarzy
szyć będą przedstawiciele Ku
ratorium i nauczvdele. 

W okresie września - mie
siąca odbudowy stolicy wyje
dzie z Łodzi równiez wiele 
wyciecz·ek z zakładów pracy. 

(K.) 

~uchu MO 
do 

przygotowuie się 
nowt1go roku szkoinego 

Już za kilka dni uHce łódz
kie zaroją stę tłumem mło
dzieży s;o;kolneJ. z nowym ro
kiem przychodzą jednak i no
we kłopoty. Młodzież. nie 
zawsze wre jak zachować się 
na ulicy. Wzras.ta więc me
bezpiecz,eństwo wypadków. 
Ę:cmend>'i Ruchu Drogowe

go MO w Ł-Odzi wzo~·em la.t 
ubiegłych przygO>towuie się 
do no.wego roiku szkolnego. 
.Tuż w tej chwth wysłano dv 
szkół około 10 tys. egzempla
rzy &pecjalnych mformatorów 
ze znakami drogowyrm oraz 
z przepisami ruchu ulicznego. 
Również i w tym ro.ku s.zko!
nym funkcjonariu&ze Komen
dy Ruchu Drogowego MO 

Łodzi będą odwiedzali posz
czegolne szkoły, wygłaszając 
pogadanki dla młodzieży. Po
dobne pogadanki wygłaszać 
będą także harcerze z Mło
dzieżowej Slui,hy Ruchu oraz 
nauczyciele. W tym celu 
prze.s:>:kolono ponad 300 nau
czycieli. 

(Kr.) 

Nasz Telefon UsTugowy 
M•H•~ 

Zbyt późno dosta.rC2lO·n„ 
dokumentacja na. rob&t:t 
wodno-kanalilza.cyjne zmusi
ł:!. gł6wnego wyk0>na.weę do 
'llleceni;a. łyllh prae Miejskie 
mu Przedsiębiorstwu lnsta· 
l~yjnemu nr 1. A niestety. 
MPI nr 1 w tej chwili w 
1>gńle na tę budowę n.ie przy 
syła. swoieh r&botn.lków. 
Sło-wem - ba.Ja.gan! Cierpic, 
na nim pmede wsrzystkitn 
lokat-o-rzy rem.outowa111ego 
domu. 

MHD Góma.l 155 ul. Ciesz-
kowskiego blok 7, 134 ul. Krzy
wa 2. 

MHD Bałuty - 28 ul. Armil 
Czerwonej 96, 39 ul. Zgierska 38, 

MHD Polesie - 1031 ul. Obr. 
Stalingradu 150, 1014 ul. 22 Lip
ca 96, 1039 ul. Andrzej a Struga 
30, 1009 ul. Wólczar'lska 77. 

PSS Południe - 932 ul. Strzel 
czyka 34. 

Cennymi zobowiązaniami 
CZYNNY CODZIENNIE 
W GODZINACH 10-12 

PROCZ SOBOT 

-<>
STARA HISTORIA 

Z DETALEM 

Widownia Teatru 
JARACZA im. 

przybiera nową szalę 

Domagamy się w leh imie 
niu dotr~'ma.nfa cma.tl'e!Zlle· 
go terminu za.kończenia. ro
bót rent"lint;oWych, któn 
u.pływa. z cluiem 30 wneśnla ł 
ll'l'atll urouięcia zauważonych ł 
;1;1:i: m;:.te_r~K: .. Musi się w~sz- ł 
me slot.'9nf:ZYr g~hen.na miem 1 
ka-ńoow z ni. Obr11ńców Sta- ~I 
Imgradu n. 

Podczas trwającej ohecnie 
przerwy wakacyjnej w gma
ch u Teatru im. St. Jaracz11 
zach-0dzą powaime zmiany. W 
trakcie gruntownej prz<:budo
·wy i renowacji majduje się 
widoW'Ilia teatru, której par
ter otrzyma nowoczesne i 
wygodne krzed.a. CaŁkow!tej 
re.konstrukcji ulegl!l.ie balk(J([}. 
otrzyma bowiem. no.wy ukla:t 
ko.n.dyg.nacyjny, ta.k. pomyśla
ny, aby z każdego miejSJCa 
.scena była w pelni wióocz.na. 

PSS Północ - 309 ul. Porzecz
kowa 33, 312 ul. Limanowskiego 
70, 335 ul. Limanowskiego 157. 
346 ul. Zgierska 217, 354 ul. No
wotki 131, 356 ul. Kościelna 6, 
367 ul. Buczka 18, 374 ut. Wschod 
nia 32, 377 ul. Wschodnia 5, 392 
ul. Franciszkańska 97, 422 ul. 
Ks. Brzóski 46, 437 ul. Francisz
kańska 38, 444 ul. Zgierska 162, 
455 ul. Marynarska blok 115, 481 
ul. Piwna 49. 

PSS Wschód - 88~ ul. .Jaracza 
39, 714 ut. Narutowicza 9, 639 
ul. Sienkiewicza 67, 651 ul. Piotr 
kowska 228, 692 ul. Kilińskiego 
168, 715 ul. Wodna 21, 629 
ul. Przędzalniana 42, 743 ul, Ar
mii Czerwonej 53, 649 ul. Armil 
Czerwonej 149, 676 ul. Główna 
62, kiosk 6 ul. Przetwórcza 47a, 
kiosk 23 ul. Antoniewska róg 
Białoruskiej. J. Kr. 

.......... "' .... „ ..................... , ......... PSS zachód 39 ul. Zielona 25, 
114 ul. Długosza 28. 

*_~;*Z miasta w liilliu zdaniach*** 
Komitet r.ódzkl ZMS 
inform.uje, ;e 29 bm. D 
godz. 16 w lokalu KL 
ZMS, ul. Piotrkowska 
!CZ, odbędzie się zebra
n.ie informacyjne z u
czestnil<:~mi wyieżdż•l•
cyml na obóz szkolenio 
wy w ~hvierado·wie-Zdro 
ja. • 

* :{. * W związku z przepro· 
wad~anymi 29 i :;o bm. 
pra.eami naprawy sieci 
o..~1'li.etrenio1:Vei llf' ul. 
zr.c!!odn1ej, od ul. Ogro 
d.ow1!j de ul. Lim ... ~-::-·w
skiego, ruch pocl:uów 
tra.mwajo-:n·ch na tym 

odcinku będzie wstrzy
many w godzina.eh od 
o,30 do 3,30. Pociągi li· 
nil nocnej 102 kursować 
będą w tym czasie od 
Ul. Knlaziewicza, ul. 
Zgier~ą. Nowomiejską, 
Pl. W'P!ności, Obr. Sta· 
llngradn, Zachodnią, Al. 
K.o5cluszk!, żwirki, 
l'iotrkowską, Pt. Niepo
dległości na Chojny. 

* :{. * W związku z przepro· 
wad?.:anyn1i :?9 bai .. vra
r:!.>ni przy przebudowb 
wr,zła na ul. Narutowi· 
C:tll przy ul. Sienklewt· 
cza ruch pociągów tram 

wajowych na ut. Naru
towicza od ul. Kilińskie 
go do ul. Piotrkowskie.i 
będzie wstrzymany od 
godz. 0,15 do 3.30. 
Pociągi linii nocnej 

101 kursować będą z ul. 
Tramwajowej, ul. Na· 
rutowicza, Kl.lińskiego, 
Nowotlti, Plac Wolności, 
Obr. Stalingradu, Zacho 
dnią, Al. Kościuszki, 
Al'<dn<'.ia Stn:ga, Koper 
nika na Dw. Kaliski. 

Zmj"nv p01''YŻSZe o
bowiązują w obu kierun 
kach. 

* ~ * ~ sierpnia br, wystĄ· 

ptą w naszym mieście 
aktorzy teatru izrael
skiego „Hahlma"; Ella
hu Goldenberg, Szmulik 
Segał i Samuel Rudeń· 
ski, z montażem dzieł 
Szolem-Alejchema: „Ma· 
luczcy ludzie z Kasry· 
lewki" (w języku ży
dowskim). 
Występ odbędzie się 

w saJi Tea.tru Now-ego, 
J>rzy ul. W!r,ekowskieg·o 
15. · Początek o godz. 
19.30. Bilety są do na· 
bycia w sekretariacie 
Klubu Ludowego, przy 
ul. ~1iQckowskiego 13, 
w &o~, 10...J.:I i 20..:Zjj. 

uczczą swe święto 
łódzcy kolejarze 
W okrc;gu łódzkim pracuje 

b!is.ko 18 tys. kolejarzy. Już. 
niedługo, bo 10 września br. 
obchodzić oni będą swoj• 
święto. Dzień Kolejarza zapo
wiada się w tym roku bar
dzo atr.akcyjnie. I tak 8 wrześ 
ma odbędzie się w T,~atrze 
im. .Ja.racza uroczysta aka
de'mia. W części ofic)a.lnej 
kolejarze podsumują &we do
tych<:zas.owe osiągnięcia. Naj
lepszym sp-0śród b~aci k-0le
j ar ski ej w1·ęczone zos.ta.ną od
znaczenia pańi&twowe ocaz od
znaki przodującego kole.jarza. 
Spora liczba pracowników 
PKP odz,naczaiących się wzo.. 
rową służbą otrzyma na·grndy 
ipięniężne. 

w niedzielę, 10 w;r.ześnia w 
Pa:rku im. Poniatowskieg{), 
zorg·a.n·izowany będzie festyn. 
Trzygodzinny program impre
zy wy.pełnią występy arty
.stów i wemla zabawa. 

Kolejarze witają swoje sw1ę 
to •zobowiązaniami P!'."odlLkcyj
nymi. Do komisji wspólza
w-0-dnictwa pracy wpłynęło 
już szereg cennych zobowią
zań. Oto np. oddział przewo
zów w Lodzi, który za I pół
rocze za.jął I miejooe w skali 
DOKP, poprawił wspókzyin
nik obrotu wagonów o 10.4. 
Załoga wagonowni Łódź-Wi
dzew (w I kwartale br„ z.do
była sztandar pr<ze<:hodni Mi-

Zaw. Kolejarzy), podjęła zo
bowiązame_, mające na celu 
dostarczerue jak największej 
liczby wagonów, tak potrzeb
nych do przewozów jesienno
zimowych. Stacje kolej-0we 
oddlliału łódzkiego postano
wi.!y sdt.rócić postój wagooów 
o 52 tys. „wago.nog-0dzin" 
oraz zaosz.~zędzić 576 „pa.ro
wozogodz111 , co da przeszło 
113 tys. zł ooz<:z,ę<lnośct. Poza 
tym. pracownicy służby prze
wozow w czynie .społecznym 

przepracuią 430 godzilll. Upo
rządkują 001 m. in. tereny 
stacji, przeprowadzą drobne 
na.prawy budynków itp. W 
ten sposób uzyska .się 26 tys . 
zł oszczędności. 

W I półroczu wyróż,n;la si~ 
stacja Łódź - Koluszki, która 
we ws:półza•wodnictwie pracy 
zajęła I miejsce wśró:l 
wszy.si11kich stacji na teren.ie 
dyrekcji. Obecnie prze<l 
Dniem KoJejarza Ze61!J<>ly in
nych stacji pragną dorównać 
Kolu.szJmm. (Ka.s.) 

ru.s.ter.stiwa Komi.m.1tk~e1i i zw. -..------------

PANI Z: Kiedy wresroie 
bQd.7iie można dos'"ać w 
sklepach żela.7-ka tu.rystye-i:
ne w cenie 70. zł? Są tylko 
importowane, droższe, na 
k:óre nie każdego stać. 
~ED.: W Dyrekcji „Arge

. du" poinfo,rmo·wano nas, iż 
żelazka z importu, które 
sprowadzamy z NRD sq wy 
ookieJ ja.kości i cieszą SJ.ę 
rlużym powodzeniem wśróJ 
klientów. Cena ich w·ynOSi 
155 i 190 zl. Nie odpowie
dziano nam Jednak na za
sad•nicze pytame: dlaczeg.,) 
me ma w sprzedaży tury
st.vczmvch żela.zek po 70 Z!. 
N~to.miast w hurtowni do
w,edzieliiśmy się, iż daaL .• 
nie zamawia tanich żelazek 
: .:Ectego brak ich w skle
pach. Warto przypomnieć 
zaw.<-ze aktualne przysle>wie 
o tabakierze. (kr) 

ZA KILKA DN.I 

PANI W, z.: Zniknęly jak 
kamfora. z Jódzkieb sklepóu· 
"Il a.rtykula.mi skómanyD'tł 
nesesery 'Z brl"Zentu po 1711 
?lo-tych. Czy uka7.ą się one 
j<S'Ml'le w sprzedaży? 

RED.: Tak. Za kilka d,n· 
będzie mogła Pani kupić po 
szu.kiwany neseser w ~e
par.h przy ul. Piotrkowski~ 
J3G, 170 O>l'az przy ul. Jara-
rz:i L {kT) 

·~~~~ .... ~~~~-~:--



MASZYNĘ 

do bicia kart 
na ŻAKARDY z drobną podziałką 

trancu&kĄ - 88-0 

zakupi natychmiast 
lub 

przyjmie chałupnika- fachowca 

Spółdzielnia PliA 
;,RĘKODZmLo ARTYSTYCZNE" 

w Lodzl. uł. Gdańska 108, ~el. 25&-90. 
Zgł06zenia P!'ZY,jmuje zarząd soóldziel.ni 

pod wyżej wymienionym adresem. 
2'..!64-T 

ZAPISY 
Zasadnicza Szkol~ Włókiennicza dla Pracują
cych ZPB im. Juliana Marchlewskiego w Ło
dzi, przyjmuje zapi~y uczniów powyżej lat 16 
(chłopców) do kl. I "'ykończalniczej. z terenu 
Łodzi i powiatu łó<lzkiego. Bliż.szych informn
cji udziela dział personalny ZPB im. J. Mar
chlewskiego w Lodzi, ulica Ogrodowa J 7. 

I 
• I MASZYNĘ do szycia pu-

SPRZE llAZ delek kantówkę sprze-
U dam. Jaracza 55, m. la L.--------- . l422D G 

P.:L..;,_.l.J.\.U .... u lH·zy~o\ve czar
ne na płycie metalowej 
w bardzo dobrym stanie 
sprzedam. Lódź, Piotr
kowska 66, m. 3 14450 G 
KOŁNIERZE ~-lisów -
sprzedaje hooowca za
chodnia 23b, m. 35 (blo
ki, front I p. II kl.) po
niedziałki, soboty 

13183 G 
sz_o __ P_Ę_d_r_e-,-„-n-ian-.-ą- "1ox10 
do rozbiórki sprzedam. 
I<aczorov1ski, Pabianice, 
Warszawska 170 14129 G 

DZWIGARY nr 16 do 
s_przed~-~~~:_2'ias.~~~_n_a __ l~_!l 
SYPIALNIĘ - złota brzo-
7..a. stan .idealny sprze-
dam. Tel. 365-32 godz. 
li-2-0 14293 G 

PIANINO w dobrym sta
nie sprzedam. Wlady By
tomskiej 45, m. 5 

4431 G 

POLECAM mundurki 
i czer
Jaraczlil 
,11120 G 

sz;kolne (z.iel-0ne 
wone wypustki), 
nr 15 
HALE sosnowe długości. 
6 rn 15X25 cm i siatl<ę 
ogroozeniową oX:iX0,26 
sprzedam. Tel. 32!J-B4 mię 
dzy 10-12 i 15-2-0 

11418 G 

AKORDEON Il() basów 
(niemiecki) używany -
s;..rzedam. Wschodnia 37, 
m. 1 14193 G 
l\lASZVNY: do szycia -
„Singer Si.manco„, gabi
netową i męską sprze
dam. Zgierska 11-17 

H243 G 

I MIERUGHOMofcil 
112 lub 3 HA ziemi ta
nio sorzedan1. Lód~-Rado 
goszci, Li~cias,ta 51, Mśct
chocka H29a G 
PLACE;-d.o:mki:-wme,. go 
sp:>darsiwa najlepiej ku
pić i sp!';~edać v„" Spół

dzielni ·:CzyFtość", Glow 
n:i 11, tel. 220-47 - gdy'L. 
my udzielamy ;nfo-rmncji 
czy ni-c-ruchon10Sć ~aką 
chcesz kupić, ni.e jest za
g!?~~:"- 2117 T 

5,5 MOKGI ziemi I klasy 
w tym 1,5 morgi s&du -
sprzedam. Zgierz Obroń
ców StalJngradu lH Fi
dler. Tel. ~53-37 14402 G ----- . 
PLACE 2.000 m W Justy
nowie sprzedam. WiRdo
mość. Justynów, Podwy
socki (sołtys) 14265 G 

.„ ................ "'""'""'"'"' ...................................................................................................................................... ~ ............... ~ ................... . 
WAżNE TELEFONY .E v1 ka l:lO._ Nai·utowicza 42, ! 

Ogloaunia wymia- tlrl'J'd • 1~t, r 1J · Srebrzynska 67 rowe teiefociczne 311-~0 '"JT I li li · IP· AS Al. Koś<;iu•zki 4& 
P«>sot.. Ratunko.,.e 09 • &Uli• llJI i>elni stale dyiucy nocne l 
Pogo\. Milicyjne 97 - - · • . 
Straż Potarna og • OJŻOf\ł !il"l'l2łł xom. Miejska MO 2!!2-2Z prod. USA, dozw. od lat lat 12, g._ 16, lo._ ~O ,, u ł' 
Jlom. Ruebu Dro- '18, g. 15.~5. 16, 20.15 28.8. „M:;z swoJeJ z<>ny POLOŻNICTWO 

a-owego S16-'2 l B.Z_EDWIOSNIE (Zerom- g . 16, l&, 20 . • . 

Pryw. Pogot. Lek. 333_~3 mek" prod. franc„ REKORD (Rzgowska 2) Położniczy im. dr M. Ma-

ł NAUKA 
7-POKOJOWY domek WY
łączony spad kwaterunku. 
wygody, duży ogród w 
ol{Qlicy Placu Niepodle
głcSci sprzedam. Po sprze 
daży mieszkanie wolne. 
'I'cl. 475-SO 14233 G ZAPISY dorosłych i mlo
:...:c:..:....-----. --"-'==-= dzieży na początkowe.• ł"Ą.-l 
DOMEK cz.tero1zbowy wy av.•ansowane i konwersa
gody na Zle>tnie tanio :cyjne kursy angielskiego, 
sprzedam. Informacje Mar !niemieckiego, franr:usk.le
:IJla 15. m. la, of1c:rna gc:, rosyj~kiego ; włoskie

go przyjmą ośrodltl TWP 
P10trkowslrn 68. tel. 315-00 
godz. 6-15 oraz 17-19 
Andrzeja Struga 24, go

Samochody-moto~ykle 

„P-70" (uszkodzony) do dziny 17-19 H13 K 
remontu lub rozbiórki ku KJ.E-ROWNICTWO Studium 
piP,. Janiny 5, Andczej~ Jczyków Obcych dla cizie 
czak 14183 G ci i mlodz.ieży przy III 

SAMOCHOD .. Warszawa·· ~~~e 4:. !:~~Óa~~~;:ki~; sprzedam lub zalnienię , . , . ':> ·k n ielski 
na małolitrażowy. Zachod zapisy na ~i;zy ~ g 
nia 15-15 14326 G ~ n!em1~.><1 \hZYJmuJć 

kancelaria szkoły codzien 
SAMOCHÓD „Syrena" nie w godzinach 15--16 
dwukolorowy sprzedam. 2233 T 
Brzeźna 18, m. 6. Ogi~- MASZVNOPISANIA Śteno 
dać 16-19 14319 G grafii najlepiej, n~jszyb
nSPARTAK„ stan jdeal- c.iej naucz;ysz się indyv.vi
ny sprzedam. Parking dualnie, Piotrkowska 83, 
przy Tuwima, godz. 11-H m. 6 14Joti G 
SAMOCHÓD - „Dh.--V-'" - - 01i>RODEK Szkolenia zaw. 
sprzedam. 19 Stycznia 5, Kierowców LPZ, Piotr
garaż od godz. 8 kvwslr...a 125, przyjmuje za 
SAMOCROD -„Btiick" sze- p\5y na kursy kat. I, Il, 
Sc~oosobowy stan dobry III oraz san1ochodowo-
spr;zedam. Lódż, żytnia nlf>tocyklowe. Otwarcie 
16, g<>dz. 9-17 14286 G kursu samochodowo-moto 
SAMOCHÓD - „Moskwicz" cyklovrngo odbędzie się 
~02 w bardzo dobrym sta dni.a 30 bm. 2218 T 
nie sprzedam. Zan1óT-s.ka KURSY kroju, szycia, 
nr 45 142~9 G n1odelowania, haitu n1.a
SAMOCHOD „Warnzawa" szyno_we~o, ~!le. otganizu
sprze<lam. Ogląd2.c w go ,Je TIU\P:, .o.apisy,_ Czer
dzinach l:.i-15. ul. Bur- w~na .B. oOc1.z. &-J;>. co
towa 20 (Rokicie) 14062 G dziennie 4019 K 
SAMOCH(JD .. I!a-R" sprze OSRODll:li kursów TKWP 
dam ~1.000 zt. Ozoritów, Gdańd<a 16 organizuje 
S:nvlcl<:iej 10. tel. 177 kursy k1·oju, szycia i fi') 

- -- ctelowanla I, U st„ ha~tu 
0K.flJ.ZJA.!S:1mochód .,O- maszynowego, k\viatów 
pel I(apitan" kabriolet.. sz\.uc;;.nych i galanterii o
stan idealny wraz z ga- zdobnej, wyrobu kalder, 
rrtżem nanliote1n sprze- kapelusznictwa d.an1ski.e-
<1am. Cena 30.IXJO. Prz~ 1;0. Zapisy codziennie 
d,,~'n'•na 16 142~2 G Gdańska 16, godz. -13, 

tel. 3~0-0~ 4061 I.: 

[ LOKALE Pryw. Pogol. Dziec. ~OO-OO sk1ego 74) „Szklany za- l MAJA - nieczynne Szpital Glne,;cologiczno-i 

555_55 dozw. od lat. 18. g .. 16: Poranek :-- fi!Od7. .. „ 11, durowicza p<"zy ul. For
MOI 359-15 U, 20; 28.8. Jak wyzei „K&opoty z miloscią - n::..lsk.iej 31 (tel. 372-64) - , MlkiSZKANIE typu wla
Cenłrala Podmiej111'a 01 STYLOWY (Ki11ńsluego prod. NRD. _ dozw. o~,prz;;jmuje 1rnbiet;:. cl1ore sirnsciowego pil..nle kupię 

123) ,,Deszczowa pioscn- lat 14, g. 15.4.J, 18, 2?.l<> ginekologicznie, c1ę2arne lub przejmQ udział do 
1'/ ka" prod. USA, dozw. 28.8. „Kłopoty z milo- i rodzace 'z dzielnicy ·Po- spólc!zi"lni. Oferty pisem

ZAPISY. oilku!=S'sekret3-
1ek. obejmujący maszyno 
pisanie. korespondencję. 
stenograf!<:. zasady tinan 
sowanla I In. przyjmuje 
Stowarzyszenie Stenogra
fów t Maszynistek. Lodź. 
Plac Zwyci~stwa 2. tel. T EA T ft• od lat 16, g. 10, 15.45, ścią" g. 15.45. 18, 20.131\<''•ie, :Poradni „!-::", przy ""' __ 14378„ Biuro Oglcszer\. 

18, 20_.1s; U-?; ,,Des:czo ROMA .. c,i;-zgowska nr 84)1ul. r-d.a.rynarsltiej 34 j pjotrlt:::>~.v~ka ga 14378 G 
TEATR 7.15 (Traugutta 1) 

"osoblivi•c zdarzenie" g. 
10.1~; 20.&. Jruc wyżej 

OPEBl':TJ(A (Pl.otrkowska 
SO) g. 18.15 "No. 
Nanette'' 
28.ł. nieczynna 

POZOSTALE TEATRY -
niecz)"l'lae 

wa piosenka g. lo.45, „Tah1~1 (panorama) - MSW PRZYJMĘ dwóch ucz-
18, 20.15 prod. franc., dozw. od szpital Ginehologi<'zno- n:ów na mies7.ka,nie. Ofer 
LÓKNIARZ (Pró_chnika lat 14, g. 10, 12. H. 16. Poloż:liczy im. curic-Sl<lo 
16) „Babetłe idzie na 13, 20: 28.S. program i dowsl<iej przy ul. curie- ty pisemne ... 1'!292" B;uro 
wojnę" (panorama) godz.iny jak wy:<ej . Skłodowskiej nr 1; (tel. O~~loszen. Pio_t:k.;o~s~26 
prod. franc„ dozw. od SOJUSZ (Nowe Ztomo - 201--01) prz.yjr.;uje kobiety i U»ŻYNlFR poszukuje po
lat 12, g. 10, 12.30. rn, ul. _ Platowcowa . nr O) c)1ore gineko!ogic;mJe. cię .. koju niekrępujące?o. Ofer 
17.~. 2-0; 28.8. program „Była sobie swlnka iarne i· rodzące z dz.lelnl ty msemne „14061' B1Uro 

278-16. Fo uko1\czen1u 
swiadectwa oraz dyplomv 
kwalifikacyjne 373~ K 
NO\VOCZifSNY~-krol-;:;: 
brań damskic;h. dzleclę
eych ooanujesz szybko 
pod \i:Warancją. opatento 
wanym wynalazklem. In
formacje. Nawrot 32 

l337?G 
l godziny jak wyżej mała" g. 11, „Stoi'ice cy Górna, Poradni „K' IOg!o5zeń. Piotrkowska 96 
ACHĘTA (ZgJei·sJ<a. 2G/. świeci cUa wszys<l<ich" przy • ul. Snyce:·skiej 1-3 ł MIESZKANI·E- wydzielone l no' z· HE l 

„łJZEA „Czarodzlejslu m1ec~" prod. ra.dz„ ~ozw. od i przy ul. Zuli Pacanow- ~porl kwaterunku kupię. 
I- prod. iug .. dozw. oo lal ~at 14. g. 15 •. 11, 19 skiel 3 TnPc prcpo~yc;e. Oferty 1?, g. 9 . ~1,. ;:, ~,Kor~a- ...,&„s.„ )!tGOr:\C3!JC.a w .~1- sz~!t.~l ~inek.o\oglczno-

1 
pJ':\emne „1'!2ll2" Bhu-o o- _______ .._ __ ..-

r,, __ ,_,, _____ ,,, ___ ~-~ 
SPÓŁDZIELNIA PRACY 

...... .I. 
Łódź, 

ZATRUDNl 

ffraslc"leąo 

Piotrkowska 91 
WYKWALIFIKOWANEGO 

PRASERA 
na wtryskark~ ręczno-mechaniczną, 

Wynagrodzenie w'g stawek akordowych. 
Zgłosz:en ia przyjmuje kierownik wydziału 

produkcyjnego przy ulicy Hutora 77. 
2280-T 

---------------~------Ili PRACOWNICY POSZUKIWANI Ili 
KIEROWNIKA sekcji księgowości materiałowej 
i starszego księgowego z dłuższą praktyką -
zatrudni zaraz Łódzki~ Przedsiebiorstwo Bu· 
rlownictwa Przemysłowego. Zgłoszenia przyj
muje dział zatrudnienia i plac A!. Ko~ciusz-
ki JO l w godz. od 8 do 13. 2244-T 

CIESLI i murarzy wysoko kwallfikowanvch 
przyjmie ząrnz ł,ódzkie Przedsi~biorstwo Bu· 
downictwa Przemysłowego na b.udow~ ce
mentowni w Działoszynie. Dla pracowników 
zamiejscowych kwatery i stoJriwka zapew· 
nione. Zgfo~zenia przyjmuje dział_ zalrudnie· 
n ia i płac w Lodzi, A 1 Kościuszki 101 w go
dzinach od 8 do 13 oraz kierownictwo budo
wy cementowni w D:iiałoszynie w godz. od 
8 do 13. 2244-T 

lNżYNIEROW-ELEl<TkYKóW, inivnlerów-
mechaników do dział'.iw kon::frukc\ )negc i 
technologicznego oraz frezeró·h · i robotników 
na różnego rodzaju Trzadzenia pr.:idukcyjne 
zatrudnia zaraz Zakłady Aparat. Elektr. ..Ele
ster" Łódź, Przędzalniana 71. 4070· K 

OPERATORÓW sprzętu ciężkiego (;;~cz~gól· 
nip !>pycharr.y i koparl"kl z uprawniemam1 -
zntru<lni natychmiast Łódzkie Pr1edsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych - Baza Sprzętu Łódź, 
ul. Romana 44. Dojazd tramwajami I. 11, 26. 

. . 2239-T 

TRZECH inżynierów me<"hanlków terlmolo· 
!!ÓW lub odlewników zattudhią żaraz Zakłady 
Sprz~tu Motoryzacyjnego nr 2 w 'lodzi, ulica 
Liściasta 17. Zgłoszenia należy kierowar do 
działu kadr w i;odz. od 8 do 15.30. 4Q&Q.J( 

Kl f.ROWNI KA sekcji inwestycji 1!~ średnim 
wvksztalceniem technicznym, ab5olwentów Za· 
sadniczej Szkoły Metalowej na wstępny staż 
pracy, pracowników do ochrony zaklatiu - za· 
trutinią Zakłady Mechaniczne im. J. Strzel
czyka w Lod:d, ulica Wólczańska 178. Wa· 
runki płacy wig ukłildu zbiorowsgo dla prze
mysłu metalowego. Zgłoszenia przyjmuje dział 
kadr na miejscu w godzinach 7-15. 40156-K J4UZEUM RUCHÓW KE- rze Pacyfiku II sena, Pao prod. franr„ do1tw. Po!ozmcr,y im. dr H. Wolf 1 g.•·: < 70,;, p;ptrkows!rn oo 

1VOLUCYJNYCH (G<lłu'l- prod. radz„ dozw. od r.d lat 18, g. 17, 19.15 przy ul. Łagiewnickiej · __________ .., 
'!!!ca U) n.lec-.i;ynne Ja:t li, l-. 14.15, . 16,15, SWIT·. (Batncl<i Rynek !I) 3·1-36" ·{tel. .;;30-02) przyj- I · J 

TELEWIZORY naprawia· 11.l?V.AlJl'DA h 'k . a ara m;v. natychmiast. prÓs!m'Y llli.Ą~•· ..,.~, c erm a ze znaiomO!;Cia p -
'.MU~.111( HISTOltll WLO 18.15, 20.15; 28.i. „czar.o ,,Pan Słoń" gpd-z, 11, mu-je kobiety chore gine- PDĄ(IA 

KIENNICTWA (P.io<r- dzlejki miecz" }l'. 9.4G, „Sła1'a pleć" !Jrod. tr. lrnlogjc:r.ni'e, cię'.i:lłrne i ro rł U -
telefonować 202-so. .. co- tury chemicznej do 'pfacy {v wydiinle wyko
d.zl.ennle godz.< 'łl-i!I naw~wa •,inwestyc_ii, inży11ier11. ,. ~ecJ1anika ze 
SUKNIE ślubne, wi~zo- inajorriośdą organizacji '":'arszfa 9w mecha
rowe. kapki, pelerynki n!cznych do pracy w wydziale głownego me
wypożyczamy. Piotrkow- chanika i energetyka, inżyniera-chemika ze 
'ka is3, tel. 431-53 znaiomością informacji patentowej i wynalaz-

kowska ~- w~wa 12., ,,Korsarze Pacytlku~h dozw. od l3t 18. g„ 15.45, dza:rie z dzielnicy Sród- '----------
pn. „z dziejów wlólden II seria, g. H.1;, 11us. 18, 20.15; 28.8. „Slaba mie6cie, Widzew· l Pe>ra-
ni:<..-t....,·a lódzk...iego··. C'.eyn 11.l.5, 2-0.15 płeć" g. 15.45, 13, 20 .15 tini „K'' przy ul. Sę-
na g. 11-18. w lokalu TATRY CSlenkieWlcza 40) dzio-.vskieJ 16 
Wi~owsl<iego 36 „Tka JUNA 11 KATEGOJ\ll Program dla najmlod-

..ł k 1 szych uLajkonik'', 21.8. niny „ni OW<Ule ma- ADBlA (Piotrkowska 150) p · I 1 
l 

„ C:<.~)łlli o<i g ,. siak'', ,,Mój przyja- Chlcurg1a: Szpi La m . .c 
owanie · „.. · ,,Bulwar Zaclłodzącet::<> cieJ Tom"', ,.,Parnietnik N. Barlickiego. ul. I<.-0p- ~ 
11-lł . Słońca„ prod. USA, n1yszyu„ ..,Nie drażnh._ clńskiego 22. f 

MUZEUM SZTUKI (W\ęc lJ .30, 111. 20.30, 28.8. „Bul 11, 12. 13, 14, 15, 16, N. Barlickiego, ul. Kop-
kowskiego 3~) c:wnne g. war Zachodz~cego Stoi1- 17 „Snlegi Kilimandża- c:ńskiego 22. 
10-16; %11.8. niec·z;ynne ca" g. 15.:JO, 18, 20.30 1·0" prod. USA. dozw. Okulistyl<a.: Szpital tm. 

GIO".ł:NE i ETNOGRA- cy nieznani" prod. wl. 28.8. program dla naj- clr\.skiego 22 

POMOC domowa samo
dz.ieln11 lub gosposia po
trzebna. Piotrkowska 116 
rr.. 20 H230 G 
POMOC - dom-o"·~ potrzeb
na, ul. 1 Maja 3. n1. 3 

--------..:.1.::3=827 G 
PANIENKĘ modystkę -
przyjmę natychmi~st. O-
ferty z reterencjam! 
„14271" Biuro Ogloozer\., 
Piotl'~'.owska ~6 

14106 G czości do pracy w wydziale techniki i produk
PRZYJMĘ_ n_a-woi. Jubel- c1·i oraz księ"owcgo rewidenta zatrudni Zjed 
skie do sprzedaży krawa „ 
ty 1 pasl<t do z.egarków. noczenie Przemysłu Włókien Sztucznych. 
Warunki do omówienfo. Oferty należy zgłaszać do wydziału kadr Zjed 
Oferty pisemne „14176" noczenfa Łódź., ulica Piotrkowska 2031205 w 
Biuro Ogłoszeń, P'o•r':ow godzinach od 8 do 15. 4069-K 
ska 96 14176 G 

3'.&. nieczynne d<>?.W. od lat 18, g, 13 . lwa", „Baloniki" g. 10, Laryngologia: Szp. Im. l 
ł\IUZEUM ARCHEOLO- DKM (Nawrot 27) „Spraw od lat 16. g. 18. 20.15 N. B.arlickiego, ul. Kop-

FICZNE (Plac Wolno- dorw. od lat 16. g. 17, młodszych: g. 16. 17, Chirurgi' I laryngolo- ' l 
lici 14) nieczyn.ne 19.15: 28.8. nieczynne „105 p1·oc. alibi" proo. gia l!!ziecięca: Szpital im.!' lEl/\AOSKIE * :(. * DWORCOWE (Dw. l<ali- czes-J..-\ej. dozw. od lat Korczalrn, ul. Armii Czer- , fi fi 

rz:oo - czynne g. -~ ski) „Pamiętnik' myszy", 16, g. 18, 20 wonej 1;; "----------J 

KOŻUSZKI ,odnawia, pic- EKONOMISTt- względnie prawnika z wyż
r.ze, . farbuje, reper.uje 'Iszym wykształceniem do działu planowania 
punki uslugov.'Jf, Zi;tie,'- oraz 2 maszynistki wykwalifikowane tech· 
s)<.a 3C 14310 G · . . ' 
"'ILN~· -- . niczhe zatrudni Biuro Projektów Przem:.słu 
" ""'• podwozia. la- .

1 

p . · z ł · 1 „ f .kierowanie, bla~harstwo ap1ermcze1:0. g oszen'.a w se.(CJI persona -28.S. c7.ynne g. 9-19 ,,Stary Tallin", „Rzeki * :(. * Wleśnamu" g. JO, Jl, 12. KINA III KATEGORJI ~.8. Dr REICHER wenervczne. 
Pl\LMlAaNlA. =yn,n,:i 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. Chirurgia: Szpital tm. $kórnt' tastepca '.foktń• 

st.:mochodowe precyzyjnie nej ulica Zachodnia nr. 70 w godzmach od 7 
wykonuje warsztat Suwal do 15. 4085-K 
ska 24, tel. 438-78 I· 1<>-18 20, n; 28.8. program jak l..ĄCZNoSC (Józerów 43) dt· Pirogowa. ul. Wólczań 7-l:>mkow•kl 111-19. Pl<•tr· 

28.S. nieczynna wyżej, g. 10, JJ.10. 12.20. „Proszę u mną" proc\. ska 195 kowska U 13547 G 14419 G INZYNIERA mechanika dobrze obeznanego * :/- * 13.30, 14.+o. 15.50, 17. franc„ dozw. od lat 16, Laryngologia: Szp. Im. 
JtLUB KAWIARNIA ZMS lH.10, 19.20, 20.30 g. 15, 17. 19; 28.8. nie- c!r Pirogowa; ul. Wól-

(Stał'CNlllejska). Dansing C.:DYNIA-STHDYJNE (Tu- czynne czar\.,kn 195 
wima 2) „Lwy a.trykali- i\IEWA (R1..gow~ka ".r 94) Okulistyka: Szpital lm. 

&i{" I N A ski"" proo. USA, dozw. „Statek z dynanuiem" d~ Jonschem, ul. Milio-
.,. oo lal 10. (Jod. „z zle- prod. rum„ dozw. od nowa 14. 

rui <>polskiej" prod. poi. lat 16. g, 16. 18, 20 Chirurgia l laryngologia 
i&EMIEROWE z. JO, 12, 14, 16. 18, 20 28.S. Ja,k wyżej dzleci<;ca: Szpital im. Ko-

%e.S. program i godziny FOT.ESIE (Fol'nalsk:lej 37) nopnickiej. Sporna 36-50 
Ił.Al.TYK (Narutowicza Uy j!Ok wyż;.j „Sµiewajace psy" g. ADRESY i GODZINY 

„Vtta Cru.:" (panora- AT.KA (Krawiecka 3_5) 13.~. _,J\'!:'U'a Joanna ocl Pll._ZY.JĘC . wieczornej i 
ma) prO<I. USA dozw. „Małpa w kapieli" g. 12 Aniołów prod. poi~. ś.w1ąt~~n~J· . pomocy _le
od lat u. g, 13. 15.30. 18, „Dorośli 1 dŻlecl" p:·od. dozr."" oo . lal 16'. g. 1:. ka1;s':'"J i pielę~niarsk.ieJ: 
llCl.30; 2'.8. „Vera Cruz" jug„ dozw. o<I lat l4, 17-_la, 19.30, 28.R. iailc "y \\ H,czorn_a i sv.~ateczna 
g. 15.30, 11, 20.JO P- 16 18 20 zeJ. g. 17.15, 19.30 pomoc piel~gnlarska u-

POLONIA (Plotrkowska u.s. ',',sp;awcy n!eznanl" I.ETNIE (Teresy nr 58) - dz,:ela pomocy w ambu-
17) „Champlon„ prod. prod. wl.. d0z"'p· od lat ,n1ecz.ynne. la ?num. i. w domu .cho-
USA do7.w. od lat lG 16 g 10 45 18 20 15 SI'UDIO (Lumumby 7-9) rcgo w am powsze.ctme w 
g. 10, U.30, 15, 17.30, !Ó · · · · · · · . „Królewna żabka" g. 12 godz. 18-24. w dni 
za.s. program i godziny JIU.ODA G~ARDIA (Z1~; ,.Niezastąpiony kamer- swiąteczne w godz. 7-24. 
jak wy~e; !ona 2) „t..141 do Yumy dyner" prod. ang„ Sródmieście - ul. Piotr 

WISLA (Tuw111Ul nr I) prod. 'USA;. dozw. od lat dozw. od l~t 12, g. 15, kowska 102, tel. 271-80. 
AnAśomla morderstwa"LlG, g. i 3.to, 15.45, 18. l~.15., rn.:IO: 28.8. „Dzie- Bałuty - . ul. Snycer-

prod. USA dozw. od lat :;?·15 ; „ 211·8· _ ~,l5.JO d~ wląt)I krąi;" prO<I. jui,:. ska 1-3, tel. 5~8-79. u•. Z. 
lł g. IO. 13. 16, 19 D~::.'Y g. la.4?, 18. 20._i.. dozw. od lat 1~. g. 17.15 Pac'.lnowskicj 3, tel. Hl-9G 
łl!.a. program 1 godzłny CPrzędzainlana tt8) 19.30 W1dzew - u!. Szpital-
ja;jc wy:i:ej „Klom.iularczyk" prod. * ~ * n~ 4. tel. 35~-23. 

WOLNOSC (Przybyszew- :1ei;:::J:. ooo..;rr~ś~I~· .:: PRZEDSPP.ZEDA7. bile- l'olesie - Al. 1 Maja 24 
skiego 1•> „ V era Cruz" prod. c~esk. d d tów na 2 dni napr-lód tel.. ~82·96. 
(panorama) prod. USA, lat le, g, 17'. 

19
°ZW. 0 do . kin: ,.Bałtyk", „Po- Got n~ - ul. Plol_rkow-

dozw. od lat 12 g. 9.30, 28.8. jak wyże lon1a", „Wisła", „Włók- ska 269. tel. 406-5->. ul. 
1:1, H.30. 17, 19.30 OKA (Tuwima 14) nian", .,Wolność"' od- r.c~zm;za 6, tel: 4.27-70. 
18.8. p~ogram i godZiny wielka miłość" „_I~b bywa slP w speejalnei V. 1ec7.orna 1 sw1a\ec7.n". ~ 
jak "l'Yżej US.\, do:c.w. Od la~' 01~· kasie kina „Bałtyk" i>~moc lekarsl<a. w dm I 

STYLOWY-LETNIE (Kllit'l- . 16, 10, !Ml • (ul. NarutowlC'za 2~) w p .• wszedme udzle>a porn~ 
skiego 123) „Sz1"che- i8 8 Ksir;ga diu.ni;li" dm powszednie w go- ~y w ambulatorium i w 
et'"° zobowf'lzuje" prod. p;od "ang.: dozw. 00 dzinach 12-17 d?mu ch~rego w . go<izl-
ang. dozw. od lat 18. 1 · 16 Hl 20 * :(. * n.ich 13--2, w dni !lw1ą-

· 1 H lit kl at 9, g. • • teczne w godz 1+-18 

PRZETARGI 
„Efekf romonlaż" Przedsiębiors! wo Robót El<>k· 
lrycznych w Lodzi, ulica Rewolucji 1905 roku 
nr. 21 ogłasza przetarg ogrankzony na sprze
daz: 

z cifżkirn i średnim sprzętem budowlany~ 
na stanowisko insrektora kontroli technicznej, 
techni!ca-mechar.ika na stanowisko zaopatrze
niowca części zamiennych dla sprzętu ciężkie
go i średniego - zatrudni Łódzkie Przed· 
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych. ulica Lu
tomierska 32. Zgłoszenia przyjmuje dział or-
ganizacyjno-prawny, pokój_.3r 22. 2255-T 

DW()CH inżynierów-mechaników z peł:iym 
w'.·ksziakeniem <1kademickim oraz brygadz.i· 

a) .<amochodu rnęz. marki Horch-lfa nr rej.

1 

stów i kotlarzy-ślusarzy wysoko wykwaliffkowa
IA-0606 cena wywol11wcza zł 42.000. .nych - zatrwlni natychmiast Fabryka Maszyn 

b) ciagnika marki Ursul' C-4.5 nr rej. IB-9291 i Urządzeń Przemysłu Spoi~wczego w Łodzi, 
cena wywofawcza zł I 7.940. I ulica Pojezierska 97-żabieniec. Dojazd do pra-

c) ci<Jg-nika marki Ursus r 4fi nr rej. IB-9710 cy autnkarem zakładu. 2251-T 
cena wywoławcza zł 8.790 E SEI<R.ETARK _ z umiejętnością prowadzenia 

d) przyczepy dwukolowej marki Herman-Body I k;isy i ma~zynopisania - zatrudni Agencja 
nr rej·. 25652 cena wywoławcza zł 1.500 · „Omnipress" Łódź, ulica Zachodnia 53. Zg!n-

c) prz~TZl'j)Y kablowej marki Stalowa Wola szenia w godzinach od 8 do 15. 2269-T 
cena wywoławcza zł 9.000. l MONTEROW oraz spawaczy. na centra ne 

Przetarg o<lbędzif' się w dniu 7 wrześni;1 1961 ogrzew11ni<' zatru-dni natychmiast Miejskie 
roku o godz. lO w Bazi.~ Tr~nsportu pod wiw Przedsiębiorstwo Instalacyjne nr 2 w Łodzi. 
adrf'st'rn. Po1azdv oglrydać moirn1 corlziennif' Zgłoszenia przyjmuie dział zatrudnienia, Łódź, 
w godz. 8-12. Wadium w wy;;okości IO proc. u!ica Podgórna 48/56. 2259-T 
ceny wy·.imławcze1. należy wplacif na konto 
przedsiębiorstwa 6f1- I l0-5 w Banku lnwestv- KIER.OWCI;. z I kategorią na samochód oso· 

· L d · · bowy or~?. kierowcę na samochód Cl"Zarowy cy1nym w . o z,1 _ lub 1\· lrnsie przedsiębior- t ~ 
st wa przy ulicy Rewolucji I 90S rok11 21 w ter- lnst!ra~~J~-lł~~~~tow~ód~k:~e::s~~ds~ebr~~~~':~ 
minie do dnia 5 wrze,;nia 1961 roku. 4084-K go w Łodzi. ulica Jerzego I0/12. Zgłoszenia 

tYlko. w dni ~~go~~~~e POPULARNE _ (Ogrodow~ Uwall'a! Repertuar spo- Sródmieście .:_ ul. f>io1r 
!8.S. program 1 godziny 18)„ „Ciao, ciao, bambl' rza,dzoi:io na podstawie lrnwska 102. tel. 271-80 
Jak wyżej na prod. wl„ dozw. o::l komunikatu Miejskiego (dla dorosłych i dzieci). 1 'd J. z kl _, 

':r _ . . lat 16, g. J?, 19 . „ Zarządu Kin Balutv _ ul. z. PAca- •• o z <le il a11y Farmaceulyczne w Łodzt, ul. 

nrzv_i111uje dział personalny w godzinach od 
7 do 15. 2268-T 

.~:-!'RY-Ll1!TN..,.IE (Sienki<;~ 28.8. ,,Je:f.dziec znll,ąd nowslrlej nr ~. lei. 541 _93 Drew~ow~ka ~3 47. ogf;.iszają przctar~ na wy-
wicza ~O) „_a.ka milmc prod. USA. do.zw. _od Am/PTE „.,.

11 
(dla dorosłych i dzieci) k<>narnr robol dekarsko-b'acharskich budyn· 

prod. czeskiej. dozw. lat 12, g . 17. 19 1"W1 11"..ł Wi<lzew - ul S7.plhl- V k · f t h od lal JG. g. :?fl.S-O - ki- PIONIER (Franciszkańska nn 4. 1el. 353_:!.1 (dl~ do- l O\\' li >rycznyc i maleriu łów zkceniobiorcv 
no cT.yhne tylko w dni 31) „M1~r~:y?ek Ho-Ho;: 27 .8. rosłych l dzieci). !' w . (eri;iinie ?d dnia I.') wrze; n i a do 1.5 pai:-_ 
J>Ogodrle g. 11 „1~am1e:ine serc" . Polesie - Al 1 Maia 24 ?71errnka 19?1 roku. Zakres robót' jest objęty 
28.s. P"'?gram i godziny p1od. NRD dozw. od 

0 
Glown~ 56· Wólczańsk& le!. 382-93 (dl~ doroslych sfe.pym koszwrysem, który po \\'Vpelni_eniu na-

jak wy:GeJ lat 12, g. 15, 17.15, „Sied .7. P,ott ko.wsk~ 225, Zgler i a.-iJec\). I I k 
miu samurajów" prod. ~ka 146. Nowotki 12, Ró- Górna _ ul L 1 6 ezy w ;r.a a· owunych kopertach !Jdadać w 

m:INA I KATEGORII jap„ dozw. od lat 14. zy Luksemburg 3, Dąb- tel. 427_70 Cdia e~~o~f eh dziale głownego mcclnnika tef. 548-41 do 
lP.30; 28.8. „Kaml<'nne rowskiego 24-b. · dzieci). Y ! dnia 7 wrze:<nia br. l\omisvjne otwarcie ofert 

"~!'!n~P~~iagn~~i~o 171li ~";-'~a:'0 g. ~\. 17;,1 5, „~ioo 2ll.S. Pot"adn.la przy ul. Piotr Illł~ląpi w dniu 7 września br. o crodzinie 9,30. „. · ' „.'1>lłl?,uw g .• 9.30 k'iw~kteJ 239 udziela po- W przehrgu b • d · ł " d · b . .... „.uode lwy" p;-od. t '".°' -, -u .r„"'I_ •• "'~„.,..~. nr ''L r nn1'10\\'!t::k1e~o I. Piotr n1orv clor·oi;:tyn1 rniet:z:.<~tl. - .. . ,',. . mog~ , r~~ ' u z1.a prze SJ~ :or~ 
(J>e.!\Qrama). do,w. o. ,. - -::· o.1 ·~ P.n~~·o • rt. 111·,-:'"'' 'rn ~;;. Piotrkowsk_a

1
„„,rn 1-.yr~j rtz;elnlcy Ruda .l sil\~ P~fl:,("' nwe, spotdz1e1czr I prywatne. Za

i;~ 10, ~- 15.45. 19 j ,,Mą.o swojej zon.y" -11,._ Gdanska so. Armil u; dni p'>·•;<zednie w iO-? ,[r1c-ga się pr3wo wyboru oferent.a jak i on-
.a. .w1t11,1 emutłnl" ..... proo. poL, aozw. od Czerwonei a. Laiiewnic- dzUJAcll lll-~ i I <'liwierna od jłrzelargu. il 15-K I 

Fabryka lransf ormatorów 
i Aparatury Trakcyjnej 
w Lodzi, ulica Aleksandrowska 67193 

podaje do wiadomości 
że z dnif'm J września ·br. 

tl'ntrafa tełefoniczna posiadać będzie 

wyłącznie nr. 581-50 
4102-K 
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Autostrada warszawska. Ileż 
ciekawych imprez kolarskich 
i nie tylko kolarskich już się 
na niej odbyło. Iluż znanych 
zawodników brało w nich u
dział, zachęconych jej świet
ną nawierzchnią, po której 
jedzie się jak po stole. 

Autostrada warszawska zda
ła egzamin również i pod in
nym względem - stała się 

ulubioną trybuną łódzkich 
miłośników sportu. Niemal 
każda impreza gromadzi tu
taj dziesiątki tysięcy widzów, 
a już wszelkie rekordy frek
wencji bije coroczny wyścig 
„Dziennika Łódzkiego" i 
„Gwardii". 

Dzisiaj ponownie spotyka
my się na autostradzie war
szawskiej na tym wyścigu. 
Już po raz szesnasty miłoś

nicy kolarstwa będą obserwo
wali zmagania polskiej czo
łówki kolarskiej, która i tym 
raz·m nie zawiedzie ich ocze
kiwań, bowiem na liście star
towej, zamieszczonej obok, 
figurują nazwiska najpopu
lamieJszych i najlepszych za-
wodników. I 

Młodzi pływacy 
prowadzą 

w meczu z NRD 
Sensacyjnie rozpoczął się w 

Szczecinie mecz pływacki Junio
rów Polska - NRD. Skazani na 
porażkę gospodarze objęli prowa 
dzenie po pierwszym dniu meczu 
55 :54 i mają szansę rozstrzygnąć 

spotkanie na swoją korzyść. I 
Swietnie spisują się chłopcy, któ 
rzy zdobyli 14 punktów t>rzewa
gi nad przeciwnikami. 

W/meczu dziewcząt tylko Wer
ner wygr.ala 100 m mot. w .cto
l>rym ·czasie 1.17,1. 

-<>--
·Eli mi n a ei e 
motorowców 
D" czwartej; kolejnej elimina

cji crtlssowych mistrzostw moto
cyklowych okręgu łódzkiego wy
startują motorowcy w niedzielę, 

3 W1'Ześnia. Impreza zapowiada 
się, ciekawie, bowiem odbędzie 

się· ona na dość trudnej trasie w 
.llrzezinach. 

Rola organizatorów przypadła 

sekcji motocyklowej Wytwórni 
Sprzętn Me<"hanicznego w Lodzi, 
która zradiofonizuje trasę crossu. 
Dzięki temu publiczność będzie 

szczegółowo informowana o prze
biegu eliminacji. W imprezie. 
obok czolowych motot·owców o
kręgu łódzkiego zapowiedzieli rów 
nież udział zawodnicy drużyny 

kieleckiej fabryki SHL, w bar
wach której występują n1istrzo
wie Polski: Frellic!J. i Kałuża . 

W dotychczas odbytych elimina 
cjac.-h zwycięstwa w poszczegól
nych kategoriach maszyn odnie
śli: w pierwszej w Zgierzu 
StrzechOwski, bracia Kubisz i Gó 
rak, w drugiej w Skierniewicach 

Lewandowski. Malkiewicz i 
Plużański, a w trzeciej w Sule
jowie - Dowhoń. Kubisz i Plu
żańsl<i. Zwycięzcy poprzednich 
trzech eliminacji już wpisali się 

:;:,a ~~~t;zi~ac~~tników motocrossu l 

Dobra organizacja świadczy 
o wartości imprezy. Gdy cho-

Otrzymaliśmy wczoraj z Pre 
<yliium Rady Narodowej m. 
Lodzi nagrodę dla zwycięzcy 
XVI Wyścigu Kolarskiego 

I 
d~~iennlka Lódzkiego" i Gwar 

Jest to obraz pędzla Jerze· 
go Kt·awczyka. 

Ponadto wpłynęły jeszcze na 
grody ofiarowane przez: Woj. 
związek Sp. Pracy, Sp. Rzem. 
Handlu, Dom Handlowy „Te
limena" oraz Zarząd Woj. 
LP:Z. 
~ ....................................................... ... 

dzi o nasz wyścig wymaga 
on olbrzymiego wkładu pra
cy. Działacze m~ skąpią wy
siłku znajdując bodziec do 
pracy w iście sportowej po
stawie publiczności na zawo
dach. Zawsze daje ona tego 
dowody, przestrzegając prze
pisów porządkowych. Szanu
jąc zieleń, dba o zachowanie 
estetycznej oprawy imprezy i 
repre7.entacyjnego wyglądu 
głównej arterii wlotowej na
szego miasta. Wzorowa posta
wa publiczności jest jednym 
z powodów, dla których wyś
cig- „Dziennika Łódzkiego" i 
„Gwardii" odbywa się właś

nie rokrocznie na warszaw
skiej autostradzie. 

Spotykamy się więc na nie! 
dzisiaj o godzinie 11. 

Lista startowa zawodników 
1. Zieliński; Gwardia Lód.ź I 
2. Mazurkiewicz, Gwardia Lódź 
3. Smaż, Gwardia Lódż 
4. Kopka, Gwardia Łódź 
5. Wiśniewsld, Gwardia Lódź 
6. Starczewski, Gwardia Lódż 
7. Nowalrnw&ki, Gwardia Lódź 
8. Wiszniewski, Gwardia Lódź 

10. Mroczek, Gwardia Lódź 
12. Wróblewski, KS Syrena W. 
1~. Adamczyk, KS Syrena W. 
14. Krawczyk, LZS Mazowsze, W. 
15. Bławdzin, LZS Mazowsze, W. 
16. Królikowski, LZS Mazowsze 
17. Zadrożny, LZS Mazowsze W. 
18. Korczyc, LZS Mazowsze W. 
19. Prokop, LZS Mazowsze W. 
20. Liszewski, LZS Mazowsze W. 
2J. Grabowski, LZS Mazowsze W. 
22. Nowak, Metalowiec Lódź 
23. Mikołajczyk, Czarni Szcz. 
24. Ochockl. Boruta zg. 
25. Drąg, Boruta Zgierz 
26. Szalek, Widzew L. 
27. Filipczak, Tramwajarz l... 
28. Tworus, Tramwajarz L. 
29. Chtie,i, Start, Kłodnica 

30. Głowaty, Start Kłodnica 
31. Kalinowski, Ruch, Radz. 
32. Kowalski, Ruc-h, Radzionków 
33. Magnulski, Ruch, Radzionków 
34. Gazda S„ Start, Bielsko-B. 
35. Gazda K„ Start, Blelsko-B. 
35; Mroczko, Start Bielsko-B. 
37. Kudra, Spolem L. 
38. Scibiorek, Społem L. 
39. I..atocha W„ Społem. Z.. 
40. Bo.rysewic;z, Spotem L. 
41. Latocha J„ Społem L. 
42. Loś, Spolem L. 
43. ·wiśniewski, Spolem L. 
44 . .Jankowski, Spolem L. 
45. Pijanowski, Spolem L. 
46. zamiejski, Społem L. 
47. Preczyński, L. 
48. Zielonka, Spotem L. 
49, Bednarski. Społem L. 
50. Gaugier. Społem L. 
51. Błaszczyk. SHL, Kielce 
52. Dutkiewicz, SHL, Kielce 
53. Czerwiński, Arconia Szcz. 
54. Kijak, Arconia Szcz. 
55 . Krupinski, Lublinianka 
56. Kochanowiez, Lublinianka 
57. Ponlewozik. Lublinianka 
SR. Pudło, Lublinianka 
59. Stec. Lublilliank.a 
60. Spruch. LZS Jaguar Ziel. G. 
61. Kaluziak, LZS Sieradz 
GO.. Podobas, Legia W-wa 
63. Gawliczek, Legia W-wa 
64. Kosela, Legia. W-\\1a 
f;5. Domańskł, Legia, W - wa 
66. Trochanowski, Legia, W-wa 
67. Buga~ki, Legia W-wa , 
68. Włodarczyk, Legia, W-wa 
69 . Bednarczyk, Legia, W-wa 
7'1. Cieślak, Legia. W-wa 
71. Więckowski, Legia. W-wa 
72. Tomalak, Legia, W-wa 

75. Lltwinienka; Legi"; W-wa 
76. Prochenko, Legia, W-wa 
77. Malarczyk, Legia1 '\N~-wa 

78. Robak, LZS Opoczno 
79. Kowalski, LZS -Opoczno 
80. Wilczewski, Ruch. Chorzów 
81. Zaborowski, Ruch, Chorzów, 
82. Steiden, Ruch, Chorzów 
83 . Hotuj, Broń, Radom 
84. Karczmarek. Pogoń, Zd. Wola 
85. Lato~ha, Concordia 
86. Kaczor, Concordia 
87. Kantorski, Concordia 
88. srowiński, Budowlani, Lód:! 
89. Wawrzko, Budowlani, Lódź 
90. Jankows·kl, Budowlani, Lód; 
91. Bedyński, Sarmata, W-wa 
92 . Galązka, Sarmata, W-wa 
93. Górski, Sarmata, W-wa 
94. Królak E„ Sarmata, W-wa 
95. Królak St„ Sarmata, W-wa 
96. Pośpiech, Sarmata, W-wa 
97. Różycki. Sarmata, W-wa 
98. Waliszewski, Sarmata, W-wa 
9~. T!ustochowicz. Sarmata, W-wa 

100. Staroń, Orkan, Lódź 
101. Dolata, Orkan, Łódź 
102. Ziólkowski. Orkan, Lódź 
104. Klimczak, Bobrek, Bytom 
105. MroWiec, Bobrek, Bytom 
106. Gajowsl<i, Bobrel<, Bytom 
107. Latta, Bobrek, Bytom 
103. Muszalik, Bobrek. By1om 
109. Kulesza, Wlólrniarz. Lódź 
110. Skąpski, RKS, Lódż 

111. Przybyłek, RKS, Lódź 
112 . SpJevvak. Polonla, W-wa 
113 . Sitarski, Polenta, W-wa 
114. Lis. Polonia, W-wa 
115. Janiec, Start, Lódź 

116. Niemirski, Start, Lódf 
117. Linde, Czarni, Radom 
118. Paw!owski. LZS, Łódź 

119. Dylik. LZS Lóc.lź 
120. Radzikowski, LZS Lódt 
121. Sobolewski, LZS Lódź 
122. Bikiewic7., LZS Lódż 
123. Komunjewski, KolejRrz; ~osn. 

124. Solarski , Kole.iarz, Sosnowiec 
125. Nawara. Kolejarz. Sosnowiec 
126. surmiński, LZS, vv-wa 
127. Palka, L7.S. w-wa 
128 . Bąścik, LZS, w-wa 
129. Góral, Gwardia, W-wa 
130. Sktadanek. Gwardia. W-wa 
131. Leja, Gwardia. W-wa 
132. Grabowski, Gwardia, W-wa 
133. ZondeJ, Gwardia, W-wa 
134. Burzykowskl. Skra. W-wa 
135. Nurkowsl<i, Pafawag, Wr. 
136. Górnik. Pafaw.ag, ''J'roc!aw 
137. Chwiendacz, LZS. Częstoch. 

138. Zanala, Flota, Gdynia 
1.39. \'lidera, Flota, Gdyn la 
140. Jorzębski, Flota, G.dynla 
141. Milkowski. Flota, Gdynia 
142 .• Jankiewicz, Flota; Gdynia 
141. Kuszyński. LZS, Rzgów 
144. Bujno, KS Sparta, W-wa 
145 . Feliksiak. KS Sparta, W-wa 

73. Strejbl!o;, Legia, W-wa 146. Pawlak, KS Sparta, w-wa 
74. Czerobski, Legia, W-wa 147. Dębecki, KS Sparta; W-wa 

\ 

ŁKS na krawędzi spadku z ligi 

Wisła grała jak z nut 
• 
I odnios_ła zasłużone zwycięstwo 

nad słabo grającym lKS 3:0 (2:0) 
Zamiast lepfoj - coraz gorzej. który następnie z meczu na I nagrodziła oklaskami. Sędz.io

ŁKS znów doznał porażki. Tru mecz obniżał swój lot, zbiera wal "· Koczner z Gdań.ska. Wi

dno - trzeba się z nią pogo- dzisiaj gorzkie owoce. Wisła me dzów 20 tysięcy. 

dzić, jednak ani rusz nie moż- zawahała się tego uczy1ruć i po . . 
na zrozumieć dlaczego drużyna .st<Jsunkowo slab.szym okresie 

1 
ŁKS: Lig~, Walczak,. Wla

lódzka z meczu na mecz gra zeszłorocznym ma dzisiaj do- z'.y, Kowals~i, . ?~· Suski. Je

.słabiej. To prawda, że pracuje brą drużyn~. Jej byt w { lidze zier.skr (~hw1.nski),. Lazarek, 

nad sobą, lecz zamiast spodzie- jest pewny, natomiast pozycja Szymborski, W1ete.slti., Kowalec. 

wanego postępu ob.serwujemy ŁKS wisi dosłownie na wło.sku. Wisła: Karczewski, Rodan, 

,<paclek jej formy. WisJa wygra- Wracając do mećzu tr.zeba Kawula, Budka, Michel, Zell

la wczoraj zasłużenie 3:0 (2:0) 1;twierd:;.ić, że gdyby nie Wisła man, Sykt.a. (Machowski). Lach, 

i to w takim stylu, że publicz- nie byłby wiele wart. ŁKS miał (Sykta), Kmiecik, (l\liceus~ 

I!OŚĆ nie szczędziła jej oklas- coś niecoś do powiedzenia do Studn:idd. 
ków. ŁKS nie może nawet wno chwili utraty pierwszej bramki. 
sić pretensji do honorowej Zaczął nawet nieźle . Pierwsza 
bramki. Nie zasłużył na nią. W akcia zakończona strzalem Wie 
drugiej części meczu goście teskiego omal nie zaskoczyla 
zwalniając celowo tempo, umie bramkarza gości. l"dalo mu si<~ 

jętną grą zdeklasowali przeciw- z trudem wybić piłkę na róg. 
nika. Zaczęli z powodzeniem Wisła grała spokojnie, z minu
calymi okresami uprawiać za. tv na minutę przyśpieszając 

bawę w kotka i myszkę. Pun- tempo. Młodziutki kierownik a
kty mieli zapewnione. nie uw9. taku gcści, Kmiecik umiejętnie 
.7a!i więc za stosowne się wy- rozdzie1al piłki. starając się wv 
silać. .korzystać zwłaszcza szybkość 

Trzeba przyznać, .że Wisła prawoskrzydlowego Sykty, któ
zrobiła kolo.salne postępy. Nau- rego Kowalski ani rusz nie 

czyla się grać szybko, a ruch- mógł zaszachować. Raz i drugi 
liwi napastnicy umiejętnego mu się nie udało. Wreszcie szyb 

zmieniania pozycji i uwalniania ka akcja po rzucie wolnym i 
się spod kontroli przedwnika. Sykta, wykorzystany umiejętnie 
Gra Wisły nabrała cech nowo- pr-zez Kmiecika. zdobył w 25 

<.·zesnego futbolu. gdy .tymcza- minucie pierwszą bramkę. 

sem w ŁKS wszystko poz.osta- W niespelna dziesięć minut 
lei jak bylo dotąd. Ba, żeby ;:-Hka po raz wtóry wyla.dowala 
chociaż gra w polu była popra- w siatce gospodarzy. Tym ra
wna • .ale i to nie. Ani śladu 7,em zdobył ia silnym i dobrze 
współpracy pomocy z atakiem, n::ierzonym strzialem młodzutki 

niemal z reguły źle adresowa- kierownik ataku Wisły. I w 

ne podania. tendencja do prze- tym wypadku Ligocki nie mial 
trzymywania pilki (Kowalec i nic do p<Jwiedzenia. Z ta chwi
Jezierski) i zwalni:i,.Ja przez tv Is. mecz dla LKS juź był prze
tempa gry, wre~7.de brak ruch- e:rany. Atak Jódzk.! nie miał ża~ 
11wości - oto kardynalne błędy ctnych szans na odrobienie tej 
tak już zakorzenione, że wyda- straty. 
je się, iż żadna siła ich nie wy- Na nic się zdała 7.amiana Je-
pleni. zierskiego na $!iw.ińskiego. 

Smutne to lecz prawdziwe. I Wisła byla już pewna swego i 
Kto w porę nie pomy~lał o o;!- celowo ~walniala grę. W:y-bija
rołodZ€l1iu zespolu, ktory prze-J Io przeciwnika z uderzema. W 
trzema laty zdobył się na na.i- nikurs -przyszedł iej przyp!łdek. 
większy wysiłek i dal Łodzi za- Oto 811°1·' starajac się odb1ć pil 

szczytny tytuł mistrza Polski, a ke w pole, zloż,yl się do strzalu tak 
niefortunnie. że„. piłka wylad<>
v1ala w siatce Ligockiego. Wy

Najlep~za 

mucha ringów 
w uniformie trenera 

nik 3:0 nie uległ zmianie, cho
C'ia ·ż w ostatniej minucie gry 
szan.se na zdobycie dla Wisły 

czwi:rtej bramki miał Miceusz. 
Na przeszkodzie stanął Ligoc-ki. 
który wiedziony instynktem 
zdolal jakoś zażegnać niebez
ricczeństwo. Schodzącą z boi
.ska druż:-•nę Wisły publiczność 

Cracovia 
Stal (M) 
Stal (S) 
Polonia (B) 1:1 
Wczoraj odbyły się jeszcze dwa. 

mecze piłkarskie o mistrzostwo 
I ligi. 

Cracovia podzieliła sie punkta
mi, uzyskując w spotkaniu ze 
Stalą (Mielec) wynik nierozstrzv
gnięty 1:1. Takim samym wvi:i.i
kiem zakończyło sie spotkanie 
Stali (Sosnowiec) • Polonią (By
tom). 

'V drugiej lidze odbyły sie rów 
nież trzy spotkania. Oto wyniki: 
Arka - Legia (Krosno~ 5:2, Pla$t 
(Gliwice) - Gwardia (W-wa) 0:4 
i Unia (Tarnów) - Wawel 2:1. 

IC. R<>zmyslowlcz 

W Nowej Hucie 
bez rewelacji 
Mistrzostwa lekkoatletyczne !'ol 

ski w Nowej Hucie dobiegły koń

ca. W ostatnim dniu zawodów na 
uwagę zasługują następujące wy
niki: 
Piątkowski w rzucie dyskiem 

58.76~ Piątkowski miał rzut w o
kolicach 60 m lecz spalony. Fo!.lt 
na 200 ro - 20,8, Bibro w skoku 
w dal 6,08, Czernik w skoku 
wzwyż 2,05, .Janiszewska na 200 
m 24,1. 

* * * 
W trzecim dniu mistrzostw 1. a. 

Polski juniorów w Nysie, Ludwik 
Nowak {AZS Gliwice) ustanowił 

nowy rekord Polski juniorów w 
skoku wzwyż osiągając 2,03 m. 

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

Tadeusz Stasiak, były misitrz 
i retyreZE:!ntant Pol.ski w wadzE 
muszej, objąl w tych '3n~ad: 

treningi sekcji bokser.sik i ej 
WKS Orzeł. Trudno nie wyra· 
z1c zadowolenia z teJ Rowej 
funkcji popularnego i lubi;;
nego trenera. Dal się on poznać 
z najłe:p1Szej strony, prowadząc 

przez z górą 10 la.t bokGeró l: 

Mistrz Anglii-Górnik 

Bud<J·wlanych i wydaje stę, że 

p<Jdobne nadzieje można wią

zać z jego pracą w Orle. 
Stasiak pr<J,wadzi treningi w 

sali W AM. ul. żródlowa 52 w 
poniedziaJJki, środy i piątlki, w 
godzinach od 18 do 21 i w tym 
czasie przyjmuje się zapisy 
ade.ptów, 

ustalili rewanż na 20. IX 
Tottenham Hotspur przyjał pol

ską propozycję, aby rewanżowe 
spotkanie z cyklu rozgrywek _klu 
bowego Pucharu Europy z Gorni 
kiem (Zabrze) rozegrane zostało 

20 września. 
Rewanżowy pojedynek rozegra

ny zostanie na stadionie klubu 
londyńskiego White Hart Lane. 
którego trybuny mogą pomieścić 

około 70 tys. widzów. 
Kterownictwo piłkarskiego mi-

strza Anglil bardzo poważnle 

traktuje mecz w Pucharze Euro
py z Górnikiem. Ostatnio sekre
tariat klubu zwrócił się z prośbą 

o podanie najbliższych trzecl1 
przeciwników Górnika w naszej 
ekstraklasie l scharakteryzowanie 
ich wartości. Na jeden z tych 
meC"zów chce bowiem przyjechać 
iako obserwator menager Totten 
ha mu. 
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Hans Helmut Kirst (42) 

PRZEKl..AD 
EMU..tl BCELICKIEJ I TERESY JĘTKIEWICZ 

Niemal w tej samej chwili Andrzej Drel
baum oglądał (18tatniego trupa na ekranie. 
Bohater filmu obojęl:illie pa:zekrnczyl leżąc~ 

ciało i po.śpie~zyl ku dziewczynie, która pa
dła w jeg-0 objęcia. Lufa rew-0lweru ieszcze 
leciutko dymila. Sprawiedliwość ra:z Jeszcze 
odnioo.!a mryci~two. 

Gustaw, Trzydrzwiowy, dawal nieustanne 
przed.stawienie. Wydawalo się, że gdzie-

• kolwiek się ruszy, Feliks Graber plącz<:? 

mu .się pcd nQ,gami. Jednakże Gustaw -
izgodnie z .przyrzeczeniem - tunikal użycia s.:-

ly, zachowywa! się jaik olbrzymi kocur igra
jący z myszką. 

- Uważaj! - grzmiał mrugając oczami . .._.. 
Bo znów cię rozgni<Jtę jak we.srz! 

I udawał, że chce <Jlbl"zymią, pięćd•ziesięcio

kilową s.krzynią przycisnąć Feliksa d-0 ściany. 

Mówili do siebie czasem „ty", czasem 
„pan", zależnie od potrzeby i nastrnju. Kie
dy Gustaw byl na swój sp<Jsób wście:kly, uży

wał na.j'poufalszych zwrotów. Nazywał wtedy 
Feliksa „baranim łbem", „świńskim ryjem·• 
lub tylko krótko „bydlakiem". I wkładał w 
to wiele ha-laśliwej serdeczności. Moglo się • 
?.dawać, że przezwJska te wyrażają po pro.s.tu 
milość. 

Feli.ks zgrzytał zębami. Uda1Walo mu SJę 

mimo to wytrwale uśmiechać. N·ie chcial oka
zać slabości wobec wszystkich praccwników. 
Zrozumiał bowiem, o co tu chodzi: musial 
dowieść, że Gustaw nie przewyższa go pod 
żadnym względem. Dla.tego i on pod'Tl•ió."Jl 
pięćdzie.sięciokilową .skrzynię i czerwo·ny z 
wysiłku, chwiejąc się wytaszczył ją ze <okładu. 

Gustaw wybuchnął glośnym śmiechem. 

- Tylko nie poodtrącaj ozdóbek! - zaw<J
lał za Feliiksem. 

Pracownicy uśmiechali się uk.radkiem. W 
firmie Altmeyer bylo osta·tnio bardzo we.wio. 
Odkąd zabrakło Dreibauma, zdawalo &1ę, że 
między skrzyniami tańczą słonie i podnosząc 
trąby obrzucają się wyzwiskami. 

- Jeślibyś mia! chociaż w przybliżeniu ty
le rozumu co siły - powiedzinl Felikl'l do 

Gustawa - móglibyś m<l'Ze zo.stać naiwet listo
no,<;zem. 

- A może nawet lrombinatorem! ...-. odciąl 
się Gustaw. Oczy blys.nęly mu przy tym zło
wrogo, ale ro·ześmial się głośno, na raw? 
pomny żądania przyjaciela, aby n·i ~ dal .s.ię 
sprowokować do ręk<Jczynu. Byl tez. głęboko 
przekonany, że udał mu się eJeganclti dowc1·p. 
- Kto k<Jmbinuje, ten ma się lepiej! 

Feliks natychmiast zniknął. Nie ulegało naj
mniejszej wątpliwości, że pocztil s~ę U!'aŻ<Jny 
do żywego. Oznajmił, że musi niez•Nłoczn_e 
iść do biura. Doszedł bowiem do przekcinenia, 
że teraz dopiero poznał niebezpieczeństwo 

grożące ze sitrony ludzi ? oiin::~1cz:ony;n rn-· 
zumie. Brakuje im mądrei powsc1ąg'll'WOSC!. po
suwają się nawet do mówiema tego, co myś
lą. A .sikutków takiego postępowania nie da 
się nigdy przewidzieć. 

- Taik dłużej nie może być! zawolał 
z obu.rzeruiem, stRnąwszy przoo starym Alt
meyerem. - Raz trzeba z tym skończyć! 

- Zamknij gębę! - odparl szorstJkQ Alt
meyer. - Nie dtzyj &ię tu, jak zarzynana 
swin1a. Widzi.sz, źe pracuję. 

Toma,-;z Teodor Altmeyer nie ty1ko się iry
to·wal, byl po prnstu. w okropnym nastroju. 
A w.o.zy.s.tko dlatego, ze !:!<J zmuszo'Tlo do pra
c.v. Z pow-0du nieobecności Dreibauma· bo
wiem nie tylko spadł na nieg<J <Jbowiązek pod
pisywania d<Jkumentów, lecz wynikły również 
całkiem nieprzewidzia•ne komplikacje. I nie 
tyl.ko interesy firmy były w n:ijwyi.szym 

stopniu zagi:ożone, ale również t jego życie 
prywa,me. Nie mial teraz dość czasu dla 
swo?e1 Alicj~. aktorki, Oczyma duszy widział 
Ją JUZ błądzącą po manowcach. Bo kapital, 
którym nie zarządza się z całą sta.l'ftrlnością, 
ma tend~mcje do usamodzielnia.nia się. 
. Na dobitkę pa.ni Altmeyerowa. wykorzystu· 
Jąc obecncść męża w biuM:e, bezustannie go 
podkręcała. Nie wiedział już, za co pierwej 
łapać. Toteż J·rzeklinal upartego Dreibauma. · 
Zas:tainawial się nawet, czy by nie sprzedać 
firmy i nie osiąść gdzieś nad górskim iezw
rem. Ten przypływ slabo§ci trwał jedna1, tyl
ko kilka sekund. Na widok Feliksa bowiem 
pa.n Altmeyer odzyskał właściwą sob:e od
porność. 

- Wyncś się stąd! - syiknąl do niego. -
Czy nie widzisz, że już twoja matka fbki ze 
mnie W:l'])ruwa? A mieć do czynienia z dwo
ma członkami tej zacnej rodzinki, to prze
kracza mój zaoob cierpliwości. 

Feliks teraz dopiero zauważy! obPc'1.c>ŚĆ 
matki. Siedzia!a w kacie pokoju, pochylona. 
gotowa do sk<Jlrn, z iskrzącymJ się oczam'.. Na 
widok ukochanego synalka jednak łagodny 

uśmiech przemknął po jej twa.rzy. 

- Czego chcesz, mój chlopcze? ~ spytala. 

- Chce mi obrzydzić życie. nic więcej. 

Al tmeyer usilował za wszelką cenę ripano
wać sytuację. 

re. d. n.J 
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