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WABSZAWA (PAP).
Minister spraw zagranicznych Ada.m Rapacki udzielił przedstawicielowi PAP
wywiadu, odpowiadając na szereg pytań dotyc-.i:ących jego wizyiy w Brazylii w. dniach 16-21 bm.

organizacyjny

l____ ....___ _....
31. X. br. sesja Sejmu '

Uchwała

I>rzewo-dni.czyl
G. WOO'()Slow,
sekretarz KC KPZR ł'roł Kozlow wygłosił referat „O ziniana.ch w sta.tucie KPZR" (skrót
rcr era.tu ba.mies zeza.my na stronie 2).
ltefera.ł
byt
wielokrotnie
Przerywa.ny oklaskami delegatów, a zwlaszcza. słowa, które
Powiedział

Kozłow

w

za.koń

czeniu swego
przemówienia.:
„I niedaleki jest
już czas,
kil!Uy pod kierownictwem partii, poo s7.tandarem ll)a.rksizm.u-lenin.izmu na.ród ra.di;iecki
stworzy społeczeństwo komunistyczne i kiedy
sta.nie się
ruczywlslośeią

wspaniała

zasa.

da. „Od
każdego według
jego możliwości,
ka.ż1lemu 'Według jego potrzeb",
kiedy
słońce
komunizmu
zaświeci
nad calą naszą Łiemią. Komunizm za.pewni na całym świe
cie pokój, pracę, wolnośc, równość,
bra.terstwo i szczęście
dla wszystkich nacodów".
Statut KPZR przedstawiQily

obecnie Zjazdowi daje w rę
ce
partii niezawodny
oręż
organizacyjny w wal<:e o zwy
cięstwo komunizmu ,..., stwie:-dzil F. Ko7Jow.
Po wystąplenl.a.ch przedstawlciell bratnich partii rozpoczęla
się dysku•ja nad referatem sekretarza KC KPZR Frola Ko·
zlowa na temat zmian w statu·
cle Komunist3•cznej Partii Zwią·
zkU Radzieckiego.
Komuniści Ukrainy Jednomyśł·
nie akceptują
projekt statutu
KPZR oświadczył
Iwan Kazaniec, drugi seltretarz KC Ko·

munistyc7.nej
Partii USRR. Kazaniec zakomunikował, że na
Ukrainie w dyskusji nad projektem
statutu partii wzięło
udział 285 tys. członków partii.
pr&jekcle statutu KPZR zaznaczył
Ka?,aniec w sposób naukowy uogólniono do·
świadc-?.enie i praktyczną dzia.lał
ność
organizacji
partyjnych.
Jl>J ó wca podkreślił, te przez ca·
ly ten dokument czerwoną nicią
przewija się leninowska ter.a o
dalszej
demokratyzacji
:tycia
partyjnego.

na

&te, 2)

0świadczenie

Woroszyłowa

MOSKWA (PAP). W popolud·n iowych sobo.tnich wydaniach
dzienników
„Prawda" i „Izwiestia" wśród materia.łów XXII Zjazdu KPZR
znajduje się oświadczenie zł-0
żone
XXH Zjazdowi przez
Klimenta Woroszylowa, delegaia na Zjazd i członka KPZR
od 1903 r.

,,Zgadzam się calikowicie ze
wszystkimi
tezami
referatu
sprawozdawczego KC na XXll
z;eździe
KPZR, jak również
referatu „O pro.gramie KPZR",
wygłoszonych na tym zjeździe
przez pierwszego sekretarzo
KC N. S. Chruszczowa" ~
glooi oświadcz.en.ie.

Chemia dla rolnictwa

ga

r-

!
lil pa.ź;;:;;;r.
l

• '/

Waszyngton zabronił

?

awantur
w Berlinie •
WASZYNGTON

(PAP).
Waszyngtoński
korespondent
PAP red. Henryk Zwiren dv ·
Wiaduje się, że w odpowied.ziaJ.nych kolach Waszyngtonu panuje zaniepokojenie z
IP-Owodu incydentów organi.zowanych przez amerykańsikie
Woj.'llka okupacyjne w Berlinie zachodnim na granicy z
sektorem
demokratycznym.
Podaje 6ię, że władze amerykańskie miały zlecić przedsta
Wici.elom wojsk okupacyjnych
2:aPt"ze9tanie
niebe~iecznych
awantur. Najbll.Ż.sze dni wykaż~.. czy za.rządzenie takie
(by amerykańskie osoby cywilne okazywały dokumenty
tożsamości
funkcjonar1 uszom
iPOlicj
ludowej
NRD
przy
Wjeździe do dem-0kratycznego
Berlina) zoota1o faktycznie wy
dane.

Nieomylny

kontysta
Wydział
Finansowy Powiatowej Rady Narodowej w Nowym
'rargu otrzymal z Mini8terstwa
Finansów maszynę do księgowa
nia typu Ascota 170-35.
Maszynę
obsługuje na dwie
zmiany 12 osób. Na razie uruchomiono 11 tys. kont. Maszyna prowadzi kslęgowośc 130 jed
nostek administracyjnych, realizujących państwowy budżet po'Wlatu.
Maszyna zastępuje pracę setek
ludzi i ma tę przewagę nad
ntmi, że nigdy się nie myli. Od
1 stycznia 1962 r. automat
Nowym Targu, będzie obsłlli:l·
Wat :;o i)' sie<:Y. ll:.ont,

wJ

Gdbyło się w ttomblnacle Kędzierzyńskim spotka·
nie
przedstawicieli kitrownictwa resortu rol.nictwa i chemii z aktywem przemysłu nawozów sztucznych i środków
ochrony roślin. W SPotkaniu
wzi<:li udział: minister rolnictwa Mieczysław Jagielski oraz
minister przemysłu chemiczne·
go Antoni Radliński. '.Zebrani
zwiedzili kombinat oraz lMtytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni, po czym w

26 bm.

Przedsławic?ełe rządu

Pawłowiczkach

odbył

się

po-

kaz rozlewania wody amoniakalnej.
Na zdjęciu: zwiedzanie Zakła
dów
AZotoWyeh
w Kędzie
rzynie.
CAF ..., :fm. OkO&'bki

W

najlepiej

w październiku
-

W sobot~,

w Zakopanem

notowano w słońcu temperaturę plus :l(I stopni Celsjusza. Na
Gubałówce wczasowicze opala-

li się w kostiumach kąpielo
wych.
Tak pięknej pogody o
te;
porze roku nie bylo tu już kilkadziesiąt lat.

pol)lqdóW

l

„Nasze r<>zmQIWY w Wlel'kiej
Brytanii powiedział prz.Edstawidelowi
PAP
S.
Ję
drychowski pr:rebiegały w
atII1101&ferre nacechowane; życz
li wości.ą i chęcią zro7ll.1mienia
&twn-o·wi.ska d.rugiej .strony w
.różn~h
obchodzących
nas
1S1PCa.wach - politycznych i gospodarczych. Podczas .spotkania z premierem Macmillanem
i ministrem s,pra.w zagrn.niczny>ch lordem Home, przed.sitawiJi&my na.sz punkt wjd:zenia
na sytuację międzyna.rn.c!O'Wą i
na problem niemiecki.
Oma<Wialiśmy tei: na.sze w.zajemne
&toou.nki goopoda;rcze.
P:remiec Macmillan wyraził po

Łódzkim Instytucie Włók ie n Sztucznych

Konkurencja dla krzaków bawełny
W

łódzkim.

Włó

Instytucie

kien Sztucznych il Syntetycznych dobiega końca Ill<llntaż
instalacji doświadczaJnej
do
pr<>du~cji
nowego
włókna
syntetycznego, któreg-0 technologia opracowana została w
Instytucie. Surowcem wyjścio
wym d·la otrzymywania tego
wló.kna jest acetyle.n, z którego Ziikłady Chemiczne w
Oświęcimiu
wytwarzają
JXltrzebny tu półprodukt ...., tzw.
alkohol poliwinylowy.
Wlólmo
synietyC7llle
tero
typu informuje
dyrektor
!WS, mgr inż. Wadaw Sapiela
pr-Odukują dotychC7..aB
pod
winyl0tn jooynie

n.amw"

.Ja.pończycy. Jest o.iw
woś~iami
n.ajoo.rd!ziej

wła~

zbli :iJotym

ba.wełrny, a przy
na.jtańs7JC ze wszystlllich

ne

oo

włó

kien syntetyeamych.
porówna:niu z bawelną,
z alkoho-lu poliwinykir.ve,go je.sit pa.rdz,iej .oQpor;De na.
W

włókno

ścieranie,

co zapewni ma~
Olkolo
trzylt.r0tn1e
trwałość.
Winyloo.
odporny jest również na działanie stężonych kwasów i. łu
gów, a także „nie smarkuje"
bakteri&m. gnilnym w warunkach morskich i trouikalnych.
WJólmo zn.a.jd.uje wi~e gr,er0kie !.llastosowanie: 2'1Ll"ÓVl'DO na.
bi elirm ę os01bist4 i pościelo
wą,
na plas-zeoze, ja.lt i na.
ub.r.a.nia. robocze J.kamrny
ieehniczne.
Instalacja doświadczalna w
InstytudP
Wlókie'l
Szt;ucznych i Syntetycznych 7'111.0nt-0
wana
jest
obecnie w tzw.
ska.li ćwierćtechnicznej. Skła
da się Q>?la z niewielkicll na
razie urząd.zień do przędzenia,
rozciągania
i
utrwalania
wlókna, a następn'le hartowania go i uo<lporniimia na d7.ia
lanie gQI'ącej wody, która tu ieden „haczyk w życiory
si.e" - jest najwiekszym wro
gi.ern witl,yloou, Za~w.n.ienie

terialom
większa

Brył nią

PRL opulcili W.

LONDYN
(PAP). .... Przewodniczący &misji Planowania przy Radzie Ministrów Stefan .Jędrychowski i minister ha.ndlu za.gTanicznego Wiroid Trą.mpezyński opuścili w dniu
28 bm. Wielką Brytanię po 6-dniowej
'Pl1zycie, na.
za.:i>t'Oszenie nĄdu brytyjskiego,
w czasie
której spotka.li się z premierem i ministrami brytyjskimi ora.z z licznymi ekonomistami i przemysłowcami.

Do Zakopanego
ZAKOPANE.

l

na iemat rozwoju
stosunków go.spodarczych

+ 30° Cwsłońcu
28 października

i porządku ruchu
na drogach publkmych oraz
o targach i wyst.awach krajowych. Wszystkie wniesione projekty ustaw prezydium Sejmu skierowało do
odpowiedmch ikomiaj1 sejmowych.
_
. Jak
si~
d.owi~dujemy;
p1Prwsze w ses.11 Jesienne)
p-0siedze.nie Sejmu zwołane
będzie
przez
prezydium
Sejmu w drugiej połowie
li.sto.pada. Obecnie pracują
komisje sejmowe.

•

odporności na wy.ooką
a.by nie zachoobawa, że z kotła gotowanej bielizny wyjmie się
tylk-0... guziki - jESt na.jwię·k
~ym
sukcesem i tajemnicą
zarówno produeentów ja.poń
skieh, jak i na.szeg-0 lnGtytutu.
Po prze~u doi."wia.d
C'l.eń w obecnej sikałi, zbudowa.na. zostanie w 1962 r. i.n11ł1a.lac·ja
póJ:teohnicama, k;tóra
dostarczy już materra:łu do
prób w przędz&lniaeh i po-

takiej

temperaturę,

dziła

2lWl~li
o.pnl<lOWać
ll'ZC"regółow-e
zał-0>7.enta.
lechnęlogii
produkcji nowego włókna.
Przewiduje się, że przy.szły zakład
stanie 6ię częścią kombinatu

dla sp.ra wy rozszerzenia tych sto.sunikó1v oraz dla
naukowo-iechnkz-

paTd~

współpracy

n.ej"„
Pnewodniczący

Pańsbwowej

Komi.srji Planowania S. Jędry
chowski prze.prowadził wTaz z
mi.ni..'l!trem Trąmpczyń&kim interesujące roizmowy z przewod
niczącym Boo,t"d O<! Trade, J.
Errolern, z lrnnclerzem skarbu
Selwyn Lloydem. z m1111istrem
roln.ictV1-ia Soamesem i z kh
doradcami.
Celem tych r-0zmów było rozszerzenie haoolu
pol.51ko-brytyj~ieg-0.

!Wielka Brytania zajmuje obecn.ie czwarte miej.sioe w naszych za.gran.icmych obrotach
handlowych, a
pier·n.sze wśród krajów za.chodlfli<:h. Oby
dwie strony są z.giodne co do
tego, oo należy dążyć do utr',r,ymania tej poo:ycji, <:o o®nacza, że harndel
rniędrzy obu
krajami powinien roonąć szybciej, niż ogó1ne obroty polskiego handlu zagra.n.icmego.
W st.ruktune naszych obrotów z Wielką Brytanią, głów
ne miejsce ze .strony polskiej
zajmu.je ekspo.rt artylnllów rol
no-&poti:ywczych. a 7..e strony
brytyjskiej ma&)"fl, llll"z.ą
d-zeń i kompletnych obiektów
przemysłowych.
Polsik.a dąż,·
równ-0c7.eśnie do rozwoju ek&po.rtu w innych dzied,zinaich,
jark n,p. chemiJkaJ.iów, a nawtet
obrabiarek.

Audycja oMunku
we fran:uskiej TV

chemicznego
w
Puławach,
PARYZ. - w niedzielę Wl'l·
gdzie acetylen otrzymywany z
czorem telewiz;a francuEJta na·
da
audycję poświęconą Andrzedos.tarezanego ze Związku Rajowi Munkowi, który 7..giną! tra·
dzieckiego gazu zj.emnego bę·
gtc1.nie w wypadku samochodzie najlepszym i najtańs7.yml dowym.
Na ekranaeh telewizyjmtrowcem eto produkcji włók··
nych widzowie
obejrzą
m~lo
na z alkQb«u poliwilu-lowe·
znany we Francji .~m M1.ml•a

i<>. .

;,Ę4Qica~!~

.\

-

bra.zylljskie, l w jakim stop•
niu złożona. wiz~·ta przyczyni•
la się do ich pogłębienia i zacieśnienia.?

Stosunki polsko-brazylijskie mają już za sobą długą
Ale pelmcjszy rozwój stosunków nastąpił dopiero po drugiej wojnie świato
wej, w ostatnich latach.
Rozwój stosunków polskobrazylijskich
byl
możliwy
dzięki temu, że zarówno Polska, jak ostatnio Brazylia prowadza politykę rozwijania stosunków
ekonomicznych
z
wszystkimi
krajami,
bez
względu na różnice ustrojowe.

tradycję.

Można

więc

powiedzieć ,

że

rozwoj stosunków polsko-brazylijskich jest dowodem sluszno"ci idei pokojowego współ
istnienia i wkładem w
jej
realizację.

czeństwie

sekrctam Rady Pańsliwa.
(-) Julia.n Horodecki

•

ł

~~~~g~~t:ł~~l~ac~~~1~

·

Za.wa.ctz.lk.i

Zgodność

Kliment
Woroezyfow 'W'YJasrua, że nie mO'Że wystąpić
na Zjeździe ze względu na
zły stan zdrowia.

rn

Aleksimder

jekt kodeksu mor.skiego 1
p.roje·k.t
ustawy
o
izbach
mot-skieh. Ponadto rząd zlażył Sejm-0wi sprawozd:i.nia z
wykonania Narodowego Planu Gos.poclarczego 1 budże-

Prz.ed. rozpoczęciem sesj.i
jesiennej wpłynęły d-0 Sejmu projekty w;.taw: o normalizacji, o 7.mianie przepisów postępowania karneg-0,
o trans.porcie drogowym i
spedycji krajowej ora.z pro-

błędów".

e-

....

...,_

~

Na
plMIB.ta.wie
arl.
25
ust. 1 pkt. 2 Konstytucji
ł P(}lsk.iej ll?.OOZypospołH.ej Lu
ł d&Wl"j Rada. Państwa pooiał nawia.
zwołać.
drugą sesję
ł Sejmu III kadencji z dniiem

(-)

„Rozumiem w pełni ... pisze
K. Woroszylow jak poważ
neg-0 dopuścilem się błędu,
gdy popierałem $Zkodliwe wy
stąpienia
czlon:ków
g.ru.py
antypartyj'llej". Zaznacza on.
że refe<rat spraW<lzdawczy KC
,,zawiera słuszną ocenę trakcyjnej działaln.ooci antypartyjnej gru,py Mołotowa, Kaganowicza, Malen.k<><Wa. Bul,ganina i jnnych".
„Uważam za zupełnie .słusz
ne wysiłki t>odJęte przez partię,
aby przywrócić leninowskie normy życia partyjnego
i wyeliminować fakty nan.i.sza
nia rewolJucyjnej praworząd
ności,
jakie zda:rzały się w
okresie kultu jedn-0.Sltki. Ubolewam głęboiko, że w ówcze,._
nej sytuacji dopuściłem się

Jak można C1eenlć dotychczasowe stosunki polsko-

O 7 proiekłów ustaw O Sprowozdanie z wykonania budżetu państwa
i Narodowego Planu Gospodarczego~

W

(Dal.>;zy cdąg

Rady

Państwa

XXII Ziazd dyskułuie nad statutem KPZR
MOSKWA (PAP). - Na oobotn.im porannym posiedreniu

5;

30

w walce o zwycięstwo komunizmu
XXU Zja.zdu KPZR, któremu

r~z.

możliwości

Moje rozmowy
przeprowadzone z czolowymi dzialaczami Brazylii, panem prezydentem Joao Belchior Goulartem.
panem premierem Tancredo
Almeido Nevesem i obszerne
rozmowy z panem ministrem
(Dalszy ciąg na str. 2)

tysiące

w[elbf cieli

sztuki Picassa
na iubileunu

arh;sły

VALLAURIS. Od soboty;
28 bm. rano, ma!e miasteczko
Vallaurls na Lnzurow;,m Wyb rzeżu
jest mi~scem rendez•
vous tysięcy lud>.i. 1:tórzy przybyli tu z calej Francji i różnych.
krajów świa:.a, aby uczcie jubileusz BO-leci.a Pabla Picassa.
W tłumie wyróżniają &ie osobistości o głośnych nazw1sitach:
m. in. minister kultury_. rządu
francullkiego - Andre l\>alraux,
dyrektor
UNESCO do spraw
s?.tuk piękn)'Ch - Dard, pisarze:
Herve Bazin i Armand Salacrou.
sekretarz FPK - Jacques Duc-

los, profesorowie uniwersytetów

ze Wschodu i zachodu, przedst.a
korpusu dyplomatycŻne·
go, wśród których 7~-iajduje się
radca ambasad:.' PRL w Pary•
żu Tadeusz Breza, przedstaWlciele kól artystycznych i Jrnlturalnych; reprezentujących róż
ne kierunki i si:koly.
Tu; w Villaurls, powstalo wiele slynnych obrazów P1cassa.
W sobotę wieczorem Picasso
wyje.::hal do pobliskiej Nicei na
wieczór artystyczny, v..-ydany na
jego cześć przy udziale takich
sław,
jak: Bernard Ladysz z
Opery
Warszawskiej,
Yvette
Chauvize i Peter van Dyk z
Opery Paryskiej. Adela oro~z
- tancerka Opery w Bud~pesz~
cie, Leonid Kogan wirtuoz
radziecki, wielka ork!estra Opery w Mc>nte Carlo i wiele innych.
wicie~

----<>w Japonii

t f tys. domów
pod wodą
TOKIO. -

Padające

od kilku

dni ulewne deszcze spo\•.rodo,va-

ly powodzie w Japonii środko
wej l zachodniej. Weciltig dotychczasowych in!orm:icJi. woda
zalała ponad' 11 tysię~y domów.
W ciągu ostatnich trzec!'l dni w
wyniku powodz:i zginęło 66 osób,
28 odniosło rany, a 33 U<ginę!y.
~

Głowy
mołocy!d isłó\Y
będą bezpieczne
Na naszych
drogach Jeździ
ponad 800 tys. motocykli
(nie licząc motorowerów). W
ub. roku, gdy tego rod7.aiu pojazdów było znacznie mniej, w
wypadkach drogowych zginęło
738 motocyklistów, a ponad B.7
tys. uległo ciężkim i lżejszym
już

obrażeniom .
Większość §miertelnych wypad
ków spowodowana jest urazami
głowy. Dlatego na całym ś"wie•
cie przepi5y wymagają używa
nia ochronnych hełmów.
U nas korzysta z nich nie wlę
cej nit S proc. motocyklistów.
Na taki stan wpływa z jednej
strony m,ała produkcja hełmów;
z drugiej zaś niska ich jakość.
W zwią7.lcu z tym .w Polskim
Komitecie Normali7..:icyjnym opracowano nowe, oparte na stan
dardach światowych, normy jr..kościowe hełmów dla m'>toc:vkllstów, które obowiązywac będą
jut od 1 stycznia 19~2 r. Nowy
he:m gwarantuje, w przeciwll'ń•
stwie do obecni<' u na• produ·
kowanych, znacznie wlęks7.e bez

Pi~ńaiwo

w

r~e w~pad.kl.lo

• Znaczny wzrost clocl1odów ludności
9 Stan zapasów zapewnia. wzrost zakupów

Ozmianach wstatucie KPZR

e

Referat ,f. Kozłowa na XXII Zjeździe KPZR
na xxn Zjeidzie
cztonek Prezydium KC
i sekreta1·z KC, Frol
Kozłow,
wygtosil
relerat <>
zm1anach w statucie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
W

sobot~,

KPZR,

KPZR

Mówca
wiązujący

iP~zypomniał,
dziś

że

ooo

&!atut zos.tat
uchwalony w roku 1952 na
XIX Zjeździe partii,
kiedy
referat o ,.z.mianach w &tatucie WKP(b)", wyg!<>Sit Ni.kita
Chruszczow.
Podstawowe leninowskie za
sady organizacyjne struJktury
i pracy partii, które znalazly
wyraz w obowiązującym statucie, ,pozo&tają nie.naru.s.zone
stwierdzi.!
referent .
Przedstawiony XXII Zjazdowi
pr-0jekt .statutu rozwija te zasady.
W ciąigu tych lat KPZR
wzrosla
liczebnie,
okrzepb.
ideowo i -Organizacyjnie. Prze
zwyciężywszy następstwa kul-tu o.:oby Stalina, ,partia ca!kowicie przywróciła leninow.slde normy życia partyjnego
i ·zasadę kolegialn-0.3ci kierow:nictwa. Zes.polila stę jeszcz~
bardziej wokół lernnowsrkiego
Komitetu Centralnego.
KPZR to nieodlączna część
składowa

m1ędzynarodowego

ruchu komunistycznego i robotniczego. Trwa ona niezlom
nie pra:y wypróbowanych z;.sa.dach internacjonalizmu proIefariac:kiego. Cała jej hist or i '1
to czynne wykonywanie
,przez partię jej obowią.zku
internacjonalistycznego wobec
roiędzyna.r-0d-0wego ruchu Jw·rnunistycznego i robotnicz~go.
KPZR .p rzyczynia si-ę aktywnie do umocnienia jedności
międzynarodowego ruchu komuni.stycznego,
braterskich
więzów z iwielli:ą armią komunistów
w.szystkich
krajów,
koordynuje swe poczynania z
wysilk.aml innych oddziałó•.v
międzynm:-0d-0weg-0 ruchu komunis.tyczneg-0 dla ws.pólnej
walki o pokój, demokrację i
60cjalizm.
Kozlow podkrdlll, że w obecnyeh
warunkach niezmiernie
w.zrasta rola każdego komun;sty t jego odpowledzlalnosć wobec partii i narodu, " miano
członka partU
Jlabtera ,jeszcze
wlęk9zej wagi.
Partia będzie
nadal
uzupełniać swe 9zeregi
najbardziej świadomymi 1 najaktywniejszymi członkami spo-

do
kier-0wn!czych
orga:nów
partyjnych n-0wych, świe
żych sil, jak również prawidłowe łac.zenie starych i mło
dvch kadr.
· F . Kozl-0w zaznaczył, że zasada systematycznego odnawiania ·5<kładu organów partyj
nych absolutnie n.ie neguje
donio.s.lej roli doświadczonych
i cieszących si~ autory\e1lem
:pracownijiów.
Dlatego
też
projekt statutu przewiduje, że
ci lub inni działacze partyj ni, że pracownicy partyjni z
.racji ich uznanego aut-0rytetu oraz wywkich kwalifikacji politycznych i zdolności
<H:ganizatorskich
mogą
być
wybrani do organ.ów kie.rowniczycb
również
na okres
dluższy.
Jednak uważa s.ię,
że dany kandydat. zostal "'-'Ybrany, jeśli w glo.~owanm tainym u~yska co najmniej a;~
głosów.

F. Rozlow

centralizm nie jest sprzeczny z demokracją wewnątrzpartyJną. Zakłada on wszechstronny rozwój
inicjatywy i twórczości otaz wy
sokiej,
świadomej
dyscypliny.
Centralizm
demokratyczny zapewnia jedność woli I dzlałanfa
zaznaczył,

że

partii. Zapc\.vnła je.i sprawność
1 czyni ją zdolną do szybltlego

przegrupowywania swych szeregów, zgodnie ze zmian.\ sytua-

c.Ji, do koncentrowania · wysilkńw całej partli na rozwiązywa
niu historycznych zadań budow
nictwa komunist.ycznego.
Projekt statutu przcwidu.ie oświa•lczył F . Kozlow peln<\
możność
swobodnego I rzeczo-

'\Vego omawiania. zagadn1en poli„

tyki partyjnej oraz przeprowadzania dyslrnsjl na temat spornych lub nledostateczn!e Jasnych
zagadnień,
zarfłwno w poszczegóinych organizacjach, ,ak i w
całej partii.
Nie wolno oczywiście dopuszcza<! do tego - stwierdził mówca - by wskutek kaprysu ja·
klejś
nielicznej grupy zabłąka
nych lub niedojrzałych
ludzi,
partia morrla być weiągnlęta efo
jałowe.i dyskusji, by poszczegól·
ne antypartyjne elementy mogły podejmować działalność pro
wadzącą d<> podwazenia jeli.ności
partii.
PJlrtia nie ma prawa elimino-.
wać ze swego
arsenału śr0'.1l<iiw walki o ideolngiczną i organizacyjną jedpość swych potężnych

F'.

szeregów

-

stwierdził

Kozłow.

W

l'•tatucie

p-0wiedzhl
utrzymane zo.slaly
gwarancje,
chroniące
pezed
próbami·
narzucania
łeezeńatwa.
przez nieznaczną mmejszosc
Referent
zacytował pierwszy
woli
większości
-0ra.z
pitragraf
projektu
statutu: 1SWej
„Członkiem
IU"ł:R może
być
;przed próbami tworzenia ugru
każdy obywatel Związku Radziepowań .frakcyjnych i próbami
ckiego, który uznaje program I wywolal'lia rozlaomu w part;'.
statut partii, czynnie uczestniRealizacji linii leninowskiej
ezy w buclownlctwle komunizmu, pracuje w Jedne.I z organi- wytyczonej przez XX Z jazd
zacji partyjnych, wykonuje u- jpartii u..<>ilowala stawiać zaciekly o.pór trakcyjna grupa.
chwały partii i
opłaca składki
czlonkowslde".
antypartyjna, do której naleTen
paragraf
,stwierdził
:ż€li
Mołotow,
Kagan-0wicz,
mówca - w pełni utrzymuje JeMalen1kow, \Voroszyłbw, Buł
ninowslii.ą zasadę
członkostwa
ganin. Pierwuchin. Saburow i
partu.. Rzeczą nową jest tu ooświadczył mówkreślenie, że członldem
partii Szepilow może
być
każdy
nbywatet ca.
ZSRR, który „czynnie uczestniFakty wykazują 3rnntyczy w bttdowntctwle komuniz- .nuowal mówca że organimu".
12atorzy grupy antypartyjnej
W projekcie statutu KPZR na
plan pierwszy wysuwa slę obo- po dziś dzień usiłują bron.ić
swych
lflędnych
poglądów.
wiązki członka partii, dotyczą
gorliwość
pod
ce pracy sp11łccznej, produkcji, Szczególną
tworzenia bazy materialno-tech- tym względem przejawia MoniczneJ komunizmu.
lolow. Do.szedł on do te.go, że
Jednym z na,jważnlejszych oho nawe·t' nowy program KPZR
wlązków członka partii kon- ocenia jako z ducha anty.retynuował referent je~t „rozwolucyjny.
wijać
krytykę i samokrytykę,
.Kozlow mówil następ·nie o
walczyć p1-zeclwko efekciarstwu,
zarozumiałoici, 1amO'zadowoleniu,
poczynaniach
przywódców
blurOkratYzmowt, partylmlaryz- Albańskiej Partii Pracy, któmowl". Projekt au.tutu nie tyl- rzy wkroczyli na drogę barko proklamuje
przysługujĄce
dzo
poważnego
pogorszenia
członkowi partii prawo swobod- ·
nego krytykowania ka:i:;lego ko- st-OSttnków z KPZJR, ze Związ
ikiem Radzieckim i innymi kra
munisty, bez względu na za.Jjami socjaJi.ó,tycznymi.
„Pomowane
przezeń
stanowisko,
lecz i gwarantuje to prawo.
czynania przywódców Albań
W 1Pr-0jekcie statutu realizu- skiej Partii Pracy, a przede
je się Urnnsekwentnie mvśl
wszystkim Mehmeta Shehu
roz.sze~zenia dem-01kratycznych
Envera Hod~y. wykazują do.zu.ad w życiu partii, jako
bitnie do czego może prowadecyd·Ujący warunek dalsz~.go
dzić recydywa kultu jednos·wzmożenia aktywności
i saki,
naruszanie
leninowskich
modzielności wszystkich orgazasad kierownictwa partyjnenizacji partii oraz wciągnię
go, wprowadzanie w partii 1
cia wszystkich komu.ni.stów dv
w kraju por-ząd1ków antydeżywej, twórczej pracy partyjmokratycznych".
W swych poczynaniach przynej.
wódcy albańscy zaszli tak dal~-,
Niewzru&Z-O'llą ,podstawą orko,
ganizacyjnej struktury pa.rtii szą że otwarcie napa1lają na napart!<: i jc.J lenlnowskl Koje,s.t leninowska zasada cen- mitet Centralny, na lderownltralizmu
demokratycznego.
ctwo bratnich parlll laa,;ów soNiezmier.ną wagę ma zawa!'te
cjalistycznych. Siebie natomiast
w projekcie statutu postano- przywódcy Albań'łkiej Putil Pra
cy
przedstawiają .Jako nieomal że
wienie. że naczelną zasadą
konsekwcntn~·ctt markierownictwa partyjnego jest jedynych,
ksł!tów-łeninowców.
kolegialność
kierownictwa,
„Błędna 1>olityka przywódców
chrnn.iąca
partię,
wszystkie albaiiskich może doJ>rowadzlć dtt
jej organy, ~rzed !)-Odejmowa- ocJPrwanla Alb:rnll od obozu ~o
do l>Olityc•nej
niem jedn-0str-0nnych, subiek- cjallstyc-~nego,
Izolacji Albańskie.I Partii Pracy
tywnych decyzji i pos.unieć.
w
111IP,~zynaróclowym ruchu koLeninowskie
normy
życia
munłstyczny1n".
~al'tyjnego,
zasady kole.gialKierownlct.wo Alba1iskic.i Pat·tii
nego kierownictwn, systema- Pracy odrzuciło
polłe.jmow„ne
iyezne
-Odnawia.nie
~•!:!:idu
11l<'Jl'dnoI.1·otnle pr7e7. KC KPZR
or.ga.nów 'f.)aclyjnych zapobie- i hme br„tnle P»ttie po•llnii:<'ia,
:iimi1'1'7ające do pok1manb
najgają
mo-.i:liw-Ollci nadmiernej
ważnlP.i~z.vcb ro7ble?~no>rl".
~micPntr.acji wlaazy w r~lrn
„r:o powlnif'n był uc?.yn\l' Kopo.szcz!'it61nveh
prac-0wn!kó·v mitet
Cenu·alnv w syt.nat'.li, gc1y
oraz wypadkom ich u311w~nia
\\'YCze1'p;lno WMlt'tłde 1110.;t:łiwo~d
flię p(?od k{)nfroli kolc.>l;tyw11 1
p1·;r,e;,oiiatlia. 'trirrown iG,lWa. al~~1l
zapew·niają szeroki
przy.pływ sl:iego, że powinno się ono WY•

F. Kozlow -
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Nadspodziewana dynamika

rzec sekciarskich poczynań i
gdy z winy tego l<ierownictwa
jego

zgubna

droga

odstępowa

w produkcji rolnej i przemysłowej

nia od zasad Internacjonalizmu
stała.

proletariackJego

się

wiado-

ma ,1aszym przeciwnikom ideolog·iczny111•?

Rzecz

w

że

,i.asna,

. .
Rea I1zaqa

tej sytuacji pryncypialne potę 
pienie antyleninowskleJ postawy
przywódców

albańskich,

ot\Vart~

wezwanie do szulcania dróg pokonania powstałych rozbiezuoścl
było wlallnle jeclynie słusznym ,
nowskim

WARSZAW A (PAP). - Obra
26 bm. pod przew0<lnictwem pas. Józefa Ku.leszy
Sejmowa Komisja Planu G-0spodarczego, Budżetu i Fina11sów roz,patrywa!a wykonan1e
budżetu
państwa
za
trzy
kwarta.ly br.
Informację na
ten tema.t .przedstawił min!ster finansów Jerzy Albrecht.
W -0kresie 9 miesięcy br.
globalna pr-0dukcja przemyslowa wzrosła w porównaniu
do anal-0giczneg-0 okres.u ub.
roku o 11,4 proc„ przekrac.zając
planowy p-0ziom za tea
okres o 2,4 proc., We wrześ
niu br. wzrost produkcji prze
myslowej wyniósł 10,2 proc.,
a wy.konanie planu
103,3
.proc.
W okresie minionych 9 mie
sięcy
nie wykonano jednak
planu produkcji szeregu wyrobów; należy pod1lffeślić, że
ostatnio
dala się zauważyć
wyraźna poprawa w produkcji kilku arty1kulów przemys.lowych przeznaczonych bezpośred.ni-0 na rynek.
D-Otyczy
to dóbr trwałeg-0 użytku, które cieszą się dużym popytem,
a mianowicie: mot01·r,werów,
rowerów,
odbiorników
telewizyjnych i lodówek .
Drugim <lzialem produkcji,

do

podejściem

tej

sprawy".
„Po.winniśmy

stanowczo st\vier

dzić że prawclziwa
jeclność
bratnich partii komunistycznych
1 robotniczych powiedzial F .
Kozłow jest możliwa
tylkOJ

na gruncie zasad marksisto,vsl'-O-

leninowskich, nie zaś przemilczania błędnej linii kierownictwa albańskiego. Trwać w danym

'\i\1 ypadku

. tu pa ns
„ t a
NP G I. 6udze
w

dująca

marksistowsko·leni-

po,vażuy1n,

Zwiększają się oszczędności

na stano"\visku

przemilczania sp1·awy - to znaczy zachęcać Judzi do kontynuowania ich niesłusznych poczynai1 antyJeninowskicb.
Mówiąc o ci-Oborze i rozstawieni u kadr part.yj.nycb Koztow zakomunikowal,
że
z
każdym
roikiem w skladz,e
kierowniczych
kadr
partyJnych zwiększa się liczba inży
nierów, ekonomistów, agr-0nornów, .zootechnitl;:ów i innycn
&pecja listów,
nowy
statut
KPZR • wymaga -0d insta'1c:1
partyjnych dalszego usprawniania ,pracy z kadrami, zwięk
szania odpowiedzialności pracowników wobec partii i narodu, pole,pszania metod ikierown.ictwa pa·rtyj.nego.
Odp-owiedzialność
organizacji partyjnych
stwierdził
referent - niewato!iwie wzrosla, ale to nie znaczy. by lwmitety partyjne miały zastę
iJJOWać organy radzieckie i ~ go
spodareze.
podejmować
się
funikcji, któ.re do nich nie naTrzeba oświadczył mówca - by aparat instancji partyjnych zmniej.s.zal się i aby
.~zeregi aktywu .partyjnego się

(D-0ik.ończenie ze str. I)
Sobotnim -Obradom wieczor111ym
Zjazdu
przewodniczył
WJa,dimir Szczeribicki premier Ukrainy.
Pierwszy zabrał glos Waęilij Tol.•.tikow drugi sekceczłonka 'partit, kamertonem, „ we
tar.z Leni.n,grad7,\dego Obwodług
którego sam komunista i
dowego Komitetu KPZR. W
organizacja partyjna będą moimieniu 350 tysięcy członków
gli sprawdzać i ocenia•; moralne
leningradzkiej organi.zacji parcechy swych towarzyszy partyjtyjnej wystąpil .z wni-0skiem
nych.
w sprawie zatwierdzenia noF. Kozlow zakomunikował, że
projekt statutu był szerolrn oma
wego statutu KPZR,
ponie\Viany wSród komunjstó\v Z\vią
waż uwzględnia on
cal!."-owizku Radzieckiego. W dyskusji
cie wymogi programu i odtej wzię!o udział przeszlt> 9 mipowiada nowym zadani-Om bu
lionó\v komunistólv.
dowy
s1polcczeństwa
komuniW końcowej
czę.~cl referatu
stycznego.
Kozłow podkreślłl, że w potęż
nym rozmachu twórcze.! energii
Mówca stwierdził, że komul inicjatywy, którymi ludzie raniści . Leni.ngraclu
i obwod.u
dzieccy
J.>OWitali XXII Zja>.d I leningradz.kiego, podobnie jak
KPZR, wyrażona jest ;;ot.o\vość
cala partia, z entuzjazmem
narodu, by pod kierownictwem
powitali projekt noweg-0 sta.
partii
pomyślnie
zrealizować
tutu KPZR. W dys:ku.sjach na
wielkie plany nakreślone przez
nowy program KPZR.
zebraniach partyjnych przezwiększaly.

w tym
do statutu
l<ode\ts etyki budownicze,:o komunizmu sformułowany w programie KPZR. Kodeks ten stanie się normą
po•tępowanła
Ogromną rolę będzie
odgrywał
wlączon~·

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

Wielkie moiliwości
współpracy

polsko-brazvliiskiej
(Dok-0ńc2enie

ze str.

1)

spraw za~anicznych Francisco
Santhiago Dantasem, wy.jawiły, jaik wlelkie h~tnieja wciąż
możliwości dalszego rozwinię
cia kontaktów polsko-brazylijskich.
Pod}łisaliśmy wspólnie z mym
kolegą brazylijskim umowę kulturalną

polsko-brazylijską.

Bardzo interesujące byty nasze rozmowy na tematy gospodarcze i
cepcje.
ści

cy

wysuni.ęte

DJa

bliższe.i
między

nięto

w nich kcn...

zbadania

Tno~liwo~

i lepsze,; współpra
obu krajami. wysu-

sugestię

utworz~nła

ekonomistów. organizacji
pracy gospodarczej.

grup

współ

Istotnym łlrOłllemem będą tu
zasady współpracy clconomlcznej
między dwoma !<rajami o odmiennych ustrojach.
- Pobyt w Brazylii był okazją clo przeprowadzenia również rozmów na tematy zwią
zane z po!Hyki1 mi~dzynarodo
wą . Czy istnieją st.yczne
elementy
polityki zagranicznej
Polski I Brazylii?
- Tnk. lVLogli<imy
również
omówić niektóre aktuah1e
i
ważne problemy międzynaro
dowe .
Już pop1·zetlnio
było
wiadome,
s:r.ych

że ·w wielu
najistotniejzagadnił~niarb obn:c e,i symiędzynarodowej polityka

tuac.il
Pc!•kl i

polłtyka
Braz.1·1i1 są
co c!o zasncl. Chodzi o
takle problemy. Jak 7a~:ilła pokoJowPgo
wspóll•tnif'nia, jak
~tos1melt do l<olonialiimu I neokolonlitHzmu, s!o911nek do dyskr~·mlttae il 1·asowej,
poparcle
rlla ldtl <'31ł<owltPgo I powszach

zbieżne

ieuia, da:;.cnte Uo
r1w.wi;anJa wy:nlsny ekonon1icz...
n~go

ne.i

t'Oi'bt·!~

I nautrnwo-lrnH111·aine.; .ber.
na różnice m;trojowe,

względu

głow(a

zwierząt

pozwalają

obecnie szacować, że produkcja rolna w tym .roku, global
nie biorąc, będzie o p-0naJ
8 proc. wyższa, niż w ub. roku. Trzeba jednak &twierd~.ć.
że mimo st-0sunkowo dobrych
plonów sytuacja pas.zowa jesr.
nielalwa. Chcąc utrzymać roz
wój hodowli na obecnym p{1ziomie musimy nadal importować

zboże.

l>rzebieg

Również

planu

in·westycy,jncgo

r~alizacj i
można

oce11ić

na og•H pomyślnie. Plao
inwestyc,Jl w gospodar"e uspołecznionej
został
wylwnany za
s

miesięcy

br. w 55,6 pl'oc., pod-

czas gdy w ub. roku w 53 proc.
skali roku
przewiduje się

W

przel!roczenłc

·naJcladó\V inwesty

cy,jnych w gospodarce
nio11ej o ok. 2 mld zł.

uspołecz

XXII Zjazd dyskutuje
nad statutem. KPZR

leżą .

rozszerzenia

który charakteryzuje się w
tym ro.ku nadspod.ziewaną dy
nami.ką jest rolnictwo. Znane
już są wyniki II szacunku
zbiorów,
dokonanego
przez
Paiistw-0wą
Inspekcję
Pk>nów. plony w tym roku mamy dobre . Równocześme występuje
dalszy
rozwój
hodowli zwierząt. Świadczą o
tym m. in. dane z wrześniv
wego re.prezentacyjnego ~pisu
pogłowia
dokonanego
przez
GUS .
Wie<ksze plony i wzrost po-

uznanie celowości ko11taktów
wymiany zdań na temat pod stawowych zagadnić1i międzyna
rodowych.
Mieliśmy

nasz

pogląd

okazję

na

pr><edstawić

spr~n.\'ę

mawiało ponad 30 tys. komunistów, któ.rzy
jednomyślmc
zaa•prQlbowali projekt. W czasie dyskusji nad projektem
statutu wniesiono wiele propozycji.
„Komuniści w silach zbrojnvch calkowicię i w pelni p.-Jp\erają wszystkie zalożenia no
wego .statutu KPZR i jednomyślnie
wypowiadają .się ·za
tvm .~tatutem
oświadczy!
r{iar.szale.k Filip GoEkow, szef
Glówncg-0 Zarządu Poli-tycznego Radzieckiej Armii i Maryna.rki Wojennej.
Wśrócl
hucznych
ol<lasków
ol>ecnych na ~ali marszałek Golilww ośwladczył, że w walce
o linię partii, w walce i>rzeclwko kultowi jednostki, przeciwko
grupie
antypartyjne.i Komitet
Centralny zawsze miał, ma
bi;dzie mieć mocne oparcie w
komunistach armii I marynarki
wojennej .
l\larszatek Golikow zakomunikował, że ponad 200 tysięcy żoł
nierzy radzieckich zwolnionych
do rezerwy włączyło sie do budownictwa komunizmu. Po redukcji si.I zi>rojnycb wiele tysięcy
oficerów bierze udział w
produkcji.
Wasilij Czernyszew - pierwszy
sekretarz Przymorskiego
Krajowego Komitetu Partii (Daleki Wschód) oświadczył, że nowy statut KPZR jest potężnym
ori:żem, za pomocą którego partia będzie nadal doskonalić styl
i metolly kierowania. Każde zcla
nie statutu przepojone Jest troską o podniesienie roli partii w
budownictwie komunistycznym.

niemie-

a w szczególności na PJ.~zy·
czyny 1 sposoby pl'ze:twycii:żenia obecnego napięcia i kouiecz
eką,

ności

tatu

rozwiązania

polro,;owego

sprawy trak-

T?
•
1\. roni

z Niemcanii J~

oraz kwestii Berlina zachodnie-I
·go.
Mogę chyba
stwierdzić
na
poclstawie wszystkich
mych
rozmów i irn.nta•któw, że Brazyla
żywo!rne
zainte.resow _
1 J'e«t
•
. .
. ~
na w utrzyman;u 1 umocniemu
pokoju, w pc•koJowy.m rozwiązywaniu pr-oblemów w drodze negocjacji.
- Jak można ocenić zainteresowanie Brazylii problemem
dez.~tomizacji Europy środkoweJ.
.
.
.
-: Podo1?mc: .1alc w innyc~
kraiach. roi.ymez 1 . w Brazyln
spotkalem s1e z duzym zainteresowaniem tą polska propozycją. Byla ona do1ść szeroko
znana i dyskutowana. Poznałem wielu f.ZC:terych zwolenników tei idei.
Spotkali.~my się z
dużym
zainteresowaniem i - mogę tu
chyba stwierdzić - ze zrozumieniem naszego stanowi~ka.
- \'V <'2asie pobytu w Iiut·y~·
tybie mial:v miejsc!' spotkania
z Polonia Brazylijska. CZ~· mo
glib:v«mv uro11ii\ o Jl0Cl7.ir1Pnh•
•it: wra~eniami z ty<'h spotkań?
~To bvly wzru~z::ijqce spot;,ani~. Cwlifmy ~io
jak
w
rnLl7.in1e .. r rzE'rzy.wi.,cie. .Je~t
to nasz,1 1·o<'lrin:i. która w::irunki zmusiły kiedy.< do oplls>:czf'
nia kraju i swkania
chleba
daleko ·cid ·ojczyzny,

l

ka

wypadkóu

-

Wczoraj, o godz. 7.05, na rogu ul. S!en [(icwicza l Traugutta, motocykl IB 6679 wpa~ł na
samochod-furgo-netkę IB 8266, na
skutek meuszanowanla przepisów ruchu prnez kierowcę motorn. Motoc,,klista - Adam żu
kowski do?.nat pęknięci« czas'ki i w st.anle b<1rdzo ciężkim_ zostal
prze':'•lezlony do Szp1tala
im . Barhclnego.
Przy ul."' Plo~rko:sklej. obok
posesji nr 47 mia! miejsce o
godz. 13.50 tragiczny wypadek:
idący chodnikiem w stanie nietrze.<wym
Antoni Przewoźnik
{Weselna 44) uderzył o bok prze
jeżdżaJącego autobmu
MPK doznając '!'an. n.uczonych głowy.
~ostat. pr7.ew1ezwny do Szpitala
1m. Pirogowa.

*

* *

Na ul. PiotrlrnwskJej przy Pl.
Reymontn, 0 godz. 12.;n. :;-letni
Zbigniew Najder {Prz~·hyszewskiei;o 25) wpadt pod kola samochodu ciężarowego dc:.znaiac
ogólnych ołlrażeń ciała. Przewie
7.iony
został do Szpitala im.
Korc?.aka.
Komf.'nd~
waH~lc:l;iP

* Miasta
* *Milicji

Ob~·-

i pnjnforn10\vah n.as \\.'

~e ole ;;o p1T~dc:.w=n6w
z0s t a~o
zatr7.ym~n:vc·~1
te~o
dnin \V Izbi~

•obotc: Wie!'zorem.
innvch

\Vytrze·/.wieii t w po.s.!c:lP.;tfJJnyC'h

komendach dzielnicowv-::11.
.ti. G.

w gospodarce Inwestycyjnej
teao roku wystąpiło jednak sze•
i·eg trudności.
Zagrożone jest
oddanie do użytku do konca roku szeregu obiektów inwestycji
priorytetowych, szczególnie w
przemyśle chemicznym, ciężkim
oraz w górnictwie i energetyce.

z wysoką dynamiką produk·
cjl l inwestycji ściśle ~ąże sie
rozwój handlu
zagramcznego,
który również legitymuje się wy
sokimi
wskaźnikami wzrostu.
za 3 kwartaly osl:;gamy wzrost
w stosunku do ub. r.: importu
o 7,6 proc., a eksportu o tl,3
proc. Wprawdzie nadal utrzymuje się nadwyżka importu nad
eksportem,
to jednak szybszy
wzrost
clcsportu nłz importu
zmierza, zgoclnie z zatożeniaml
planu, do zniwelowania deficytu
w bllans:e handlowym.
Rok bieżący
charakteryzuje
sir, dość znacznym wzrostem
;;lobalnych
dochodów pienlęt•
n;·ch luclności. W okresie 9 mi0
sięcy l<asowe wypłaty z tytułu
plac wzrosty o 9,9 proc., w porównaniu do analogicznego okre
su ubiegłego roku.
w przemyślP, według danych
GUS, przeciętna pł:>ca nominalna brut.to w okresie 8 mleslc:cy
br. byla o 4,1 proc. wyższa ni~
w tym samym oł<~csie ubkglege>
roku, a przecio:tna płaca brutto
w bu:lownictwie - o 6,~ proc.
Obole wnostu przeciętnej pła
cy powa.żnym czynnikiem rela·
tywnego
przekraczania planu
fuorl•15z11 plac ;iest wzrost za•
trudnienia w gospodarce uspe>lecznionej. kóry przekracza zalożen\a planu.
W~·„ tęp uje
takze
znaczne
zwickszenle
wypłat
z tytułu
skupu procluktów rolnych od go
spodarki chłopskiej.
W konsekwencji
mamy do
czynienia z wysokin1i obrotami
w handlu wewnętrznym. \V o•
kresi" omawianych 3 kwartałów
obroty w trzech głównych organizacjach handlu cletalicznego
osiagnęly 9,~ proc.
wzrostu.
N„.leźy
jednak stwlerdzlć, te
zarówno wysoka produkcja towarów r:11nlrnwych, jak i dosta-

teczny stan zapasó'v pozwalają
na utrzymanie rńwnowa;i ryn-

kowe.I, pomimo Iż w poprzednim miesiącu , udalo się wyriotnle odczuć przejściowe wzmoże
nie zakupów.
W roku
bieżącym notujemy
dalszy, choć wolniejszy w porównaniu z rokiem
ubiegłym,
wzrost oszczędności.
Wptywy z należności
bleźą·
cych podat.ku · i:runtowego przekraeza.lą poziom planowy, gorzej
natomiMt niż w zeszłym rnku
postępuje

spłacanie

zall!glośc!.

W sumie dzięki zadowalające

mu kształtowaniu się
pral\1e
·wszyJtkich źródeł dochodow, za·
dania dochodowe
budżetu są,
globalnie
biorąc, wykonywane
planowo.

Powsłaie
ósma 1Jtae.ia
lelewizy.ioa
KRAKÓW
(PAP).
W
miejscowości Chorągwica pod
Krakowem 28 bm. o<lbyla &ię
uroczystość wmurowania akia
erekcyjnego pod ):ludowę nowoczesnej
stacji
nadawcze;
KrakowĘJkiego Ośrodka Telewizyjnego.
Obecnre na terenie kraju
dz1ala 7 stacji telewizyjnych
dużej mocy we Wrocławiu,
w Kat{)wicach, Warszawie Lodzi,
P-0znaniu,
Gdańsk~
i
Szczeci nie oraz 15 tzw. przemienników. Stacje te obejmują swym zasięgiem 26 pr-0CJ.
Powierzchni Pol~·ki, zamiesz.kalej
przez
blisk{)
połowę
ludności naszego kraju.

Przy drzwiach

zamkniętych

Stałe obrady NATO
nad sprawą Berlina
PARYŻ

(PAP). - Korespon
Reut{!ra dowiaduje sir;:,
że
stali
przed.•tawic1ele
w
NATO mający ra.ngę ambasadorów odbywają stale konsnltacje .przy drzwiach zamkm~
tych w związku z problemem
bPrlit1."kim.
d<'nt

Nac?.elnv
dowódca
wo~l!:
p:ik!u afl~nt.rr!;il'go w Em·ogc-neral Norstad udzi.e!!I.
1rn łych zebraniach krótkich
infrirmacii o sytuacji woj;o·kowej w Ber.Unie zachodnim.
pi~
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jw,iorem
na.d
z-vycięstwie
Regillus: ukr~·te wśród kamieni i ~raw głośniki P·r"Zt»notc:tenl kC\pyt, metr po
szą
met_rze, wz.clln:i całego Fornm.
przysiągłbyś.

że

tzw. !.?atrach oper"acyjnych.
Dźwięk

jest

zapisany

na

mm perforowanych
magnetycmych. Pierw
sza taśma z 4 zaoisarru stereofonicznymi przeznaczora jest
dla dwóch glównych teatrów
operacyjnych (z którycn jeden
ma zasi~;g 1.200. a drugi 800

dwóch

35

taśmach

n1etrów). Druga, o szeSciu Z...9.zcr\vlera impulsy d.la
pisaeh,
automatów sterujących uSwie~

tleniem oraz odtwarza :rlos ko·
ment.Atora w 4 językac-h.
dy 7.abrzmiało na Forum wsJJa.niale: „Quous·
que tandem abutcrc Ca·
a1>stra"
pa.tientia
tilina
pMes2edl ~mer po czterech
któż ?.
sektorach trybuny prze:l.sta.wicieli o·brcnycb tu
wieln uarcd(}WO~ci nit' wkuwał w 1>.1:kole oska1·ż~·cielskie,j
muwy Cicer0<n.'l! I kogo nic
p.rzei-,"Jledl drCIS"lC7. na dźwięlt
015la,tnich slów Juliu.sa Ceura: „eL t.u Urute conit·.a me? 0
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spektakl jest nadawany stereow 4
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Fra.gment Forum Roma.num.
Foto: aulor -

...

na s<tr. 4)

dźwięku.

. li

zemsta

inst.al~cjl

ze

do
oraz
odlwananio
stereofonicznego
po\vierzon11 znadźw~ękow Nart
nym firmom włoskim.
cal~ścią czuwała specjalna koekspertów. powołana
misj;1
przez ministerstwo.

światłem

V..„~tl~\vls~co

o':>ec:n:e jedną

na Forum jMt
z na,p>Vj<-;}17.s7.ycn

1e;;o ?'Ocizaju imprez na S.wif'cie.

klórJ
na
pagórku,
~ a
światło
paello
~'Ił wła.śnie
reflekf.()rów, ro!Tlegl sli:
krzyk m01l'dowaRemusa.
neg" przez brata Głc~n.iki llO·d·a,ji1, komenf.n.rz w
o~lereclt Jęlykacłl wid.,,om ro-z
lo.kowa.nym w ~ sekto-rauh trr
·
buny.
Na F<>rum roizwija sic w
S'ly!>kim temi:>ie lllkcja. Porwa
migają świa
nlr 8a.bine5: Fn·rum. w
t~ po uliczk2.cb
siad za lup!}tem k<>biecycb
nóir, 1>iskimn i wrza.wą.
f?z~·<SY Republiki: jarzy si~
budynek sena.tu.
św1s,,lam·i
roo:blysly okn.a. Gwar gl~ów,
chwila. ciszy i mo'\n korumla
Brutusa. skamująccgo na śmie,rć
swyr,h dwóch synów l!lB ?.dra.dę R'l:)'mu.
Cast0<r i Pollux, joW1jlS'ZOWl
synowie, przyn.o~ kobieliom
:n:ymsk:lm ra.do&11ą
prze·rv.źU.wy

wieśe

..

-

,,Zvcie liczone
w karatach''
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na

tronlcq 4
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Nasz artylrnl, umieszczony w ostatn1m numerze. Panoramv p·\. „o urokac·h cwrno-bialej kres!,1", zakonczyliśmy ·wiadomością, że wkrót~t;? „Dziennik f,ód?.ki" wraz
7. zarządem Sekcji Gra.fic'Znej ZPAP O"głosi subslcrypCJ'l
na d-~iela gral'icz.ne.
Obecnie chcielibyśmy informację tę rozszerzyć.
Ja.k dotyrbrzas zgłosiło się 21 plast~·kńw lódzkiclt,
przedstawiając około 811 prac. o naJrcnmaW;'Z~·rh technika.eh. więc: dneworyty. Jino,ryly, akwafc·rty, akwatitity,
mezntinty, litografie itd. Zceal1zowane one zo.~taną w
Graficzne) Pracown• D'lśwrnclcznlnej ZPAP w i'.Ax.lzi.
P . .Julian Książek. k1w·own1k tej placówki, za.py:any,
w Jakim stopniu przy gol nwana jest ona dn wykonan•a
prBc, informuie nas:
powyżnycb
- w teJ chwili jesleśmy w trakc;e ukończenia \o.l,;a•
!owych prar adaptucy1nych. które .st·worzn bardzo dogndne warunki ctla wylrnnania Sl'rafik1 artystyczne) 1 '.<>
we wszystkich szlad1etnych tedrn1karh. Poza tym iesteś
my w posiadarnu odpnw1ed01ego sprzętu i ws-:elk1rh po•r;iebnych matl?rialc\w, jak orygrnalny. akwafortowy papier chi1isk1, płyty m1edz1ane, cynkowe, kamienie litograCiczne ltd. Tak w;ęc warunki dla pelnegn wykonania zadali subskrypCJI .<.ą już '- gi\ry zapewnione!
- W te.i rhwili mó\vimy o sJ>rawarh nalury lechniM:nej, b-.<trdzo ważnej - le1•z nie za.sadniczej. W pienvl!nym
rzędzie intcre.sują nas walory ar!rstyczne prac, zgJ-OtS'ZOnych do subskrypcji - przNywa.my mu.
z kniei glo.;; zab1t>ra Jerzy Janlrnw.ski - sek.rebn
Sekcji Gral'iC?,ne.i ZPAP w f,11dzi i komi.san lej kultura.lne,i irnpre,zy:
- Wszy.s1k1e grnf1k1, z;:loszone na sub.<.krypcJę. zostaną zwe~yfi.kow1tne przez jury. powol<>ne przez za.:·ząd
naszego nkręgu, co też gwarantuje ndpowicdni pnziom
al'tystyczny · prac, z którymi wyjdziemy do publiczności •
A ol o dalsze szcze~{ily:
Subskrypcja vrzygo,to•wana bę-clzie o.kolo 15 liston1da.
W zwią"Łkn z tym uruchomi1ma ·.wstanie w lc.kalu CBWA
(PirJ-trknwska 102) sperja.Jna wystawa grafiki.
Wa.rto też dndać. że udział w akc.ii ?:glusili m. in.
WarlaM' J{o,ndc-·k. Benn·n Libt>rski, Les:rek Rmo;a. Jerzy
.Jankowski (Ibis), Emil Ukleja, Jer~y Urb.1nowir7., RyS7'l!.rd l"';rzyb.owski i inni. Natnr::i.lnie nie jest t-0 pclna
lista.. Zglo.sunia naplywa.,ią <la.Jej.
Raz je.;;zcze po wtarzamy, że wszy,stkie nadesłane prace przepuszczone zostaną przez s.ito jury, Selekcja tii
gwarantuje ich poziom ar1ystyczny tak, że z góry jui:
można zaloźyć. że staną się one prawdziwą ozdobą naszych mies.zkań. biur. zakładów pracy itp.
I jeszcze jedno. Do ich warto.ści artystycznych dochodzi tu jeszcze inna atrakcja: niska cena, wahająca.
się od 70 d·o 200 zł.
Reda.keja. „D<llicnn.fka." .,.a.t.ronując te.i a.kc.ii podjętej
pDd hasłem: „W każdym domu a.rtyslycm11a grafika", na.
lamach swO"icb umielS'Z·Cm·ć bęclzie repru:l11kcje niclctóTak 'więc
ń'Cb grafik, u'W'Zlględlnin.nych w snbsluypcji.
Czytelnicy na.si tym latwi-ej będą mogli zorienfować się
M. J,
w ~ha.ra.kterre tej przyjemne.i impTC'Zy.
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ORA~JEMUND W 193() ROKU MIAŁ PARĘ CHAT
DREWNIANYCH I KILKANASCIE NAMIOTÓW. DZIS
JEST 9-TYSIĘCZNYM MIASTECZKIEM. WSPANIALE
WILLE Z KLIMATYZACJĄ, SKLEPY, BARY, SALE
GIER, KINO. KLUB, KASYNO, SZ.:PITAL, KORTY TENISOWE I BARAKI.
W WILLACH - OCZYW!SCIE - MIESZKAJĄ BIALI
COS DWA TYSIĄCE MĘŻCZYZ.:N ORAZ TYSIĄC Ko.'.
BIET I DZIECI. w BARAKACH GNIEŻDŻĄ SIĘ HOTENTOCI ZE SZCZEPU ow AMBO, LĄCZiNIE 6 TYSU;CY CHŁOPA.
LAZURO\\'g
WIECZNIE
ORANJEMUNDEM
NAD
NIEBO I PIEKĄCE SŁOŃCE. WOKÓL ORANJEMUNDU
GĘSTA I WYSOKA SIEC DRUTÓW KOLCZASTYCH,
WIEŻAMI,
STRAŻNICZYMI
POPRZETYKANYCH
A DALEJ KAMIENISTO - PIASZCZYSTA PUSTYNIA
I ZNÓW DRUTY KOLCZASTE. I WIEŻE WARTOWNICZE. I LOTNE PATROLE POLICJI Z TRESOWANYM!
PSAMI.
ŻEBY TYLKO„.
NAD ORANJEMUNDEM I OGRODZONYMI WIELKIMI OBSZARAMI PUSTYNI CZUWAJĄ .JESZCZE BOJOWE WOZY PANCERNE I SAMOLOTY ZWIADOWCZE.
A PRZECIEŻ POZA TYMI OGRODZONYMI TEREN AMI OD POŁUDNIA ROZLEWA SIĘ SZEROKO RZEKA ORAN.JE. OD ZACHODU BRONIĄ DO NIEJ PRZY'STĘPU ROZLEGLE PŁYC1ZNY I MIELIZNY OCEANU
ATLANTYCKIEGO, A OD WSCHODU I 'PóŁNOCY
OLBRZYMIA PUSTYNIA KALAHARI. NIGDZIE KOLEJ
ŻELAZNYCH. ŻADNYCH DRÓG BITYCH.
PP.ZE.O KIM WIĘC ZABEZPIECZA SIĘ TO MAŁE
MIASTECZKO?
N A TO PYT ANIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZ W
·
ARTYKU' 'E PT.:
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Ognista lawina przetacza się od trzech m es1ęcy przez lasy Nowej
Fundlandii. Zie.lona wyspa u wschodnich wybrze
ży Kanady, której największym bogactwem są
lasy, zmieniła się w morze
ognia w pośrodku oceanu. l>zień za dniem
wżera się 80-metrowej
wysokości ściana ognia
głębiej w ląd od jednego krańca wyspy do
drugiego.
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Anno

spiĘ

done konit' i Uum wyezeku·
jących kobirt.
Tragiczn~· 1Jokrzyk: „Hannibal
a.nie portas!"
Tekst I muzykę nagrano na
liczącą
taśmę o 12 zapisaeh,
13 tys. metrów długości. Caly

0

niczną

wicl"Łi.n

ortvstyc7ncr araf1ka"
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(Korespondenci a z Rzymu)
est późny, parny wiec,"Zór. O tej pm-ze ulicami Rzymu płynie rm•hli·
wa. blyszcz;\ca światłami fala. t.amoĆh!tdów, miasto po
cafodzienn:vm upale Mldycha
swobodniej, staje sie ~warne.
rM:eśmiane, za.lotne.
O tej porze turyści prostu·
obola.le nogi, p!"Zysiadlszy
Ją
na kamitmnych la.wa{!h przed
lub r.a i;topfontanną Trevi
niach najpieknie.)sz~ eh ponoć
na. świecie Schodów Hiszpań
askich.
O tej porze księ:iyc 'l.llwisnął
pro..~lo·pa.dle nad Collh~eum i
od wewną.t·rz jego
oświetla
przyclR.il\C
mury,
paszarpane
nicsa.mowitośei I tak tajemnista.r6'żyt n ego
sceneria
cze.I
a.mfi.tcafru.
O tej t>orze na Forum Romanum, pl)lożonym w samym
centrum gwa.rnego Rzymu. pa
nu.ie ciSZll., glo.s miasta w.micra na murach świa,tyń, giCa.ra,calli.
Termach
w
nie
S'lcząlki sla.wnego FoJ,tm ukrv
te w duże.i depresji u stóp
Ca;>ita·lu, zna.C?.nie poniżc.i poziomu ot1tC"ba,iącego je mbs'.a - mają wlaśnie u chwil1;
tlawn:1
swoj~
przypomnieć
~w;e!nn·§ć. PDwoła je do ż~
wiodocia „smmi e luci" wisko bl'2 lud:Łi, którego jedyne akce.9m-ia to dźwięk i świ.1
t!o.
•„Na r<YT,leglym terenie rmblysly nil'hie~l;:awe świalelk.11,
l!lnują się ,iak deli.katna mgla
koll1mnat>h
wysmuklych
p·.
pnsągach,
wyszr17erbi 01nych
fra.rmen.!ar.b ruin. Ro-i1>oc1~·na
sie seans „rievoea.zione di Roma a.ntic?.".
Z poJ-~enia "·!oskiego Mini·
sterstwa Oświaty strona tecJ·,.

„W ka7-dvm domu

I

um1era1~ 11on~c.„

i
1

II

rancuski reporter Eric
Kahane z bliska oglądal nowofunctlandz!de
,Eda.
„SJ><>tk„łem
piek:lo:
Ralpha. "" jego zalmprowikwaterze
7owanej głównej
relacjonu,ie
w Ga.nder
Kaban. Ed Ralph jest na«zelnym leśniczym Nowej
Fundlandii. Od trzech mlesii)CY kieruje najwli)kszą

F

i
~

pożarniczą akc.ią ratunkową
w Kanadzie.
torze

w

swojej kwa
urządzone.i w jedynym

Ili

li

hotelu maleńkiego miastecz
ka w pobliżu wielkiego lot-

•.

nisk;~ transatlantyków przy-

pom!.nal generała, który od
nadzieję
dawna straciwszy
na. zwycięstwo nic zaprzes1:1.je walki. Jego armia ·ognlospecjaliści
najlepsi
wej straży leśnej, żołnierze,
c,vwiłe, marynarze, drwale,
piloci l radiotelegrafiści \\iYP<>Sażona w na.jnowoeześniejszy sprzęt - jest bezsil(Dalszy ciąg na sitr. 4)
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carwwie, jak nikt inny zgłę
bił tajniki życia jego mieszkat'lców. I on też wystawia
niezbyt pochlebne świadectwo
miasteczku.
- Czy pan wie, że spożycie
alkoholu wy11osi w okr<)gu pacanowskim, po przelicz1inlu, ponad 20 litrów splrytu3u (oczywiście rocznie) na gtow~ ludno„
ścl? Ale co ma.Ją robić w lst·
nicją,cych warunkach? Doktór
stara slP, osłabić wrażenie, ja·
kie mogla
wywolac
podana
przez niego liczba,

I8

Zatrzymaliśmy

si<: na wzgórzu. Pod nami

!rozciągał

się

bezludny ob'~zar. Las od Jednego horyzontu do drugiego. W odle1glcści około 4 km„ za nasic;pnym wzniesieniem pięly
'sif; ku niebu trzy cienkie pa'
scmka dymu. Tam przed '
killrnma tygodniami żywio-1
towy
ogień
zamieni!
103
•ys. hektarów zieleni w sza1y

popiół.

f
nakd·-

że wiatr nagle zmieni! kie-

.runek. Mój tmvarzysz
.•. zal mi pt lnie ob~erwować~
1 pasemka dymu. W ci<łgu
kilku minut niewinne strużki stały s.ię pP,cłzącą z ogromną szybkoi;cią pod górrę ścianą ognia. Lekka bryza, która przed chwilą nd5
chlodz1la, zmienila się w
żarzące tornado, które gnalo przed sobą chmurę czar- '
' nego popiołu t meżywych
Wkrótce potem
1 owadów.
ziemia zcławala 5ię cksplo·
dować naraz na przestrzeni
5 kilometrów. Zanim poją
łem niebezpieczenstwo
rn..:pc--cząl się hazardowy wyscig o życic. Za naszymi ple
cC\m1 unosiła się 1000-metro 1
wa ściana dymu czarna
u spodu, w środku czerwona, b1ala u szczytu.
Przez 6 godzin czerwona śmierć deptała nam
po piętach ... "
d Ralph skwitował mo
.i<1 przygodę suchym
Sn1iechem. ,,Nam \vciąż
się to zdarza. Już do tego
1•rzywykllsmy". Nie śmial
5ię jednak, kiedy spylalcm
go o przyczynę pożaru. N:e
dostalem od niego żadnej
odpowiedzi. Otrzymałem ją
dopiero w stolicy Nowei
ł'undlandii St. Johns, or.1
! urzędnikci
ubezpieczeniowe' &t'. „Ogie1i został podl-0:i:-o11y". Nie mia! na to dowodow. ale wraz z nim przysię
aa cala Nowa Fundlandiu.
„
1 że sprawcami klesk1 są am~·
1r:, ka11scy gangsterzy.
, zaczęto się od propozycJi
v A
k ·
w
, I · -~ · · (amcry <1n.;;Ki z ią, zek zawodowy drwali) P.JI ,la.czenia się ze zwia.zkiem
1 nowofundlandzkim. Bylo jaone, Ż::! I.W.A. chciala SW<!
1 \\'pływy
rozciągnąć na N'J- '
wa Fundlandię. Kiedy no·wofundlandczycy
odrzucili

E

Pacan.ow.0 .kim
jedynaklem
je.0 t poza fryzjerem tak.że niejaki pan Siwiec, na co dzic11
pracownik rejonowej placówki energetycznej, a od święta
wlaści<:iel
taksówki
nr
J.
Chociaż ostatnio ma on konkurenta w osob;e dr Galązki
pana na ,.Warszawie", J,tóry
od rza.;u do c~~ .u (na o!(oł
bez.płatnie)
wyr<;:cza ,.taksówkarza". Rumiany i grubiutki
dr Galązk~ jest chNlzącą kroniką
()S3rl_,.. PrzP7. te kilkodziesiąt lat spędzone w Pa0

eskulaoa aby w
tzw.
ter~nie skonf~ontować
opinie doktora o „kulturalnym
bezrybiu".

A że „na bezrybiu i rak ryba" prowadzą mnie więc na
placyk obok kościoła, gdzie
rozbija swe namioty
wesole
miasteczko
(huśtawka,
karuzela
i
strzelnica),
ku
ucie.sze mtodszej generacji pa
canowian. Dla tych, którzy
wyszli już z wieku krótkich
spodenek „pałacem ku1tury"
jest .strażacka remiza, gdzie
periodycznie
odbywają
się
,.pijane" potailcówki. Od c.zasu, gdy ze względu na bezpieczeństwo wyeksmitowano z
,remizy X Muzę, nic już nie
stoi na przeszkodzie tym towarzyskim spotkaniom. Zapaleni zaś kinomani radzą sobie w ten spo.;:ób, iż co tydzień robią wyprawę do wiejsikiego kina w S!u.pii.
Panuje więc idealny spokój tym ba.rdziej, że słaby
wieczorami
prad
wy•klucza
nawe.t
możliwość
&luchania
radia. Rnczą się więc ludzie
„::.labiul1kini.

-

Tłum.

M.

Kr.

lub

Ostatnio
wzi~to na warsztat
nowego doktora. Mlod)' energiczn;v. Sprowadz!I aparat rentgenowski. ,.Przybytnil,"„.
Takie·
mu dobrze„.

brydża.

ze str. 3)

przedtem jcszc:ze 1>rze•
żyli
wi·d'liowie wspaniale wi~
dowisko, gdy Cezar, z bogatymi lup.a,mi wojennymi, tysią
cem niewo1lni~1ów, ,jaJ<o triumfa,toir podąża! Via Sacra. Synchroini'Z.acja
dźwięków
zw:vcięslciego
pochodu,
wrzawy
tlumu i świa.lel zapalających
się kolejno na tra.!łie, wydobywaj.qcych ~ mro·ku kolumny. pc.są!l'i, świątyuie - &twa

na-

na dlugie jesiennowzimo-

we wieczory. I z tym kłopot.„
Jest ,fµż trzech. Czwarty byłby
proboszcz, ale.„ czy miejscowa
opinia pochwali ten wybór? Bo
pozostall
dwaj są członkami
partii„.
atem w centrum uwagi
„opinii"
znajduje
&ię ...
cebula. Ona jes.t bowiem
podi;.tawową uprawą pacanow<>kich
„gulonów".
Grzebią
przy niej tygodniami, obliczają przypuszczalne zyski, póź
niej za.>§ cieszą się lub klną
- zależnie od urodzaju i cen.
Wg. obliczeń Gromadzkiej
Rady Narodowej z rejonu Pacanowa można by zatrudnić
bli.sko 4 tys. ludzi.
W te 0
chwili egzystują oni n.a niewielkich go.spodarstwach, prncując dorywczo przy budowie
dróg, melioracji it<:t.

L

PRAWDĘ
tyka

się

miedze„.

tego
przez
spo-

elowo ;pomi:iam w swym
o;iisie
Pacanowa
takie
popularne na
prowinc.ii
placówki, jak c15rodek zdrowia. GS. czy szkola (notabene p·rowadzi ona tu wielokie-

C

(Da.lszy

c'ąg

na str.

Do tragicznej wpro.~.t sylu.:icji doszł<l jednak w sumy„1
Pacanowie, gdzie ziemię eool1cza .się już w zagonach. Ten
kto posiada 5 zagonów poło
żonych obOlk. siebie, może się
uważać
za wielkiego gt\Spodarza. Bo są i tacy, kolórych
dzia!ka ma s~erok.ość. .. wuZLl. Stan ten poglębia się carat bardziej, gdyż do rzadkości należą lu tzw. .:;iplaty.
\V
Pacanowie dokonuje s.~
,!podzlalów" i to ,·,na gębę",
bez pomiaru i &porzą:Jzama
<Kioowiednich a.k.tow w są
dzie.
na pl\lcach

jedne,1 r<;kl

kownlcy, nie
wiedzący często
po klm
dziedziczą upnnvlanq
lV tym st.nnle
necz~
URN
zadowala się !lcląganlem
podatków, nie wdając się w za·
imatwane prawa własności.
Jako clelmwostkę opowiadano
ml, że jeszcze niedawno pacanoJa i
w n e jcżdzlll w pole z ;i:erdka·
mi, na. których
ojcowie czy
dziadkowie zakarbmvall szerokość zagonu. w tej chwili zaś
Istnieje uznawany p1·zez wszystklcll zwyczaj worywania się w
pole sąsiada.
Katdy, kto jako
pierwszy
wJe:tdża. z pługiem,
zagarnia ku sobie jedną skibę
sąsieilzlticgo pola, wiellząc, iż

fany

tal<

mlłene
że

złvd:z~nie

wystarll2y-

la tylko odrobina wyobnźni„.
O ogro1ni-e widowiska świad
czą następujące dane technicz
ne: 10-l<ilometrowy J<abel dla
zasilania reflel<torów. 12-kilomctrowy dla zasilania glośni
lców. Zainstalownne urządze
nia
zllżywają 3eo kilowatów
mocy. Wzniacniacze akusLycz.„
ne - o mocy 3 tys. Walów.
Na terenie Forum zain:ttalowan o 50D reileklorów i około
-!OO glośni!:ów. Znajdllje się tu
stac.ia t:·ans!ormatorowa, centrala dla sterowania światłem,
ze specjalnymi uklddami przełączającymi i „mózgami elektronowymi".
.rest to jedyne
tego

rodz.o:iju

.,móz.~ów
świecie.

D yl
IJ się

zasto<;cv•.·anie

elelctronowych"

w

rrni!egająry
\W~Ótr"la
l\a.p.ito„
lińs1kiego
ś1>iew
Ne;·onił.

jeszcze

7,c

p1yU:,.r H:lymu, gdy Cl7.erwone języki refle!~toirów la1\czy!y po za.byt.ltach Fu.rum. Byi

5)

ły„.

uliczka pro
wad7.i do rynku.

ziemię.

wesołe miasteczko.

sąsiad także nie omieszka
uczynić.
I dlatego, iclą~
okoliczne pola, nic często

Wąska

pollczyć
prawowitych
własl'icle!i pozo~tali to 1tzyt-

l'fa placu rozbiło swe· namioty

rmfa,

rzeczywistości.

·:.:-:< ····

Sl.ącl

Mc.1ę

W~B
tylko z11pewnie,
gdy uml·nkly glośniliti i pogaJS!y świat!a, na trybun2.cl1
dłusro .i'<'<:7.~7e JHLNJ•wala ci1>--z.i
uj?1k m.CJ„k.ie·m 7-315-_;,r:_J".
A tw6rca L'.!')"O I!•n-eżyria nnw~:"7•GS!t:\
te~hn·.:.a
pozc,c;;l?.la.
P.no1niitno·\Va,
tL1<.ryfa.
wśrcd nih1 i pcirastaJąe:rch je
chwR»tów.
HANNA SAMSONOWSKA

że

Wilmański
I.
Zupełnie

niespndzimuie

o rrxlziniz siódmej -wicc.zór
iabegoś maja
b~zszc!estnie

c.::y grudnia

nad_iechal od strony parku We·nccja
c;arny Mercecks nocy
kawiarnie
były już o tej porze neonowe
i 0lelctryczne
riad głowami Alicji i Krystyny
mrugały
po·r-Ozumiewa wczo
olejne gwiazdy Egz.otyc.znej
b11l 10 wtaśnie czas
q~~-,.,ai~ pripicwo·qów
i b'}l czas
kir><l.!J s·eply o·kn:i przedmieść
a w czerw:>nych skrzyni.ach fabryk
wpnlaly si1; śwwtla nornej zmiany.

Il.
Kiedy osta.tnią ..piątfoę"
ukryje tunel zajezdni tramwajowej
można

rozlożyć

dłonie

nad asfaUoJ.Oym parkietem mias:a

I

można również
mierzyć z papie rosa

w chyboUiwe pasma ne01Ww
i tale
iść kra.wędzią wolnoobrotowej nocy.

!
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(I
(oczywiście t:•rócz ko,biet i ich dizieci),
(i ·
to
funkc.to·na.riusze
diame-ncia.n"1rieJ
:1
ko.m.oa,nioi, a wi-:c dyrekto.r nacrzelny
;·
1 cifr,nlrn-w!e dyrekcji, po.s'Zukiwa-c-tl!,
,•
;;eofodzy, det<lktywl i policjamri. •
(,
ta.kże inżyniecl'1nvic, mechanicy i maj·
strnwie.

Oramjemund j<!Jk się domyślacie
- to centrum
ek.sp l.031taeji n0owych
pól diament·owych. Dzienna prod•ukcja.
wynmsi tu pr7..eeiętn-ie 2.000 karatów.
.Jej 98 pmc., to diam~nly niebieski<.
11-ocla.imy, że cena. jednego kara.ta wyncc5•i w zale·;,nośoi ocl wa.gł i czystości
!Hl 20 do 100 funtów. l.\'l'iesięcrziny za!em
urobe:k
przedsta~via
waq-(o.ś(',
l>io.rąc
nałmzszą
wa.rtość · kara~a.
mili001 200 tysięcy funtów.
FrnncOlii!l
d' Arcnm-t
p.o.wiada,
:i.e
C'ZaJ.'Iti roobo-t.nicy są tu znacrmli·e lepiej
l11•a.k1lowani, niż i~h bracia w k,o.palniach diamentów w UnH PoludnilowoA frykań.skiej, że 7Jlllkwatllt'owann i ży
wieni są na kOO'llt kompa.ni1i, tAl posi·adoa,ią sta.di·on spadowy, wypważo
ny w a.kce.so•rfa, do różnych ll'ier i 7.e
7ara.biają miesięcznie aż do.„ IO fun~
tów, Le<-,, żaden Ho-tent-O·t nie może
tu pract}IVać dlużej, ni·ż pólta.ra roiku,
1dyż po tym ezasie jest już za,pewne
za mało wydajny.
W suchym pmvietiv.u i PO•d ir01Pika.lnym słońcem, praca bynaJmnI.ej nic
.ie.st la0!wa. „Przeszuk.i.wałflie" P·U1".lyni
cclib;vwa się 1>1izy JH}ffi.oey zwykłych
tn.pa.t. Po·rl kieraowonlclwem speców o<l
pe~ukiwań I 1eologów Jfotenlool k110

l

dJ.

wineim"

.. mc-cniejszą z czerwoną kartką'' oraz plot.kami.

I

I

spod kurateli

Tymczasem nowy doktór stara się sk01npletować czwórkę do

mo.i:na

K.illrnkrotnie doszlo do krwu ..

Nikt więc nie wierzył w
przypadek kiedy latem za' C'Zę!y wyburhac w różnych ·
punktach pożary, które szyb
l:o przybrały rozmiary kataI &trofy. W kraju, któLY żyje
g!ównie z przemysłu celu!ozowo-paplerniczego
spło
nęło już do tej pory 7 ty~.
km. kwadratowych lasu. W
!przeliczeniu na drewno rów
na się to ilości surowca potrzebnej
do. zaopatrzenia
dwóch istniejących na wys·
rie olbrzymich kombinatów
1
celulozowych na okres IO
' lat. Nowa Fundlandia żyje
już tylko jedną ()Stalnia nadzieją: liczy na zimę. Jedynie śnieg i wiosenne rozto,PY zdołają pokonać żywiot
1
_,płomieni. Trzeba będzie wte
1dy wie.le__ d~iesi~tków la~ za.
nim za.:i11zmA s:ę rany, Jaikle
l spowodował naiwięk~zy pożar lasów w historii Kana-

się

ł·ozmowneao

ynek,
kilka
wąskich
uliczek, .stawek pokryty częsą i plac targowy
oto całe miasteczko, o 1700 obywatelach.
A propos placu, to w sezonie
letnim stają na nim w szranki ;~3canow.scy piłkarze. Co
prawda placyk ma z jednej
str.ony
,.ma;let'lki"
pagórek,
ale za to leży w .samym centrum, co nie jest bez znaczenia dla frekwencji widzów.
Ten fald podkreślał mocno
oddany kibic druż v ny. miejscowy fryzjer - zdaniem pki
pięknej „za malo utalentowany, by robić główki damom",
nPtomiast po<iadający dno;tateczne kwalifi.kacje, ~by ogolić te kilkanaście bród w sobotni wieczór.

1 tę ultymatywną propozycję
1. W.A. próbowaia użyć siły .

wych potyczek w obozach, .
robotników leśnych. Policja
odnotowała wypadki, kiedy
rywali I.W.A. ładowano z1mą nagich na ciężarówki i
wysadzano w śniegu 20 km
' poza osiedlem. Gdy w nas~ępstwie wielu podobnych
zajść parlament nowofundlandzki uznał I.W.A. za zw1ą
, zek nielegalny i zakazal je' go dzialalności, czlonkowie
gangsterskiego związku wy- ·
cofując
się
z przegranych
pozycji zaprzysięgli mieszkańcom
Nowe.i Fundlandii, 1
że
„zostan:i, uwędzeni jak ,

Wymykam

.
R

Spostrzegliśmy,

śledzie".

Annol961

ISTNIE E

'na wobec potęgi I rozmiarów
tego pożaru.
Yl
pogodny
poranek
kiedy z jednym z urz~dnikow
Eda wyruszyliśmy na objazd terenu.
IJechalismy przez świeżą, zie
laną,
nie dotknięta klęE,ką

j µrzestrzeń.

Na Forum
Romanum
Ale

płonąc
ze str.

AUTOBUSO'Jt

(Doklończenie

um1era1ą
(Dokończenie

MI W

. „Z~arzyło się, że krawiec ll?l>ełnlł przestępstwo. Pojmany prze:t straż, stanął przed sądem, który skazał go na karę ~mlercl.
Juz miano wykonać wyroi,, kiedy Jeden z rajców zwrócll &ądowi uwag<;, że po straceniu skazańca, miasteczko
nie będzie mlało
!traw~. ~o czyni~, aby. ":ie uchybiając i;prawiedliwoścl, nic stracić potrzebnego miasteczku rzemieślnika? Zastanawiano się długo
aż !<torys z rajcow, olsnwny pomysłem zawołał: „Mamy:i. przecle dwóch szewców!" I powieszono szewca, choć zawinił kl'awiec„.
ża!ujmy, że _ów prześwietny gród nJe posiadał •Wego dziejopisa - mielibyśmy dziś okazję przeczytać na pewno
.niejeden
panegn-yk, sławiący „roztre>pność 1 przezorność szlachetnych rajców", A tak musimy się tylko zadowolić anegdotą:
„KJedy pewnego razu burmistrz Połańca przysłał do miasteczl<a posłów z p1·ośbą o wypożyczenie szubienicy, i·ajcy tutejsi, po
roz,~ażeniu sprawy, odpowiedzieli: „szubienicy
nie pożyczymy, gdyż mamy ją dla siebie 1 dzieci naszych„.".
. No i na koniec, jeszcze jeden przyczynek do historii miasteczka: W samym jego cenlrum posiadali kiedyś kuźni<: dwaj bracia o nazwisku Koza. Byli oni tak pracowici, że już sltoro świt stawali przy kowadle. Cale miasteczko miało ich też za swego
rodzaju budzik, Niech tylko rozległ się dźwięczny stuk miotów, budzone> się, mówiąc: „pora wstawać, Kozy kują!„.
A mnie się wydaJe, że pora skmiczyć z anegdotami i zacz~ć mówić poważnie. Bo przecież„.

by o·dwiedzić Ora.njemund fra·n-cuski
d'7!ieorM11iikam
Franco is
d'Ha·rcourt zmi.1-rężyl a.ż rok cza ..
su zanim w Londynie i Joha.n.ne.s·burgu uzyskał zezwolenie.
Jemu to właśnie, siały jego oip.Jeknn
w stopniu ka!)itana armii angieJskiej
m. in. powiedział:
- Czy wyob1•aża. pa.n ~-O>bie co by
&ię dizia.lo, gdyby tak pewnego dnia.
2.l'P,CIZ!lly ztod~zi.e.i wyniósl stąd wa,U12;ki:
pełną diamentów?„. St>a.delt cen tych
~ wa1·tośrio 0wych kamien.i, spa.dek warf t11ści akcj.i, a kto wie, c:i;y nie kra<!h
li na giełdach.

A

__
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pią rowy o wymiarMh 5 meirów na
l me~r i głęb(J1knści pól me.tra. Inne

eki1py

w rc.za-zucooym piasku wypadi.a.mentów.
Z chwilą, gdy w kilku, rn;y kilkunastu obok siebie wyko.panych rowach zna.ltl'Li<tno Gkreśloną ilość cliamen.tów, wska:i;u.i<i·cą, że zmechani?:ow:ma eksploa.tiw.ia będzie rcnto•wna.
1>11>dJet.ililżają,
na. gąsienicach potężne koparki i inne skomp·H~rnwa.ne
mas:zyny, montuje się taśme>ciągi i ro't
pc.czyna, wywra.canic pustyni na nie~.
Po pierwszym
p1izesi•ani:u pia.sku
I wybr.ani:u z niego dużych o•ka.zów
d>iamentów, pi.aselk poid.d.awany jest
myciu, s11S1Zeni:u i dzialanht C'lektrycrznoścl, po ezym „wje..;id.7.a" na taśmo
ciąg, na.syc0ony Jep•kim tlu&czem i polewa0n:v wcdą.
Poidczas gdy zJia,rna
pia'łku
sp!ywi.,ją,
na zf'wnątrrz, di.i„
menty !l<la.dzaja, się w lepkiej, i!uste.i
ma..sie. Z tej ma.sy zaś wybierają je
czterej ang.ielscy emerytc>wani pu1'k1>w
rdcy, zobojętniali
ponoć
na w.s'lelkie p01knsy, a. więc godni za.ufanh.
Zda1"Za się, że w ciągu dwu god•?Ji•n
wybieira.ją z ta~my 110 1.51!0 diamentów różnej wiel!wści i ha.rwy,
Wsrzyscy
b!,a,li
w
Or·anjem.undozie
trują.„

Ni-ezależnie od iluś tam płotów s
drutu kn.le:zastego, ma. swoje nsobn~
ctg1•od1ze.nie żelbetowy sb.arblec.
od
którego klnllze (każdy o innych ro\v·
kach i naclęci.a.ch) ma,ją, wszyscy czło.n
kwwie dyrekcj·i.
Ow skarbiec mo.g!\
o•two-l"zyć dc.piero po w.spólnym ubrn
nlu się I w to.warri:yst.wie dep.0>zytora,
znającego
tajemnic-Ly
rebus
nra.njemu.nd.,.,kiego sezamu, lecz w 'la~
mian nie posiadającego żadneg-0 kltJ·

oo;a.

K:i.żdy, kto•koolwiek !l<puszc-za Oran.iemund jest podtlawany <lr-O·bia:i;i;-owe.1
rew1rz;Ji l 'prześwi·etlcniu promienia-!
mi X.
O tym, b;v ktoikolwiek przywlamCZl'ł so.bie chc<l>iaż jeden diament, w
o.gó.Je nie może być m0>wy. Bo tak
w miefieie - o•bll!llie, jaik i na polach
<łiamento.wych wsiy.scy ustawic'lnie są,
śled-ze11i µr7.ez detekt.ywów. Po.niewat
nigdy nie wiadaomo, klo jest detektywem, wszyscy śledZĄ się Wtl,aj.emnie.

l

0

Schylić 'lię I coś podnieść na terenie kima.lni t1> na.raizić .~ię nie
tylko na. n?.tychmiastmvą rewizję, a.Ir,
i na. rewiz,ję w mieszkaniu, na. nie-1
ustoone podejf'Zenie.

Tak więc życie w Ora·nJemund!zie
nie na.leży do p•rri:y,iemnych, nawet dla.
hutnnści l;ialej.
ł
(em)

~
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spotkań

](onia.c 1;p.la.nd.id.
i1;ofa.tion?

-

z piosenfią

tory illa r01Werć-w, orarz: skute1·ów i motocy·kli będ'Łie w
i;tanie ,,przerzucić" w tym sao wiele więcej
mym czasie
-01Sób i lctwMów w obie .sir-0ny.

nymi projektami bez wZlględu
na to, czy jest mo·wa o moś
cie, czy tunelu. Dziś wprawdzie względy strategiczne nie
odg<!'ywają tu j.uż żadnej roli,
lecz dum'lych z wys,piarstwa
Anglików świadomość powią
zania wys,py jakby pępowiną
przejmuje
z Ją.dem stałym
grozą. Lecz busine.<;<s is business„. i oficjalna Anglia wie,
że jak się czek?<> ,.a", trzeba
kto
także powiedzieć „b" do ws.pólne.go
się
przyłącza
rynku , będzie musiał również
połknąć gorzką pigułkę te.g<>
mos<tu.

wy brzeża
połączenie
Stale
francuskiego z angielskim pla
nowane jest od dziesiątków
lat. Pierwsze prace drążenic
we pro·wadzono jliż w 1882 r.
wybudowtedy
Zamierzano
wać po·d Kanałem La Mavche tunel. Wściekłe pro1esty
Anglii zmusiły wówczas wykonawców do za.przestania ro-

bót.

•

Refren proipagandowej śpiew
z n.ie tak odle,gJych lat
ki
znów dźw ięczy .przewrażli wio
uszach:
w
Angliikom
nym
„Denn wir fahren gegen EnBrytyjs•k:i
Wys.pa
gela-nd„."
ma .<>ię s-tać łatwiej niż kiedykolwiek przedtem o.~iągalna
ernmpejskiego.
z kontynentu
inicjatywą tą znów wystą
;pili Francuzi. Przedlożyli om
goto·We plany najo.<>tatnio
śmielszej koncepcji. tego p<Jprze.rzµcenia mołączenia stu od Calais aż do kredoPo<trzebn
wych skał Dover.
by dumne Wyspy
4-6 lat,
Brytyj,<;1kie zdegradowane z0s.taly do roli półwyspu.
Od 160 lat, to znaczy o..1
chwHi, kiedy po raz pierwszy
wy!onił 1&ię ten pomysł, Anglicy bronią się przed po.dob-

•

L

łfllawizja.
- baśń. 9.20 Koncert rozrywkowy. 10.0~ „St.arożyt
na nauka Chin" - aud. 10.15 Mu
Audycja
11.00
zyka popularna.
dla klasy VI pt . „.Jak powstaje
mapa". 11.25 Muzyka dla wszystkich. 11.5'1 Sygnat czasu i hejnał .
12.0:; Wiadomosci. l~.15 „Rolniczy
lnvadrans". 12.30 „Raclioreklama".
12.45 „Na swojską nutę". i:i.oo Au
dycja dla klas III i IV z cyl<lu
„Paźdzlorek"

PROGRAM t
8.00

Wiadomości.

8.03

Przegląd

:Pl'asy. 8.15 Muzyka poranna. 9.00
Wiadomości. 9.0S Fala 56 :!.20 Fran
cesco Maria Manfredini: concerto op. 3 nr 11 c-moll. 9.30 RadioWy Magazyn Wojskowy. IO.OO Dla
dzieci audycja sl-muz. pt. „Jesien
ne rachunki". 10.20 Muzyka dla
Wszystkich. 11.•0 ,.o dziwnych l
nieprawdziwych zdarzeniach"
historyczny. 11.57 Sygnał
montaż
czasu 1 hejnal. 12.05 Wiadcmości.
12.10 Felieton z cyklu: ,Plamy na
mapie". 12.20 Gra Polsirn Kapela
P. d. F. Dzierżanow:;kiego. 12.55
„Zielony Magazyn". 13.10 Koncert
życze11. H.311 „W Jezioranach" Odc. 15.00 Muzyka rozrywkowa.
humoreska.
15.15 „Chuligan"
15.30 Koncert stynnych solistów.
16.00 Wiadomości. 16.05 Tygodniowy przegląd wydarze1\ m1c;;dzynarooowych. 16.20 „Cesar:>; Portuga17.23 Muzyka talii" - stuch.
neczna. 18.00 „zgaduJ-Zgadula''.
20.00 „Tydzień w kraju i na świe
eie". 20.26 Wiadomości sportowe.
20.30 „Matysiakowie" - odc. 21.00

śpiewać".
cllc:tnie słuchamy".
gad.kl
„Baśnie i

.,Uczmy

go
klu

si~

13.20

„cz~

14.00

cy

z

ludowe·'

PROGRA~ ll
10.2~

(L) Omówienie progr. Radia
i Telewizji. 10.30 „Moskwa z melodią i piosenką słuchaczom polMe!odie Liimowe.
11.00
Skim".
11.20 „zespól Dziewiątka'". 11.30
Słuchamy muzyki ludowej. 11.57
Sygnał czasu i hejnał. 12.05 Wladomoi.cl. 12.10 Poranek symfo„Zgaduj zgadula,
13.15
:nkiczny.
tóra półkula" - aud. 13.30 Prosłuchamy. 14.00 (L)
szę mówić WynU<i „Kukułeczki"'. 14.02 (L)
l<oncert 01·1-. Mandolin. LEPR p.
d. E. Ciuk•zy. 14.30 (L) Małe ze15.00 Dla dzieci
społy i soliści.
„Godzina
słuch. M. KrUger pt.
Pasowej róży". 15.45 (L) Muzyka
16.00 (L) „Lódzkie
rozrywkow~„
nowości wydawnicze". 16.28 Koncert chopinowski. l 7.00 W1ad'omos
cl. 17.0~ Publicystyka międzynaro
dowa. 17.15 J. Strauss: „Noc w
Wenecji" - opt. w :i aktach. 19.30
„Lasica" - słuchow . 20.00 Rewia
Piosenek. 20.30 Orkiestry 1·aneczne.
Dziennik wieczorny. 21.17
~.oo
21.~ł Gra
l>'ladomości sportowe.
21.40
boz.nańska 15-tka Radiowa.
o tańca grają orkiestry. 22.00
Ogólnopolskie wiadomości sportowe. 22.~0 (L) Lokalne wladomoscl
sportowe. 22.30 „ze świata opery''
auc!. 23.00 Muzyka taneczna . 23.50
Ostatnie wiadomości.
TELEWIZJA
O.oo Transmlsia z Moskwy z upomodstonię.::rn
roczystości
nika K. Marksa w Mos<kwle
ll.55 Program dnia (L. lok.)
12.00 Poranek muzyczny z Pozna
nia „Muzyka dla ciebie" {P)
12.i5 Film z serii „Disneyland"
„Od Ezopa do Andersena"
(W)

13.35 Film dla dzieci „Biał~· tiudei" - prod. r.adz. (W)
11.50 Sprawozdanie z meczu piłki
Odra Opo
nożnej Cracovia le (Kraków)
15.4S Niedzlelna biesiada (W)
16.50 PKF (Wl
l7.os Miś z okienka (W)
17.20 „Księżniczka żródlanka"
fl\m krótkom. proc!. NRD (W)
mm .krótkom.
17.35 .. Mikrus" prod. polsl<lej (W)
uczynki Wojciecha
17.45 .. Dobre
program satydzdoby" ryczny (W)
ls.20 Telcturniei „ze świata opery" (Katowice)
ln.2, Dz•ennik telewizyjny (W)
20.10 „Biuro
matrymonialne"
fil'TI prod. franc. ctozw. od
lat rn (L. lo;i:.)
22.łl() Sprawoz<i'łnie fHmowe z obrad XXII Zjazdu KPZR (Mo
skw.a)
22.40 Niedziela sportowa (W), (L)
(W)
PONIEDZIAŁEK,

30 PAZDZ.
PROGRAM J
8.llfl Wladorno::cl. R.OG Mu7ykR I
aktualnnścl. 8.W Mt1zyl{a poranR.;,o „Porarlv praktyczne dla
obi et". e.oo Audycja dla klasy n

ka.

spół

PieSni i

Tańca

„Sląsi(".

bu

Z~1:S

„Pi,vnica

świdnicka".

70 mefalami mona.
temu pod mOiStem bęprzepływać

bez

na.jwiękS'le jednopr:zeS7Jkód
siki oceani~ne. 'l'echnky wi-

która.

jedną. trud!ność,
jednoe.7.eśnic ich
.la.k będ<zie pr:nebie-

tyłki>

dzą

budz.i

wesołość.

gat na mctśeie rullb koło'"'Y pirawulSltrC1nDie jak we Fra.nja,k w
c,;l, czy lewostronnie
AngHi. PoHtykom Ws.pólnego
Rynku nie jest jednak we.solo. Wieclrzą oni dobrze. że utradycyjnych
obro-m1.
pa.i·ta

P'l'IZYwilejów i oba.wy Anglik6w óku!eC'Zniej podmb.wwuJ<\ m<>Bty od dynamitu.

nad tuneprizewa.gę
Wypctsa.żony w 5 obok
biegnących autoistraid,

lem.
i&iebie
dwie tra,sy ko·Iejo,we oraz dwa.

K. M.

Pacanów istnieje
napraW1lę
(Dclk.ończenie

i"unkową

i

.sa Góra, z

ze str. 4)

żywą

Leon Orlowski - Maurycy Au
gust neniowsl<i, WP, z1 2;,.
Prawda o pochodzenlu i dzln
Maurycego Beniowskie
lalnoścl
go, tytułowej postaci poematu
Słowackiego. z pracy tej dowia
dujemy się jak dalel<o odbiega
rzeczywistość od legendy.
. Bohdan Cze..zko - Tren, MON,
zl 10.
l<ompanli,
zapasowej
Dzieje
sformowane.i w jednym z centralnych mJ.ast Polski po P"Zehmaniu linii Wisły w styczniu
194~ r.

qzialalność)

P~cano

„egzotyki;"
swoistą
wa i jego inność.
Ciekawą
że

fakt,

wio~ikach

rzeczą
ws.zy,~tkich

je.5l
11
pac<rnow-

np.

we

podległych

GRN prosperują kółka
W.szy.s.!.ko wslcazuje
rolnicze.
na to, iż właśnie te kólirn
na
groma<lę
wywieść
mogą
lepsze drogi. Ju'c tcj~•l\:ieś
ra:r. mówi się o budowie w
bq:!.1placówe,k
mhsteczku
cych .za,;:ilPc?E::n dla organizacji rolniczych.
Siedziba GR.N znajduje s.;ę
za
na krańcu Pe.ca11owa
nią ciagną s;ę już • zczere 'Pvla. PrRwdB, od pól dzieli GRN
jeszcze mała cegielnia L. l'..y-

py.s:znL
uparcie .sznlrnlem
za~
.Ja
kó?-. No, bo czy;i; uwierzyłby
mi ktoś. że w owym sław
nym Pacanowie nie ma am
jednej kozy?
OPOWIADANO Ml
W AUTOBUSIE

miesiąca
końcu bieżącego
d1> Londynu Marla
wyjadą
Iirzyszkowska l lienr~.-k Gie·

....

.... _..._.....

.s;ę

góry ma slę też.
znajdować wejście do śred
niowiccmvch lochów i korytarzy . Swel!:o eza.<-u zna.leźli
się nawet śmiaErnwie. którzy
zapragm;li wydrzeć im tRjemprzede w.s.r.y.stkim„.
nicP. a
skarby. Ich wyprawa skończy
Ja łl!G w.ą:;kie bardzo smulnn
,orz~rn ';eni widokiem Judz!kich kości zemknęli ja:k nii!-

W

·------- _....__

wiąże

Nieopodal

~ · ~ie;

ro z Op„ry 'Varszaw,klej oraz
Alicja Boniuszko 1 Zygmunt
RaUyckil'j.
Jasman z Opery
Wyjeżdta.lą oni nR zaproszenie
prezesa Królewskiej Akadt>mii
Ta1,ca, wybitnej ta.ncerki 1mgiełsklej Margot Fonteyn l wy
stąplą w dniu 2 listopada w
Covent Garden na galowym
koncercie.
KrzyszMarla
Na zdjęciu:
kowska.
Fot'.>: CAF

którą

szereg legend l baśni.· U jeJ
.stóp legli podobno wojownicy
przez
rozgromieni
tatarscy,
dzielnych pacanowian. Ci rozgrzani walką popędzili ;rzekomo Tatarów hen za Wisłę.
przy okazji miazaklad:ijąc
.sto Tarn.ów.

bowiem z zaloże
wvchodzę
nia, że przede wszyst,kim napokazać
Czytelnikom
leży

rolnikom". 21.0ll
.,Naukowcy Polskie i rn dz\er.l<i e orl<iestry raz
rywkowe. 21.:;o Rezerwa. 22.00 Kon
Symfocert Wielkiej or:.iest1·y
nicznej PR p. d. J. Krenza. 23.00
Ostatnie wiadomosci.

22.00 Audycja literaclrn. 22.30 Mistrzowskie wyl<onania dz1et muzykt kla$ycznej l roman tycznej.
22.5-0 Muzyka taneczna. 23.50 Ostat
nie Wiadomości.
TELEWIZJA
16.30 Program dnia (L. lok.)
16.45 „Kolorowa okladka" - pro
gram dla dzieci (L. lok.)
17.00 „Na Cejlonie" - film prod.
pols·k iej z cyklu „Kraj e daprogram
lekie i bliskie" dla dzieci (W)
17.15 Rozmowy o programie (L.
lok.)
mag. pop.-na17.30 „Eureka" ukowy (Katowice)
18.00 „Kino krótl<ich iilmów" (W)
ta.1:; Tele-Echo (W)
19.00 Pokaz mody włoskiej (W)
19.30 Dziennik telewizyjny (W)
zespołu
wlosk!ego
20.00 Występ
muzycznego (W)
studio J!terac20.45 TeleWizyjne
kic : „Ta trzecia" - inscen1zac.1a wtasna wg noweli Hen
ryka Sienkiewicza (W)
:'.J.!iD Oslatnie wiadomo~ci (W)
filmowe z o~2.00 Sprawozdanie
brad XXII Zjazdu KPZR (Mo
skwa),

łoi

wysO'kości

Dzięki
magły
dą

wii;c
fra.nków, a
rarr. tyle, co k-0m.t tun.elu. Pl."ojekt ten rna jednak

2-0.45

PROGRAM Il
8.35 Radiowy
8.~o Wiadomości.
kurs nauki języka Iranc:uskieg J.
8.50 Fragmenty operowe. 9.20 Mię
dzynarodowy Uniwersytet Ra.dlowy. 9.31 Muzyka. 9.40 „4Xl5 miświata''.
melodii z całego
nut
l0.4ll „Kocham, lubię, żarluję" humoreski. li.OO Muzyka hiszpań
s,ka. 11.30 „Fala 56". U.4:; Duet l'
i11strumenta lne. 11.57 !!ygnał czasu i hejnal. .I2.06 Wl.1Jomości.
12.15 Muzylrn ludowa. 12.45 Audy
cja dla wsi. 12.55 Chwila muzyki.
13.00 Info1macje d11•a. J:J.OS Przerwa. 14.00 Audycja li\eracirn. 11.15
Mozaika mut,<yczna. 14.15 Audycja
pt. „W przededniu burzy". 15.00
Popularne poematy symroniczne.
la.~O Dla dzieci stuch. pt. „Wielki
spor w V klasie". 16.00 Wiadomosci. 16.05 Omówienie programów.
16.10 Gra Wroclawski Kwintet R.yt
miczny. 16.30 Audycja dla dzieci.
16.45 „Skazani na siebie" - repor
taż. 17.0~ I<ącik melomanów. 17.30
17.45
Lódzki dziennik radiowy.
„Polemiki i przytyki". 18.00 Wvnl
ki „Toto-Lolka". 18.05 (t) K°cmcert ro:orvwkowy. 10.30 Wiadomoś
cl. 18.35 Pubiicy•.tylca eki:uomlczna. rn.50 Rys1,ard Wagner: Uwertura do opery „Tannhau3e:-". 19.03
Muzyka i aktualności . 19.30 „Na
pierwszej stronie I;:siąż'ki" . 20 .00
Koncert rozrywkowy. 20.so Rronl
ka stuctenclca. 2-0 .43 Plesni Alel<sandra Borodina . 21.00 Z kraju i
ze ś.wlata. 21.27 Kronika sportowa. 21.40 Gra Zespół .Jazwwy Klu

podlr..lymywaJy

p0111ad

tr1'.\v

.ies7:C'Łe
wieJlką

bę!U\

rna.ry na

miHaTda.

-

„Legendy o królu Arturze". 14.3n
Koncert solistów. 15 .00 Wi.adomoś
ci. 15.05 Komunikat o stanJe wód.
15.06 Program dnia. 15.10 „u przy
15.30 HPrze·
audycja.
jaeiol" krój muzyCZ11Y tygodnia". 16.05
Radiowy poradnik językowy. 16.15
Radioproblemy . 16.30 I~oncert OrJ<iestry PR w Krakowie. 17.00 Wia
domości. 17.05 Dla mlodzieży szkol
pt. „Cerebrosnej słuchowisko
ko,p". 17.~5 Słynne zespoły tanecz
18.00 Uniwersytet Radiowy .
ne.
o.ctc. 4.
18.10 „Wielka ruda" 18.30 Radiorek!ama. 18.45 „Pięć mi
nut o wychowaniu" . 18.50 Radiowy kurs nauki języka angielsl..'ie
,.Wjeczór, 1y i muzyk.a". 21.40 ze go. 11J.05 Z cyklu ,.Spiew::.my ple
2l.OO Gr« Ork. s11i 1 piosenki" aud. 19.30 „:Salb1spół Dziewiątka.
'.raneczna PR p. d. E. Czernei;:o. na'' - irag1nent. 19.50 \V1ązanka
22.40 „Dialogi <J poezjl". 23.00 Ostat z komedii muzycznej „Robaczki
nie w!adomoścl. 23 .10 z twórczo- Ś\vjętojaJi.skie''. 20.00 DziennHt wiie
czarny. 20.26 Wiadomo~ci sportoici Maurycego Ravela.
we. 20.30 Spiewa Państwowy Ze-

c .ię

Mncr;I ro.a mieć długość 33.~
lm1, a k<łs:z,t jego wyniesie 2.G

z

Rad.i o

A oto kilka innych 1>2etti;ól6w fra.neusk.iego pro.iektu.
z Ca.laiis du
01Ja.s przejazdu
Londynu: dwie gmłzlimy. Cłu
70 fra,1'1Jk6w od
„mostowe" samochodu. Smiałą lrnnstruk-

I

O~tatnl kozioł 'Zdechł w czasie
okupacji, sprawiając ty>n 1nnóstwo kłopotu swemu wl&Sciciełowl. Wg zarządzenia okupanta,
wszystkie padle zwierzęta trze·
ba było b(lwiem dostarc.zać do
składnicy w Wygodzie. Tak więc i
ostatni z pacanowskich praedstawiclel! koziego rodu, opatrz„.
wi11z11.nk4 przl'ny na drogę
kle1istw, musiał odbyc tę, ponad
mimo
podróż,
35·kllomctrową
&nlcżycy i mrozu„.

(JOT.)

KRZYŻÓWKA

1. Bohater podań
Poziomo:
trojai'!skich, słynny z niąclrosci
l wiedzy. 6 Tragarz w i<rajach
Azji wschodniej. 7. .vcowa zako.chanych. 8. Zbiór :i!bo wy·
ktad pewnych wladomosc1 wcl10
dzących w zakres wiedzy umie-

ludzkiej. 10. Nie tępe.
13. Naczynie do ciast, owoców.
15. Linia kręt.a, ł.~mR.na. 18. Poeprześladowany za
ta chilijski,
komunizm. 21. Forma mono.polu
kapitalistycznego . 24. Prowincja
dawnych Indochin, obecnie na
granicy Wietnams!•dej R~p. Dem.
26. Taniec
płd.
i Wietnamu
ukraiński. 27. Organiw~ja NaroZjednoczonych Oo Spraw
dów
Pomocy i Odbudow:1. rnzwląza
na w l947 r. 28. Jeden z drawij-:zyków (naiważniei
dyjskich
szy). 29. Rodzaj twórczotci artystycznej.
jrf.ności

poniedztalek;
W 11ajblizszy
popularna impre·za ;,Expre>s&u
Ilustrowanego" - „Spotkam.ia z
będzie jubileuszowa;
piosewką"
Z inicjatywą
bo z Twl.ei 50.
oi'ga'lizowania ta;kich spa.tkań
ub. ro,ku
w11stąpila w lipcu
redakcja „Expressu", poparcie
i pomoc dal Wydział Kultury;
Lódzkie
na·stępnie patr071at To·u;a1·zystwo Muzyczne, a lol.al - na jesień i zimę - Mlr>
d:ieżotlllJ Dom Kuitury (/,cJ.f~m
imprezy odbywają .~it: w Parku Poniatowskiego). Inipreza
przy.ięla się wśród public;moś

ci ló.ilzleiej, zyskaia uznanie,
a zadanie popu/aTy.?acji polski.l!'j, szczególnie za.$ lód.'!'k~j
piosenki i budzenia upodobania do niej w sp?łecze1istwie
zac:i:ęł-0

przybierać

re<błne

Tcszt.aity.
klub
po1vs·U!l
mil-Ośników pol.ski€j piosen1d;
slru,piający d.:iś ok. 100 osób,
orgcui.irowal spotkania
lctór11
z twórcami piosenek oraz VJycieci;l~i . do R;u!ia i Telewizji.
aby uatrakcyjnić
Qsf,()JtnLo,
„Spotkani.a z piosen!~q", organ i
=atoll'zy zat;rra.~:a.ją na 11i11 pvlódzkieh a·ktorów.
pnla rnych
W osta·tnim spotkl.Lni1L ttczestk1óra.
niczy'la Alicja Zorn.er,
1t·ylcrmala swo}ą piosenkę ze
ntul;i „Dark Gto·ry''.
jubileuszospotka.niu
Na
u·ym uczestTli<:y uczyć się b~
2 pio...~e·n!"lc z wodewilu
dą
Za,pro„Grunt to rodzinka".
.s:onn również 4 wylwn1.iwców
:: Teatru 7.15: I. Pie11.lwwslul,
A . Hl>rdtra i
A. Ju.re·wicz.
Przy LTM

M. Gorc;yń.~kiego.
wesołej za.bCLWU
50 spotkań..

życzymy

dalszych
(w)

31. X. - 4. XI.

W łódzkiej
te ewizii
- :n. x. 1961 r.
Progri>m dnia (L. lok.).
18.15 „Na póll,ach księgarskich"
(W). 18.25 „Przyzwyczajenia i no
we moźllwo5c!" -. prog1·am publicystyczny z Gdańska I Warszawy (Gdańs..'< I Warszawa). 18.55
„Mu7yka 1 poezja" <Wl. 111.SO Dzlen
nlk telewiąjny (W). 20.00 „Powrót Mnksyma" - film fab. prod.
ra".lz. dozw. od lat 7 HV). 21.48
O>tatnie wla<lomoścl (W). 22.00
Sprawozdanie filmowe z obrad
XXII Zjazdu KPZR !Mos.kwa).
Sroda - l. XJ. 1961 '"
Program dnl11 CL. lok.).
lJ.;;o
15.55 „Hi.!ltoria z p!esklern'' - film
tab. prod. czechoslowackJej cl-Ozwolqny dla młodzieży (Wl. \6.45
Prol(r.~m cila dzieci ,.Zrobimy t~
(W). 17.00 „Dziwy przyro·
~ami"
fUm „Disneyland" (W).
dy" 17.50 „Kótko 1 krzyżyk" - teleturniej (W). 18 25 Program mu·
zyczny „Koncert kameralny" ork.
Kam. Filharmonii Na.rodowej !W).
IR.55 Młodzieżowe Sludlo Poety~kie - wiersz.e Krzvszto!a Kamila Baczyńskiego (W). 19.30 Pzlen20.00
rWl.
telewizyjny
nik
,.Hamlet" - !Um !abul11rny prod.
an1ilelskiej dozwolony od lat 14
wiadomości
(W). 21.40 Ostatnie
(W). 22.00 Sryrawozdanle filmowe
Zjaz<lu KPZR
z <>l>rad XXII
(Moskwa).
Czwartek - 2. "-"I. 19'1 r.
IO.OO Program dla szkól: Jęt.:tk
polski •. Sofol<les". „Dziele dramatu. Reżyseria - Ludwlk Rene
17.55
fW). 10.30 PR ZER W A .
Pro~ram dnia (L. lok.). 18.00 Proaram publicyRtyczny „Lódź 1965"
lf'„ lok.I. 18.15 Proi<ram dJP dzieci: „Kslażkl czek'11a "" Ciebie"
fW). !R . 4~ PKF <Wl. 18.55 „Sonata Appassionata" - Ludwika van
B~thovena w wykon. l.idil Ko7.Ubkówny (fortepian! (W\ 19.30
Dziennik telewl1.yjny (W). 2~ OO
„Byli tacy ludzie" (\Yl, 20.30
„Krzyk" - fllm f:l.bularnY prod.
wło~ltlej dozw. od lat 1a (W). 22.10
Ostalnle wladomoścl (Wl.
3. XI. 1961 r.
Piątek dnia (L. loJt.).
17.111 Program
17.lS „ Spojrzenia t opinie" (L.
lol,.), 17.45 Reklama (W). 17.50 „w
obronie życia" - progrAm publicystyczny (Katowice). 18.2B Fllm
z serii .. Mój koń" - „Księżnicz
ka Tnngstanu" (W). 18.~0 W~zech
nlca TV: „No pa~sar,m" (W). 19.~0
Dziennik telewizyjny (W). 20.00
Młodzieżowy program puhtlc:vstyczny (Kat.). 20.35 Teatr Telewizji
LódU<iej „Hlmmelkomanctn" Lebovlca i Obrenov!ca, w tlumarzcnlu Zygmunta Staborskiego. ReJerzy Antczak (L. ożyseria gólnopolski). 21.45 Ostatnie wiadomości f\V).
Sobota - ł. XJ. 1961 r.
Włl>r~k

u.10
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W trosce o zdrowie naszvch dzieci

Ruszyła gil!lnastyka korekcyjna O
w lodzk1ch
<lywaniku
~oim
głębokie skłony -

wykonuje
raz w pra-

wo. raz w lewo. Ta~ie ćwi•
prostu.ie I i.vzmacn.ia
1J1Zenie
kręgaslup.

A teraz coś jeszcze Innego.
Dzieci .stojąc „zbie1·ają" palcami nóg swoje dywaniki.
gimnastykuje
ćwiczenie
To
.;;.topy. Za chwilę in.'>truktorka
jp. Gajderowicz zadaje swojej
grupie inne ćwiczenie. Polega
ono na po;:iyrhaniu głową pil.ki po ziemi (ńa zdjęciu). Pił
ka jel'-t przy tym duża i cięż
ika, waży okolo 2 kg. To specjalna piłka lekarska. Następ
ne zadanie jest jeszcze cięż
sze i wymaga pomocy in<;truk
lorki. Trzeba polożyć f.ii; na
ławce i przy pomocy rąk ipo·.su wać się na kocyku w tył.

ala gimnastyezna. Wszy.szeroko o.<:·lkie okna
twarte. Do.9ć liczna gru!]Ja dzieci w .szanawarach, bez:
ikoszulek i .pantofli gimnastycznvch ćwiczy ·P-Od kierunOto n.p.
kiem inl'.truiktorkl1o
na
dziecko ~,iedz<ic
ikażde

S

destrze.Obserwując dzieci
gamy widoczne znie,ksztalcenia ich sylwetek. Wiele ma
i za.padle.
wystające Jopatki
klatki piersiowe, szczupłe niedorozwinięte ramiona. Niektóre mają kręgosłup w k.szta1ci'!
litet•y S. Wiele nóg wskazuje
na plaskos.topie. Dzieci starają się jedna1k podczas ćwiczeń
wykonują
prosto
trzymać

,
-------~~~--------~-----
Przy NTU 303-04

łodzian!

z:

,przejęciem

szkołach

polecenia in-

struktol'ki.
zapewni2:
P. Ga.jderorw iez
nas
prosimy o odwiedzenie
po kilku miesiącach. Zobaczy
pani .iaJ' wtedy wyglądać bę•
gromadki.
tej
da sylwetki
Gimnastyka. ]{o,re,kcyjna, którą
t'O•Z,pO<C'Z~·n.amy,
W tej chwir!i
na pewno po'7Jwoli za.hamować
sk1•zywienia. i w d11żym sto•pr.iu porzbyć się wad postawy
u wielu d?Jieci. In.<;lruktorka
przeszla speci:ilny kurs z zakre.su gimnastyki korekcyjnej.
Trzeba prz~·znać. że prowadzi
lekcje znakomicie.
tej chwili zrn<;zlą odbywa się dooiero pierwsza lekcja z dzie<\mi cd I d1} IV klasy 821koly n.r <15 na. BaJutach.
Z tej grupy jeszcze i1iektóre
dzieci odpadn:i. jako nie wymagające specjalnych ćwiczeń.
te. któ,re zaZostaną tylko
kwalifi1ku,je lekarz m1ko>Lny i
or101peda. Ba.dania i obserwacje są jeszcze w toku. 0.;.tatecznie każda grupa ćwici.ą
cych nie będzie liczyła wię
Te dzieci
cej niż 15 dzieci.
na gimnabędą 1Jczęszcwly
.stykę korekcyjną dwa razy w
tygodniu.
W

Rcm:n.awia.my z dr S. Cmielekarką szkolną i kierownikiem szkoły.
Dr Cmielew.sika wyraża zadowolenie, że 11dalo się zorkorekgimnastykę
ganizować
m~,
Wprawdzie nie
cvjną
potrzebwsz~·sl kich
jeszcze
nych przyr:q·dów, nie ma. np.
je.wcze lust:o:r, w których dzie
ci przyglc,dać się będą s\\·0:111
sylwetkom, aby kory1(ować po
ale najwa.żniej.•ze, że
stawę,
sprawa ruszyla z miejs.ca. A
był już najwyfazy cw,::;.
Jewską,

o
korekcyjną,
Gimnastykę
~ttói:ej tyle mówiło s.ię w Lodzi w ciągu ubiegłego .roku
oszkolnego, wprowadzono
w 12
,początkowo
becnie,
dojdz12
Do nich
&21kc·łach.
Liczba
jeszcze dalsrzych 15.
,,,,.,ara, ale jeszcze zbyt mała
w s·tosLmku do pol.rzeb. Na po
pewną
się
czątek ;projektuje
w te.i dziedzinie.
rejonizację
posiadające gimnas1ySzkoły
ikę koi·ekcyjn4 przyjmować hę
dą również dzieci kicrn•Wa•n e
To
prze·.i; są.sird.nie 5tzolrnly.
jednak pewne. że tego rodzaju rozwiązanie nie da jeszc~e
Zadaniem
ele.ktu.
pel n ego
poszczególnych
Kuealorium
piĄtek o god21. 14 klrerowni!k Wycl1zia,lu Sp·raw_ Lokdowych Pre"L. RN m. L«l•dlll - ZE.NON l(RYNSKI
· wraz ze swym „s.z;ta·bem" 2a·S•illJdit p.i•ty NTU 303-U.1
(na. 'ZdJllciu). I od iwzu telefon zacnąl dlzwo.n.ić... W ciągu
gc>doo31 zos.falo przep.rowllJd"łlonych .20 ro-zmó'~· z.a,ini:'resowanie 111pot.kan1iem byle> Qgroonne l S'llKO·da, ze me.krto•rzy
z d'Zw<tn~ycl1 wiiloe.lJllie ni-e 71l"Orz.umóeli problem.o,wcgo
charak!te1'U spo,tkania i zwracali się w swo·ich Jn-Oywidualnych &Jl'!'-:twach, de> których nie S'IJOSÓ<b telefonicrmie
ł ustosunkować się. Jes.zcze l'atL więc chcemy wyjaśnić, że
ł sp°'tka.nia. pl'ZY NTU 303-04 nie są poświęc.0111e './Ja.Ja,twia.# niu .spraw 1ndywidua.lnych, lecz dyskusji i in[orma.~ji
ogólnej na. tematy du.tyczące danego ~g·a.cl!n.ieru.ia.
z pr'l!eTuż po tym sp°'tka.ndu odb~o się następne Gospo·diLrki
Wł)dn.ic-zącym WKZZ i S1porleC'7ll1ej Komi.s,li
ZYGMUNTE.1\'I KRZY, l\'.lies2lka1nfowej RN m. Lod.zi WANSKLM. Tak więc Czyte;Jnky nasi miel.i też mo·:imość
rormtlO'Wy na. tem·llJt prGblemów miesz•kaniowych i z cizynniikiem społecrz.nym. Z oka:zji tej również chęLnie siko-

W

i

Foto: L. Olejniczak

W

oóźny

Dawno

nie

bylem

na

tak

interesującym zebraniu, da\vno nie przys.łuchiwalem się

szczerei
bezpośredniej,
tak
rozmowie pomiędz~' radnymi
RN m. Lodzi i DRN - śród
mieście. a mieszkaócami jedz okręgów wyborczych
nego
tej dzielnicy. Spo•tkanie zorganizowane przez TK FJN nr 12
ch-0ć trwulo w ten p1ąl.Jrnwy
wieczór przeszło trzy godziny
- ni:ko.go nie nużyło, nikt n;e
o,puszczal s.ali.
PrezyWice.przewodniczący
dium DRN-Sródmieście - J.
m.
RN
radna
S,urmllJcll1,i,
radni
Lucizak,
J.
Lodzi

*

~

*

~

-- .

--..„.._-~~~-
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zbliżającą
W związku ze
się 44 rocznlcą Wielkiej S~
cjalistycznej Rewolucji Paź
dziernikowej oraz przypadająC'ą wczoraj 43 rocznicą powstania Komsomołu. odbyla się
w siedzibie KL ZMS uroczyktórą
sta wieczornica, na
przybyli: l sekretarz ambasady ZSRR w Polsce Awienir
tej
Chanow i III sekretarz
ambasady Aleksiej Areżkin.
Miłych gości serdecznie powitali: sekretarze KL ZMS Halina Olaczelc i Zdzisław Pakula, sekretarz Komisji Mlodzieżowej KL PZPR Krystyna Szczęsna, prezes ZL TPP-R
Julian Kubiak oraz licznie zebrani aktvwiści Zwiazku Mlo
dzieży Socjalistycznej.
wyg1osi1
Awienir Chanow
ciekawa prelekcję. dotyczącą
aktualnych zagadnień politycznych i gospodarczych ZSRR,
w zwiazkn z obradującym
XXH Zjazdem KPZR. Wiele
uwagi w swoim wystąpieniu
mówca poświęci! roli szkoły
w wychowaniu pokolenia buw
komunizmu
downiczych

*
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- Ja.ki .iE>st termin uzyska.nJa od1powied1Łi Pe> zloieniu
no•wego wni•o.<,;ku?
- To jest do:<ć kłopotliwa h!storia ze względu na roz-1
miary przeprowadzanej obeCJ1ie weryfikacji. Władze miej.~kie dołożą jednak starań, by wszyscy otrzymali odpowiedź do l:ońca br., a następnie w każdej sprawie z.0sianie powzięta decyzja.
_ Jak władze Jo'kalowe za,pa.t.rują się na. wispólne
nties-łlkania w blokach?
- Na \\'.spólne mie.<;.zkania w blokach patrz.ymy bardzo
niechętnie. Od 1957 r. anj jedno mieszkanie w nowym
budownictwie nie było przydzielone jako wspólne. w
przeszłości były takie fakty, zwlas:zcza w budownictwie
przyza_klo<low~·m. W mian: możliwości - a te, ni.est et,·,
staramy się rozwiązywać le sprawy.
.<;.!\ dosc skromne . b)
• (C'·lfl
·

. . . _. . __. ________

- . -- ·-·-· .

w niedzielę, 29 bm. odb<:dzie
gremialne sadzenie drzew
w rozmaitych punktach miasta. \V Parlrn Mloclzie:i:owym
wcz()raj sp6łdzielcy wykopali
dolki poci drzewa, a dziś bar
cerze dokonają reszty. W Osie
dlu 1 l\'Iaja purządkowany bę
się

mię·

clzy blokami t>rZY ul. Gagarina. W godzim:ch od 10 do 12
pracować bęclą tu pracownlc 0·

z

PrzedsięhiorsLwa

Lóclz!-.:icgo

przeko-

Przewlelde chorzy

miasta

dzie i 7.azi.cleniany teren

przewidziane

jest grabienie liści i
pywanie trawników.

PKO 7-9-604

D. Rad7'iDRN-Śródm1e.<cie:
S7.e\v.ska, .J. Malicki, .J. Srzlegie.r - potrafili od 1·azu nakonta';.t
bezpośredni
wiązać
ze swymi wyborcami. Było to
ich pierwsze powyborcze spot
Lanie.
Na wś.tępie, ja!rn 7.e mieszche!\ wiedzieć, co się
kańcy
dzieje w dzielnicy, radnt poinformowali ich o planach 1
budżecie na rnk 1962 RN m.
Lodzi i DR.N-śródmieście.
W śródmieściu w przyszłym
m. in.
ro•ku przewiduje .<>ie
oddanie do użytku 58!i mieszwyrem::rntokaó (1.861 izb),
wanie okolo 75 budynJ,ów (re-

mlodzi!eż-v
„

*

- Jestem jednym z <,~erech loika.torów zajmujących
wspólne mie.s'llka,n,ie .•Teclna. "L ro·d'lli1n tera-z się wyp.ru·wad7Jita„ Ohy mamy jruideś p;ra.wc> do tego lokalu?
- Możecie paó.<otwo wystąpić z wniosikiem o ten 1-0kal, je.żeli macie za małą p-0wierzchnię mies~kalną. W
komp'.eIIBOWym lokalu, przy wyjściu jednej z rodzin,
Wydztał Spraw Lokalowych roz,patnije sprawę. czy klóraś z rodzin zamieszkujących ma prawo pierwsz<>ństwa
do tEgo lokalu, ze W7;!(lędu na il-Oiść o.sób w rodzinie
i zajmowaną powierzchmę.
.
~- . "':
~
ni~n~w to pr_a•w?.a.. z_e są J;ll~ 1et1 ZIDł!llny <l1ZY też O·;,rl'a.
.
.
.
za.mi'."me. mie~zkan?
_
ł
v Og!"i1111czeniam1 mo.zn~ nazwac sc1.sle przestr.zegame
ł
g~;mZh ~_r:ol'm 2 przy; z?miame .. Teraz wcho<lzi w rachubę
,, . · 7 rn row e.1 zciln1. m1e.o.zikalnei na o.'i-Obę. A trudno„c1 w ~·•m1<1'11P nie czynimy.
„.....-....

dla

Przedstawiciele ambasady ZSRR

dzieży

*

JJI

gd~le

tGwskie~o,

na Dorn im. Szustrowei
Ostatnio staruszlrnwie przebyw I Zakładzie Specjal·
nający
nyl\1 dla Przewiel<le Chorych
Wrolllewsldego 10-a
przy ul.
przeprowadzili między sobą dobrowolną

zbiórkę

na.

budowę

Domu im. prof. Szustrowej. Ze
brano 4.n z!. Pieniądze te prze·
Ta
ka: ano wczoraj na PKO.
wplata zasluguje na specjalne
podlireślenle.

(k)

ra~nych ---=--=~ z mieszkańcami Sródmieścia

Tu Kr~·ńs,ki.„
Dzień do.bry. Panie k~erowniiku, jak pt~ebie.g.a; ak- ~---- ...... _..., _________• - - - - - - - - - - eja. weryfilkacji w Lod'l.li'?
- A .iark m(}ina. zaimienić mie.s1z1kainie w sta.rym bu- Do ubieglej soboty 32,8 tys. obywateU zostało zad(}Wnktwi~ na no·wy bl01k?
wiadomionych, że powinni podjąć nowy wniosek. Z tej
- Wydział Spraw Lokalowych nie ma takich moti:Jilicz,by 26.697 osób zglos.i!<) ·Się i pobralo formularze, ale
jeden
wości. Ale jeżeli znajdzie się dwóch chętnych wypelnione wnioski.
tyLko 16.419 obywateli zwróciło
m1e.szkający w starym budownictwie, a drugi w nowym
spraw,
12.549
już
zbadały
.spoleczne
Z lej liczby komisje
- 111e będziemy czynić przeszkód.
odwiedzając mieszkania zainteresowanych drla stwierdze~
nia warunków, w jakich za.mie.„zkują. Pon!eważ zwiększa
Od pewne·go już cza<Su staram się <> miesizikanie.
.solę ilość trójek - nie ma obawy, by na.stąpila tu jaikaś
wnfosek?
no.wy
zlo,żyć
Czy muszę o.becnie
zwloka.
. - Tak. Na 1 eży złożyć nowy wniosek. Wówczas komize zlol:eniem
Ja:k jednak widać, wiele osób zalega
SJa spoleczna zbada warunki i zostanie podjęta decyzja.
wniosJ.m. W związku z tym postanowiliśmy dokonać wyA powiedz.i.ano mi, że komis.}a. Już do mn~e ni.a
rywkowej kontroli. Odwiedziliśmy 89 osób, które pobrały
pl.'2yjdzie, bo w poca.ątkach br. już b~'la„.
formularze i w 60 proc. wypadków stwierdziliśmy opie. . To jest jakieś nieporozumienie. Komisja p-0 zlos.zalość ze strony obywateli. z tego wynilka, ż.e czę...;ć zazenrn nowego wniosku ;i:-zyjdzie na pewno.
interesowanych utrudnia szybkie zakończenie weryfikacji.
-

/!,-=-godziny

Na spotkaniu

Nastepnie obaj goocie mło
odpowiadali
łódzkiej
na liczne pytania zebranych.
dotyczące aktualnych problemów politycznych i społecz
nych Związku Radzieckiego.

zamie.srzooa.my w skrócie rdację z rolll1llów przeprowad'l.cntych l>t':OOZ kierO'wn:i1ka Kryńskiego, zaś s1n.·awozdanie o p.r.zebicJg·u spotkimi,a, z przewodnic.ZĄeym
KM:ywańskim p~·osi1my ozytać we wt-o:rko·wym numel"le
na&ej gazety.

2

piqtkovvy wieczór

ZSRR.

rzysl.a·łi.
Poni~ej

*

szkól powinno być dążenie do
stworzenia w jak najwięks.zej
ilości szkó1 gimnastyk.i korekzasa<lą
Wprawdzie
cyjnej.
je.st. że organizuje się Ją tam.
gdzie są ku temu odpowiednie warunki, a więc !"'Ze.de
wszystkim wtaściwa sala girnnastycz;na. Ale przecież np. w
Szkole nr 45 sala gimnastyczna jest raczej prowizoryczna
(gdyż dopiero w planie znajduje się budowa sali właści
wej). a mimo to kierownictwo
poszkoły wraz ,z lekarzem
warunkach
trafiło i w tych
koćwic,zenia
zorganizować
(Kas)
rekcyjne.

Budownictwa. uprzemysłowio
nego. W ciągu dzisiejszej nie•
dzieli zadeklarował<» swój u•
dział w czyni<> spo\ecznym dla
miasta przeszło 1.006 spóldziel
ców. KtD będzie chciał wziąć
udział w wylrnnywanrn jesien
może
nej kosmetyki parku
zgloslr się do Parku Ponia-

-,..~,._~.,.~~~~~~'.'~:'.">'

wieczornicy
ogólnopolskich eliminjlcji artystycznych
JP.
ZMS.

Na zakończenie
l:n1reaci
wys.tąpili

Z wczorajszvch obrad w TRZZ

* Ocena pracy kół
* W grudni11
konferencja
niemcoznawcza
W chwili obecnej w Lodzi
przy zakładach pracy i instytucjach istnieje ponad 50 kół
ZJem
Towarzystwa. Roizwo,iu
Zachodnich. Wcwtraj w PreWo~ewód"Z
Za.rządu
rzydimn
kiego TRZZ dla m. Lod!zii i'
W(),jewóibiwa odby.Ja się narad.a. p1ru.edsta.wicie1i kół TRl.lZ
z te.renu nrusllego mi.a.sta.. Na
naradzie oceniano IP· in. pracę dotychczasową 'kól TRZZ.
:na temat
Następnie referat
polsko-niemiecki~
„Stosunki
w świetle nauiki polskiej i nie
wygłosi! sekretarz
mieckiej"
ZW TRZZ - mgr Karol Przesmycki.
Również

odbyła się
Zarządu Woje-

wczoraj

w Prezydium

wódzkiego TRZZ konferenc.ja.
niemcmr.nawez,ego. Ustalono, iż w dniu l i grudnia
w
z-0rganizowa.na
zostanie
niemcoLodzi konferencja
Na konferencji te.i
z;nawcza.
przewidziane są dwa referat''· Referat na temat procef,U
niemniejszości
hi.tlery.1.acji
mieckiej w Polsce centralnej .
międzywojennym
w okresie
oraz dzialalności gru,p lewicowych. WJ glosi m!(r Miroslaw
Cygański. Drugi referat „Rumigracyjne ludności na
chy
Ziemiach Zachodnich i P61nocnych w okresie 1945-48",
Wygłosi mgr Stan.islaw BanaJ. Kr.
siak.
zes!}ołu

kapitalne), oraz poddo sieci gazowej 23.
Na remonty k.:>.pitalne wyda
się o!{olo 77 mln z!.
I właśnie na tema.t remonmówiono nil
tów najwięcej
pillt.k·owym s.potkaniu. Mieszkonkretne
podawali
kańcy
p:-zyklady zlej organizacji pra
remontocy prze-r'siębi.nrst.w
wo-budowlanych. 1 lak np. od
1959 roku trwa remm1! p<1.•~
przy ul. Kiliń.o.kiego 44,
.sj1
który jeszcze nie jest zupe!nie zak01iczor..y. Do dz!ś nie
usunięto szeregu u;tere.k. Zamonty

łączenie

ciel.;:a dnch. na

~'kutflk c1.0~0

w

mieszkaniach na IV i III pię
trze woda leje .się po ścia
nach.
marnoMówi<>no także o
traws,twie materialów budowlanych przy budowie Teatru
gdzie robotnicy
Narodowego,
„ułatwiają" .sobie pracę zr 7 11cając z rusztowań nie.potrzebne im cegly. Z cegieł, rzecz
wówcz3s
p07;os.taje
j2.sna.
w .s.kazywano także
stłuczka.
na konieczność . organizowania
&potkań z radnymi
częstych
oraz ustalenia ich dyżurów w
TK FJN.
Na wszystkie .pytania szczeodpowiedzi udzielił
Prez.
wiceprzewodniczący
J. SurDRN-śrćidmieście macki. U.;;talono także, iż od
:początku listopada raz w tyod godz.
godniu we wtorek
17-18 w siedzibie TK FJN'
nr 12 będą dyżurowali radni.
Do innych .s.praw poruszonych
na s.,potkaniu jeszcze powrócimy.
J. Kr.
gółowej

Narada
kierowników
transportu
,Tes!enna ogólnołódzka nar'3.da
kierowników transportu jednostek organizacyjnych z terenu
cale] Lodzi odbędz!e się w salt
konforency,jnej Prez. RN m. Lodzi w poniedziałek (30 bm.) o
godz. 10. Na naradzie zostaną
omówione aktualne zagadnienia
transportowe.

Dziś

Wojewódzki

Zjazd TSŚ

Dziś o godz. 10 w sali obrad
m. Lodzi
Narodowej
Rady
rozpocz:'lna. obrady II Zjazd
Wojewódzld Towarzystwa Szko
ly Swieckiej. Zjazd po v.rys!uchaniu referatu programowosprawozdawczego oraz dy.sk•1dokona wyboru nowych
.sji
wladz. Podjęcie uchwały zakoóczy jego obrady.

jędyne

.
KOMUNIKAT n!epowazne
pismo
w Polsce:
Prokuratury
W

związku

notalkl

z

ultazaniem

prasowej,

Wlt~wski,

:zam.

że

slę

Roman

Lelewela

10,

podejrzany o dokonywanie
oszustw. Prokuratura Powiatowa dla Dzielnicy Ló'.lż-Górna
że postanowieniem
Informuje,
z dnla 2~ wrze~nia 61 r . docho

był

dzenie p-ko \Vy.7.::!j wymienionemu umorzono z bralnt dosta-

iecznycb dowodów winy.

KARUZELA

I ~~

DWA POKOJE z
parter w

KUCHNIĄ-

lokal p0~klepowy ·w centrum Zgi.;rza.
INSTYTUCJA PANSTWOWA.
grerly pisemne ,.2948-T" przyjmuje Biuro
2948· T
gloszen, Piotrkowska 96.

na

m

~Z!At.KĘ 5.400 m kw. ob;odzoną (zezwolenie na
\\'l?owę) pilnie sprzedam.
-~.1 adom0Sć Lód:'~, telefon
„~4. I<uczyli~ki 17649 G

.ary ZIEMI
;iJ.i?1erskiej
188

'.l.'ECHNIKA dentystyczne
go do prac meLlllowych
Oferty z po-

~,;trudnlG.

d&niem cen

i

r~.ferencji

kierować do BiuPiotrkO'.·VOgłoszeń,
ra
skr 96 pod „17783" 17738
dentystyczny,
1.'ltCHNIK
dtugo!etnia pral<tyka, poOferty „17540"
trzebny.
Biuro
P.,r.trkowska 96,
17540
Ogłoszeń
GOSPOSIA- potrzebna. .R.eferencje konieezne. Wia
poniedzi~lek godomość
domu wydzie- dzmy 9--11, Narutowi~?~
POLOWĘ
1·Jnego spod kw.aterunl\:u 30 m . 10
17884 G
sprzedam. Mieszkania na
Oferty „17585"
Z'lmianę.
Biuro Ogtoszeti. Piotrkow
11;;s5 G
ska 96
\' M()RG ziemi w tym
sprze- - - - - - - - - - ogród
pi~cioletnl
lub wydzierżawię. '.l.'YRAKO'rKĘ l glazur<;
d,1m
bis·lą zagraniczną };upię.
ChocianoGórecki,
Juzef
17761 Olerty .,17700" Biuro Oglo
wicka 159
PLAC-3~000 m ];:w. częś. szeń, Piotrkowska 96
..- 1 ~·
cicwo ogrodzony. wraz
z drzewkami owocowymi
(3 lata) w Justynowie ok:>zyjnie sprzedam. WiaJus1ynów 11.
domość

OGlOSZEłłlA

NIERUGHOMOSGI

LLOKALE

PRACA

Zgierzu,

zamieni

DROBNE

- ID

p~e>szę

I

KUPNO

BIBLIOTEKARZY z wyższym wyKsztalcen1eft\
elektryczny - SAMOCHOD ;,Octavia" MAGIEL
po
sprzedam. Lódź, Pabiani- rc·l: produkcji 1060,
przyjmie Biblioteka Główna Politechniki Lódz·
17703 krótkin1 przebiegu, stan
el<a 82a
techniczne.
wyksztalcen:e
Pożądane
kiej.
l'~LATFORMĘ jednokonną idealny sprzedam. Cena
Bliż;:zych informacji udzieli dział 1';1dr PL
Oferty .,5262'"
Jul) parokonną sprzedam. D<l.000 zl.
5253-K
17693 Blt.~ro Oglosze1i., Pic.>trkow POI~OJ wyclziclony spod ulic<t żwirki 36.
Poje,.,ierska 66
5262 K l'waterunk·u kupię. Oier
ska 93
MAGIEL elek,ryczi0-z u- MOTOCYKL-~,Iż''- z ko- V'
kalstanowisko
na
technika
lub
INŻYNIERA
17416" Biuro Oglo·
r1.qdzenien1 sprzedam. AL szem sprzedam. UL Na- s"zeń ''p;o~rkowska 96 17416 kulatora kosztorysów budowlanych w pełnym
17674
l Maja 36, sklep
ktichnla. wymiarze godz·in przyjmie zaraz Miasfopropokoje,
17765 DWA
wrot 32 m. H
Br.AM nylonowy, l<aralcu ,;\\~ARSZAWĘ"
wygodan1i jekt z
Cabrycz- ~toneczne,
Łódź. ulica A. Struga nr 16. Zgłosze
l•JWY sprzedam. Ul. Ro.,PKO", l...ódż, z:.11nienię na 2-3 po~~oje. nia w reieracie per:;onalnym.
nową
5255-K
osevelta 1 m. 15a 17752 G n1e
Więckowslciego 30 m. 9, kuchnia w blokach. Bucz
DRZEWKA i krzewy o- tel. 384·2B
17787 ka 15-15 od gcd:<. 19
INŻYNIERA na stanowisko kierownika dzialu
ozdobne, agre- ~;°Al\IOCHOD
\VOCO\.Ve,
17755 teclm icino-produkcyjne::;o,
„Cl1evrolet
księgo
głównego
s1y pienne, tuje. drzewwego. starszego kalkulatora oraz ekonomist~
ka alejowe, par:rnwe, krze de Lux"' sprzedam. No- '~
13
m.
27
womie;iska
wy nli żywopłoty oraz ró
planistę z wyższym lub $rednim wyksztal-'
-::·syrena··~
wyborze SAMOCHOD
w dużym
że
bardzo
Stan
sprzedam.
ceniem i <liugoletnim stażem pracy w budowJózef
polecają szkólki Rewoluc:ii Al!l'OMOBILKLUlł zawia nictwie - przyjmie natychmiast do 'nowo pov.'Stoit\ski Lóclź-Zdrowi-e, ul. dobry. Lódź,
17432-G da mia o rozpo~ :~ciu kur ~lalego przcds!<'bio•·;:lwa
remontowo-budowla·
Kr<•l:owska 42, tel. 349-20. rno:; 92 m. B.
dc...jazd „9" do Jto1i.C3
samochodowo·moto- nego
SAMOCHOD oso·oowy 1"-8 sów
Wydział ·Gospodarki Mieszkaniowej,
17622 5przedam Piotrkowska 3:;. cvl<lowych.
za-.l\l.J1owych ulica
Piotrkowska 104, IV p. pokój nr 459.
l 7i72 ka! l, n. nr ł t·o~1ero~
fortepiany 'rP.l. :J07-22
PIANINA
2~45-T
Koś·
Al.
Zapi•Y
wych.
e·k.snaprav1ia
si.roi
MOTOCYKL „WSK'" stan ciuszkJ 61 tel. ~12-39 w
pertyzy. Gulgowskl. Za- bardzo dobry.
specjaln~
godz. 8-16. ul. Pi>trkow- MAGAZYNIERA z kwalifikacjami w branży
tel. 26j-48. o.slony
c:hcdnla 101,
sprzedani. TeJ.~ sk& 15, tel. 232-t6 ,,. godz. e!eklrycznej i 6 pomocnil<ów elektryków prz.d·
U\»•aga ! Instytuc;e przele fon 202·72
17701 13-20. ul. zac•101rola ł1
przyjmuje o:ar~ąd
m:emy zaraz. Zgłoszenia
17721
wcm
SAl\IOCHÓD „BMW"' typ cd g"odz. 15-20
2890 T Spóldtielni „Elektryk"
Piotrkowska 18.
ul.
z lisów - 3?~ sprzedam. Wiadomość
KOŁNIERZE
5250-K
SJ;>t zedaje !lodowca Za- Łódź, Karpia na
17665
chodn!a 23-b m. 35 (b!oHO
BMW
WYCHOWAWCA wykwalifikowany potrzebny
1<1, front, II kl., I p.) po SAMOCHÓD
iu:dziall:i, soboty 16091 G rol< produkcji 1952 okado internatu męskiego. Dzwonić tetcfon 421-48.
ZY.inie sprzedam. A. Strn
•pecja!ista
17652-17327 Pt SIENKO
ga 46
Simca-Elv- chorób skórnych. wene· · - - " -_ _ .._ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _
l:\AMOCHOD

J

NAUKA
_,
„___________

przy ul.
sprzedam.
tel. 543-77 17645
!'LilcE;-domki~:i11e:- go
Dteiarstwa na}lcp.ej kuD.c_ i sprzedać można w
~.P ?ldzielni „Czystose· -2-~-0-47,
tel.
11,
°"T ~~vna
FJ<;Rl\iĘ lisów wzorowo uw Justynowie
gcti z my udzielamy infor PLAC
(przedmieście
i:tacjl, czy niernc~1omość. sprzedam. Wiadomość Ju r·ząd7oną
chcesz lrnpić nie stynów, Podwysocl<i (;;ol r.odzi) sprzedam. Telefon „,\'ARSZAWĘ" sprzedam. 100 w barcl>.o dobrym sLll
loką
17840 UL Gda1'1ska 76 m. 16
3ln·97
17718
tys)
2636 T
lb.t zagro:i.ona
nie kupi<;. Tel. 367-82
MOTOCYKL .„Tawa"' 250
147 rsprzedam. Parl<ing - ul.
k
WAZNE TELEFONY
17426
Zieiona
'
\1 Rzgows a
'I
wymia„Poo;eda"
Si\l'iJOCłIOD
Stalingradu 15. Pa
l,fllfl •
I> rowe telefoniczne 311-50 Ilf
lub zamieni<:
sprzedam
bianiclrn 218, Glówna 50,
09
J> oi;ot. Rnttt'nkowe

I

z~onić

SPRZEDAi

-------""'

1

Samoc hody-motocyk Ie

Jfl1n...1„;11'lU: ~n111 ~~~~js~a
ft łlL 117 • b~t~o.
li• ilU

J

'°"'

r~~~~~:~Dr~::~~::;~~~ f:~:~'i~-~:;w::~ • ~:~~~~~I Trzy wBnt~atory osiowe.
18

9

n

Ogłoszenia

LEKARSKIE

!

~~~ ~i~\~~:Y·

-VIC'Z weneryczne. ;kór·
nP lo.~O-IQ. Pr'>"hn1l~" 8
J)r

ffEJCHER

-

W'!Ot'rY·

;;lcórne. zastępca
Z1cmkaw<kJ 1c>-1~
17492 G
5
Pi<0tr~rnw ka 14
RO' z·

czne.

Clol;:~r

l

NE_l

0

l

lOO mm typ BllTT

o wydajności powietrza L=38000 m3/h
o sprzężu hc=60 mm sł w.
z silnikiem elektrycznym SZJd-64 c
o mocy N=l4 kN. n=l460 obr/m!n.

l AKU I NAJ J CHMIAS J

lek" g. li, „Czarod~lej- Kopcrnik8 2G .• _Piotrkow·
D
Parkin 774;; - - ski miecz" prod. jug. sl'~ 67, 32Pl. Koscielny 8,
("
~ka m Lodzi
S."l..MOCPOD--::P~70":- Com- ,
444 44
·
dozw. od lat 10 g. 16, Jaiacza
w sródmieśriu.
os·
bi. stan ldealn~' sprze- l.OKAL
Straż p~żarna.
Dostaw
Projektowania
Przeds:ębior<two
upra\.v111enia \
U<.tffl. . P1ot!~korv~k·1 44 w un.ndzen1e,
Dyżury
(Piott·~owska 18, „Przeciwko bogom"
~~OIJl, .Miejslca MO 292-2Z P<_~LONIA
Inwestycyjnych
na kr.nw1eciwo mt!skie po
l'
oodworzu gorl7.. 11-17
prod. pol. dozw. od lat
b1) „Drugi człowiek" <>orn. Ruchu DroWarsznwa, ul. Barbary I.
.ns-c2 prod. po!. do zw. od lat I2 g. ~o. 30.IO. „czarogowego
f.1\J\łOCHOD .. w.1 r,:r,EPva". siadam. poszukUJG wspol
POLOZNiCTWO
l>ryw, Pogot. Dziec. :wo-no 16 g~ 10, 12.3~. 15. 17.30, dziejski miecz" g. 16.
5165-K
st&n bardw clnbrv sor;;:e rnka lub oczeku1ę propo I
s·>1p1 rlam. 1.óclz, Obywatelska Z'/Cji.
p l ,.
.
.
18, „Przeciwko bogom"
Jak wyze.1
3J3·3:! 20. .0.10. I>ryw, Pogot. Lek.
.,177'!3" Biu I
Ofert_y Plottkowskal
.._._,...._,...._.,.,_.,.,_.....,..,.......,_....,,.,,__ _
......_......,...,.......,_.,,_____
~ e .•1e Dzielnica
"' Ogloszen
g. 20
,
_ WISLA . (Tuwima nr J)
555 • 55 ,.w świetle neonów" - PCJI\:0,T (Kazimierza nr S) tnl im. _Madutow1cza, ul.
4
17744 11r 96
llio1
17743
--„ --359 15
..
.
prod. szwedz. aozw. od „Konik polny i mrów· Forn!'ls~ieJ 3I· .
Centrala Podmiejska 01
Sl'KNIE - ślubne -- ·Nieczo- · · ·
osobowy
S1\lltOCHOD
lat 16 g. 10, 12. 14. 16, ka" g. 11. „Paryslti wló .~z1elmca srodm1.cscie i
J<a;ki „~ko_d":"-! 101 _ spr:<edam. - rnwe. pelerynki.
18. 20. 30.JO. - program częga" prod. franc. _ '\Hlzew - . Szpital rn!..;t· ~
}I
G.mr~hiego 2o rn. 18, Zu- cl& chrztu WYP'1ŻYCzamy.l
jak wyżej g. 16. 18, 20 dozw. ocl lat 16 g. 16, Wolf, Lag1ewn!cka o4-"6.
•
17676
25;3
f'1·•1rkows•rn
17722
b,ncJz
1 EAl'R NOWY (Wi<;ckow \\<OLNOSC
(Przybyszew- 18, 2o. ~O.lO. ,:rajemni- D7.lelulca Gorna oraz
Skiego 15) g, 15.30 „Pan skiego 16) „Urzeczona'' czy szyfr" prod. franc. p:::cjentki należące do Pot
Damazy"', g. H!.15 „Trzy prod. USA dozw. od lat aozw. od lat 16 g 16 mani „K" przy ul. S<:' dzi~WS!{iej 16, nal_eża du
'
•lostry". 30.10 nieczyn- 18 g. JO, 12.3U. 15. 17.30, rn, 20
(Rzgowska 2J Szpitala. !m. Cune-Skl-o2-0, 30.10. - jak wyżej REKORD
l\ '.1Y
2-letnill praktyką
„Flip 1 Flap na bezlud dowskie.1, ul. Cune·Sklo· ł
l.\LA SALA g ..20 „Grz=
samochoclowego z
mechanika
. ł INżYNIERA
nej wyspie" prod. fr.- dow'!l<ieJ 15-17.
KINA I KATEGORII
i?rz Dyndała''. 30.10 -·
za~rud·nią natychmiast
Dz.ielmca Batuty - Szp; ~ p;aldyką n;i stanowisko kier. działu remon·
wł. dozw. od lat 16 g.
nieczynny
'.i'F,ATR 7.15 (Trau;:utta !) Ml!ZA (Pabianicita 17·3. ) H, 16. 18, 20. ;10.10. _ tal im. Jordana, ul. Przy !ó'~ low _i produkcji czr;ci samochodowych. 2 elekPRUDNICKIE ZAKŁADY
·
11. 11 „Czerwony kaptu „Vera Cruz" {panonm'l) program ja.le wyżej g. rndmcza 7.
•ykll'alifiko·
trykow samochodowych 1.-vsoko
PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO
29. 10.
prod. USA dozw. od l:it 16, 18, 20
~~k", g. 19. l!i „Grunt to
w PRUDNIKU.
ł wany~h 0~11z _5 ~lacharzy samochodowych za.
Iodzlnka". 30.10. g. 19.15 12 g. 11, 15.45, 18, 20.15 ROMA (Rzgowska nr 84)
Szpila! 1.m. ~ tn~d111 Spoldz1elma Pracy Blacharskiej w Ło
:10,10. „Vera. cnut:" g. „Krzyżacy" (pa. norama) _chiru~gla:
'.~Grunt to 1·odzinl<a"
wig zblorowego układu
płacy
Warunki
prod. pol. dozw. od lat et. Sterling.a, ul. Sterlrn'.i'l':ATR JARACZA (Jara- 15.45. 18. 20.13
dzi, ulica Nawrot 32, tel. 237-08. Warunki <1n
.
cza 27) g. 13.30 „Srebr- PR'l..EDWlOSNlE (Zerom• 12 g. 9, 12.:JO, 16. 19.30 ga l-3.
pracy. Jlilcszkanie wig potrzeb rodzinnych
5259-K
miejscu.
na
omó\\"ienia
im.
Szp.
Laryngologia.
,
wyżej
jak
_
•
.
ne pantofelki", g. l~ skiego 74) „Anatomia 30 10
zapC'wnia zakład.
morderstwa" prod. USA SOJUSZ {Nowe Złotno - N_.. Barlickiego, ul. Kop~,Dark Glo1·y"
22 ·
stc1r.ow!ska
11a
INżYNIEROW i techników
na!eiy kierować do PrudnicZgłoszenia
.
.
•O.,t,o. g, 19 „Dark Glo- clozw. od lat 18 g. 16, rn ul. Platowcowa nr 6) cm,kle_go
Fabryka
nat_vcltrnia~·l
technologów za!rud·ni
„Psie miasteczko" g. 11 , . Oknll!ltyka: Szpital 1m.
30.10. „Taka miłość" :ry
kich Z~kladów -Przemysfu Bawelnianego' w
1 F.ATR
POWSZECHNY prod. czeskiej dozw. od „Dziś w nocy umrze ~r Jonscbera, ul. MilioMaszyn . i l!rządzeń Przemyslu Spożywczego
Dzierżyfisk4ego 8, dilał
ul:ca
Prudniku,
.
miasto" prod. pol. _ Pcwa H.
(Obr. Stallngrada .nr 21) lAt 16 g. 16, 18, 20
w Łodzi. ulica Pojezierska 97 (żabieniec}.
4961-K
kadr.
(,blrurgia l laryngologia
(K!llńskiego doz,w. od lat 14 g 1g, 15.30 „Nawrócony dla S'l'YLOWY
bel", g. 1~.30 „!ra!!'waj 123) „Perla" prod. rneks. li, 19. 30.10. „Jak ~abfć dziecię~~: S•.pital im~ K'J
Woiewódzkie
zatrudni
l(TOROW
DU
KON
prod. r.opmeiuej, Sporna .G-50.
dozw. od lat 16 g. 10. stuszą panią"
zwany poz11damem •
Pr;.edsi~biorstwo PKS li Oddzial w LodŻi, ul.·
~O 1o
16, 18, 20. 30.10. „Perla„ ang. dozw. od lat H g.
. 30.10. meczynny
Wolc7.anska. 249-251. Warunki przyjęcia: świa·
.' ' .
17, 19.15
'l. •.ATR
ROZMAI'l'OSCI g. 16. 18. 20
Szpital lm.
{Moniuszki ~a) g. 19:30 WLOKNJARZ {Próc_hnika SWlT {Bałucki Rynek S) ~hirurgia:
dC'ct:~·o ukonczeni_a szkoły podstawowej, opinia
„Ich dwóch'·. 30.10 me- 16) „Smlerł w s1odl"" „Zmęczony jak pie." g. dt Jonschera, ul. Milioz p1_acy z ostatnich :ł lat or;iz st~Jc micisce
.
Tajemnicza puder- nowa 14.
c?.. 11
prod.
{panorama)
ezynny
,,ilm1es:-k<rnia Lódź. Zgloszenia rrzyjmuj(' ~Pk
Ol'F;RETKA {Piotrkowska dozw. od lat 12 g. 10, ni czk;." prod. cz. dozw. J,aryitgol<>gia: S•P: lm.
2!"!32- T
od lat 9 g 16 18 20 cJ.r Plrog·owa, ul. Wolcza1!
r1a ogolnn. rokój nr :.3. w godz. 8-14.
Król włóczę 12 14 16 18 20
243) g 13
.
S.l11.dio M;iłyd1 Po1:m Filmowych w lodzi. Al.
•
,;Taj~mnicza' pu~ ska 195 ·
30.10.
,,No, no, 30:1D. ' - jak' wyże;
g~,vn, • g.
111aszyn:nni-chawłasi1ymi
z
J<.ALETNll(OW
(przedst. za- ZACHĘTA (ZgJerslta 26) dernlczka" g. 10, 18, 20 Okullst,yka: Szpital _im.
Nanette"
!\osc1uszki 48 (of:cyna) ogłasza przetarg ną
ul. M1lloSpóldiielni:t następujące roboty budowlane:
nalyl'lnniast
łupn:czo zat„11dni
tnk.nięle). 30.10. nleczyn „Alicja w krainie cza- TATRY (Sienkiewicza 40) dr Jonsche1a,
14
.
·.
rów" prod. USA dozw. Program dla najmłod· ne>w~
na
Rewolucji
ulica
.,Spójnia" w Łodzi,
Pracy
I) remo~1t garażu przy ul. Bednarskiej 42 w
1'1NOKIO (Kcpernllra 16) od lat 7 godz. 10 , 12 , ~zych: „Kiedy tak pa- Lh1rmg_1a I ~aryi:igolog1~
1905 roku nr 59. Zgłoszenia przyjmuje rl7.i~ł
·
Lodzi
da śnieg", „Pojedvnck'', dz1eeięca. Szp,tal im. Ko.
g, 12, 17.30 „cza1·odzlej „Hatifa" prod. NRD
techniczny w godz. od 7,30 do 15.30. 5200-K 2) postawienie ogn'iomurów w garażu w a·
iny!zy'', c1~ka. ul. Armn CzerwoSki kalosz". 30.10. nie- doz v. od lat n g, 14. „Pamlęlnlk
g . neJ 15.
„Koncert.", „Psiak"
16. 18, 20
czynny
telier filmowym w Tuszynie-Les:e k/lodzl
zaawansowalub
TE~HNll\OW radiowców
i . GODZI!'ff
10, 11, 12, l3. H, lS, lS. A!3RE~Y
ĄRLEKIN (Wólczańska 5) 3U.10. - jak wyżej
Slepe kosztorysy moina przel!'lądać w biurze
w1eczornei i
zawodową
g, lJ, 17.30 „Sambo i
radioamatorów z prakiyką
nycn
17 . „Okrucieństwo" _ P~ZYJJ',C
pom~JCY .1~dozw. od swiątecznej
Studia przy Al. Kościuszki 48 codziennie w
prod. radz.
KINA II KATEGORII
lew". 30.10. g. 17.30 „Sam
ZHclrktronicznyc.l1
11rządzeń
!?udowy
c!o
lat H ·g, 18 , 20 . lO.lO. kar~kl"j i pielę~mar•k1e.1:
bo i !"w"
fr11dni Zakład Fizyki Doświadczalnej Uniwer- ""Pdzinach od 8-16.
LODZ- ADRIA (Piotrkowska 150) rrogram dla najmlod- W1e<'zorna i _sw1ąteczna
ZIEMI
'rtATR
sytetu Łódzkiego. tódź, ulica Narutowicza 68. W przetargu mogą wziąć udział przedsiębior
szych g. 16. 17, ,,Okru- pomoc plelęgruanka u„Nędznicy" II seria KIEJ (Kopernika 8)
dz1elu pomocy '"' ambuprod. :1'.ranc.-NRD dozw. cieństwo" g. 18, 2-0
nieczynny
P?ż~d;ina znajomość zasad telew•izji. ZgloF-ze- shv11 pnństwowe. spółdzielcze i prywatne.
lelonum i. w domu cho0PERA (Teatr Nowy) g. od Jat 14 g. 15.45. 1".
nia: w Zaldadzie Fizyki Uniwersvtetu l.ódz- Oferty należy $kładać w biurze Stud•a w za10 „Faust'', 30.10. g. 19 2i).l,. 30.10 - jair wyżej KINA III XATEGORII rego w dni powszednie w
ldrgo w dniu 30 października 1961 r<>ku o lakowanych kopertach z napisem 0 oferta prze'(O<lZ. JR-24. w dni świą(Nawrot 27) g. 11
UJCM
„Fatt•1."
5257-K targowa".
god?.inil' 8.
„Niezgrabne kacza,tlta" t.ĄCZNOSC (JózP.!ów 43) tec·z~e w g_odz. 7-24.
Komisyjne otwarcie ofert nastapi dnia B liul. Piotr
„Normandia - Niemen" „Dziś w nocy umrzt! Srodmif'ś:'1e - 271
(specj.~1- stopada 1961 roku o. godzinie 12 w lokalu bill·
konfekcji
MIS·TRZ/\-!(ROJCZEGO
-ao.
prod. pol. - lrnwska IO,, tel.
prod. franc.-radc. c!n>•v. miasto"
państwowe za- ra Studia.
zatrudn:ą
ność krnwa!y) u,!. 7 snyce;~llZEUM :aucHOW RE· od lat 12 g. 15.45. 18.20. dozw. nd lat 14 g. 15. Bałuty
5
1 3
W"m.a.g?.na 1·esl µrnktyka n~ poivyz·.- Sludio znstrzega sobie prawo dowolnego wy17. 19. 30.10 nieczynne <,k~ - . tel.. ~H- :· t~l. z~. kłady.
WOLUCYJNYCH coctai\ 20.1:;. 30.10. nie~zynne
J
o41-9o:
Ll:
"·,
c1c.anowsk1eJ
l.
7-~)
{Lumulllby
STUDIO.
Kall(Dw.
DWORCOWE
good
czynne
13)
ska
szyi:t stanowisku. \Vyczerpujące oferty ·z po- boru wykonawcy robót, jnk również
prawo
ski) „Kram z piosenka „r..eniwy kowal'' g. t2. Wldtew -. ~'·· szpitald?.iny 1_ .
1 17
daniem wyksztalc2nia oraz dotychczasowych ogłoszenia, że przetarg nie dał wyników.
.
mi", „Czy wiecie, że „Jak zabić starszą pa· n,, 4· tel. 3•3·- 31·
3D.10. nieczynne
21
O!!·
Biur
w
składać
należy_
pracy
miejsc.
Ma.1a
.Al.
7e
Pol!'sie
od
:lozw.
ang.
prod.
ni~"
„i.owcy
„Kos",
1·61",
ARCHEOLOMUZEUM
5256-K
~
l
J
GICZNE 1 ETNOGRA- tygr~·sów" g. 10, 11, 12, lat H g. lS, 17.15. rn.30. 'el. _382·98.
oszrn, Pio[r mwska 96 pod nr .. 5238-K"'.
Pi~trkowl'Icz. E (Plac wolnoś- 13, H, 15. 16, 17. 1ą. 19. :10.10. „Marla candela- Gorna - ul. 406
5
269
1
~"' ·" ul. /\\U R/\RZY i lastrykarzy n? biJdtJ\VV n" tetel.
·
20. 21. 30.10. - Jak wy- ria" prod. me ks. dozw. ' '"
cl 14) czynne g. 9-16
"
"
~·
od lat 16 g. 17.l.;, 19.~0 L<>czn1cza 6, teL 4l7-10.
że.i
::c.10. nieczvnne
D-ni·a ?.8 P·ai.d:zforruiG.la 1961 ro:ku rzmarla,
renie mi11sta Lodzi oraz murarzy z "Radomska
MUZEUM sŻTUKI (Więc GDYNIA-STUDYJNE (Tu· ~n:WA {Rzgow~lrn nr 94 , Wieczorna l swląteczna
p1,zeżywszy lat 52, nasz;a najuk~·hańsza
z~i 3 zdunów na buctowy w Radomsku kowskiego 36) czynne wima 2) „Słońce wscho g li „Kominiarczyk". p<>moe l_ekarska w cll11
7
Przedsil!biorstwo Snólnalychm;a~t
kawJlcrskl" r.owszedme ua i~la pomo ł lru.dni
ż0<11a, matka i babci.a.
„Wieczór
dzl nad Bengąlem" :;(. 1()-11>.
"
I
prod. pal<ist. dczw. od prod. USA clozw od lat c·y w ambulatorium. l w ..I d
~0.10. nleczvnne
Mieszkaniowego.
Budownictwa
zie czeg·o
cl0mu chorego w. godzi-'
S. t P.
l\tlJZEUM HiSTORII WLO lat 14, dod. „chocholo· 1~ g . 16, 18 , ~o
przyjmuje
budowy w Lodzi
7.:gloszenifl na
1po1.) g. Jo.IO. ~ jak wyzej (bez n;:ich 18-22. w dn• Awląli.I.ENNICTWA (ul. Pioti· wa ballada"
13
Slrzelczyka
ulica
Lod7i,
w
z11trndrnenia
dział
.
·.
14„g.cdz.
w
tegzne
por:"nlw)
kawska 282). Wystawa 10. !~, 14, \6, t.i •. 20
7,f:!Joszenia przyj21 _pokój 2, w Radomsku
POI.ESIE (Fomals!ciei 37) .• ródmle.cie - ul. Piot!
Pn ... z d7.iejów wlól<ien 30.lO. - J;:ik wyzej
11111Je kier. "'.,nipy rol1o·t. Rarl~.m". ko. Lli'.c~, L1"·
„Niewidzialna k~wsl:a 102. tel. _271.·80
(Krawiecka 3-51 g. 13.30
nictwa lód7.kiego'". czvn HALKA
ur. JAKIEL
"
,,
'·'
dz;ec.J).
1
c1oroslycl1
(c:.n
1
Julia
,Romeo,
ręka",
Burczymucha••
,.Stefek
lokalu
w
na g. 11-18.
Wi~ckowsk!ego 36 .,Tka g: 12, „Przygody. Bura· cl_emuoĄć" prod. czes- Baluty. -3 ul._ 4z. Paca: fJOWll 6. Wynagrndlrnic w/~ ukl11clu zhiorowyp.r&wa.&lenle dN>g-ich nam 7JWlok na2928-T
weg-o pracy w budownicl w!l'.
lnei doz w. od lat 12 g. nowskie I · tel. ·> _!-93 (dlu
n111y drukowane i ma- tmo" prod. ;-a oz.
stąpi dnia 30 paźlhl.ernika br. o godz, 15.30
lowane'", c ynna od g. dozw. od lat 9 g. 16. 15, 17, 19. :10.10. - jak d~r~s!ych i dzieci). 7 .
z kaplicy cmenta,mej na Za.rzewle. o c:zym
11
kieINŻYNIERA mechanika na ~!anowisko
ul. S .p1talWidzew wyżej. i. 17, 19
„Poplól t diament'' 11-18
&'ltbo.\dm
W
pog.rązenf
!Z2'Wiad.a.miaJą
kl 1
mai"stra d
rownil.a bazy sprzclu,
fAl. Poli- r.a 6. teL 271 · 3J. {a!a doprod. po!. dozw. -od !fit ENERGETYK
30.10. ·nieczynne
o za' ~r li
.
smuLku
~O.IO. techniki 17, rói: Felsztyi'i r.,.slych 1 dz1~c1). Pomoc ł 'l
18 11. 18, ?.0.15.
~
ł s u~r~i<ie.go, ślusarzy-spawaczy, sprzątaczki.
„Przygo!ly Buratlno" g. ~kiego) g. 11 „Bambl" 1<,eczorna godz. u-21.
zoo _ czynne g. _
MĄŻ, COR:KI, SYNiOWIE,
1
9 16
zalrn1lni n~lvchmiasl
na budowy 16, „Popiół i diament" prod. USA, ,.Ewa chce Polesie - Al. I Ma)a 2·1l rozotcow
:f. ;;
2
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(dla
.8
..
!el.
do>:w.
pol.
prod.
5pać„
20.10
18,
g.
czynna
l'ALMIARNIA
mys_ łowell_,o nr 2 w Łodzi. 7.:rrloszenia przy1·_
.
11. 1()-IC. 30.lO. uieczyn MLODA GWARDIA (Zie- od lat 18 g. 15, 17, 19. i d~.iec>).
,..
I
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utonięć

Na marginesie

Godz. 20 w „Savoyu"

5-latki na basenach le1ia Wamawa ~m~ mmem lU~

Może

nie tylko o rekordach
powinno się ·myśleć w pływaniu
lf'CZtpa,czUJwy.ch
Mimo W1'ęcz
wysUk.6w, nie ucla.lo mi się U·
wypadkach
o
zyskać oonych
na.szego
mie·szkańc·ów
utonięć
mias.ta. Prowizoryczne Liczby są
jednak. trzycyfTOOJe!
A
sta.ty,s~y1k.a!
Kata.strof{l)lna
jest jednym z
prze.cie:ź Lódź
świe>Cie miast
'1Ubjwiększych w
pozbawiom.vch 1U1<turalnych zbior

l.iodzia.Tllie topi4
'llVlww wody.
się więc po1kz(l!& urlopów, niespędzainych
wczais6w
dzielnych
poza mi.a,stcvm i w innych podo•bnych 0tlw!iczno·ściach.
UrlOJ>y nad morzem, j.ez!Mami; rzeikam·i - niedzie~11.e wczasy '7l<ad wodą powodujq wodne
k.aitaSotroify.
Jedyn.y.m irodkiem z~b!e·

Szkoła,

ZMS -

Triumvirat: Zwiazek Sportowy

nowym osiągnięciem piłkarzy ręcznych

TeO:hnikum Che- g:ra.tulacje clla. cly,rekt01"a i„. nieDziewc~ta.
o naśladowjprośba
t.ytul mi- śmiała.
:z.dobyły
micznego
strzowski w rozgryWlkach re- n.ictwo;
lódz.kich szkól w
!Prezentacji
W finale „chepiłce ręcznej.
roi~i" jp(lkonaly XX LO 3:2

-

Hokei na trawie

(1:0).

miMrzo.stw Lodzi ·11
System
grupie chlopców byl tak pofinale zna.lazły
myślany, iż. w
Technilkum
trzy :zes.poly:
się
Mechaniiezne nr 1 ~jęio 1Plerw.sze miejsce zwyciężająe Techn!iikum Pa.pi.emd·cze 111 :3 (3:2), i
Teehniiłtum Cheani•czne 19:4 (9:2).
W walce o drugie miejsce „Papiel."llicy" po!kooali „Chemików"
11:5 (3:3).

Budowlani(Łódź)

AZS (Szczecin)
(łd)

2:t

Budowlani (LódźJ pokonali w
meczu o mistrzostwo II Hg.i w
hokeju na trawie AZS (Szczecin) 2;1 (1 :1).

Lnterooającym

szcrególem tego turnieju jest jego... za.koń
Ucze.stnicy fina16w oczenie.
a
trzymali w nagrodę piłki,
dodattll:owo - kozwycięzcy Wręczał je
stiumy s,porfowe.
Przeździ•eclki.
p.
wicekurato;r
W,sipó!or,ganizator imprezy, ZMS
dla
iJJuchary
ufunclowal
triumfatorów turnieju, a sekreStanisJaw Jeż
tarz KL ZiMS
przekaud równocześnie iksiąż
1ym osobom.
ikowe eyomi.nki
Wreszcie - iPl'eze.5 I..OZIPR dn'Ż .
w
podarował
Mrówczyń.s:ki
imieniu swego rz.wlązku, kBiążJki
wyróżniającym się .zawodni1kom
Zie<1ińskiiemu, Wysookiemu i
Zalewskiemu (wszyscy z. Technikum Chemiczne.go).
praktycznym pr.z.yikładzie
więc bylo ;przekonać się
o owocach świeżo zainicjowane.i wsp.61pracy oir,ganów szkolnych z ZMS i związkami ISil)Ortowyrrti.
Kto następny w tej IPO'Żytecz
nej akcji - oto pytania dnia.
Wielce znamienne, :iż
P.S.
znany już w kołach ~orto
wych clyr. Lipiński z Technilkum Mechanicznego nr 1, byl
jedynym .z !kierowniików szkół
Duże
ob.serwatorem finalów.
Na

można

Dziś

„ostre strzelanie"

finalistów LPZ

osób w 22 ze
spolach z terenu Lodzi 1 woje·
wództwa uczestniczyło w zawozorganizowadach strzeledkich
nych z okazji XVII rocznicy istnienia LPż i XVII rocznicy Wo,j
ska Polskiego.
o tym; który zespól <>kaze się
najlepszy zadecydują wynik.i :finałowych zawodów, które odbędą
29
nadchodzącą niedzielę,
się w
bm. w strzelnicy :aa Widzewie.
Początek zawodów o godz. 10.
Przeszło

~o-

Atak
na rekord Polski
podejmują
pływacy Orła

Wisła·Daugawa

3:0
Rozegrane 28 bm. w Krak<>w.ie
spotkanie pił
karskie między Wisłą a D.augasię zwyzakońezy!o
(Ryga)
wą
clestwem W!s!Y 3:0 Cl:O). Wszystkie bram.kJ. zda.by! SY'ktll.
międzynarodowe
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Zbliża się zima; a my o plyWMliu. Mamy w Lodz.i za,ledt:rzy kryrte pl!fwa.lni-e wi-e
dwie pelnowy.miarowe i świeżo
wyremontowany ba.sen przy ul.
Kilińs-kiego. Przy całym tlo1ku,
panujqcym w 1.1Jodach tych basenów; prze.cieiż znalazłoby się
trochę miejsca dla pań i panów; nie pra.gnącvch o•siągania
relwrdJO.wych wyników, ale tę
za umie?ę:tno,ściami
s.kniącyich
,pływania.
Z przyjemnoŚC'ilł odno1towwje·
my1 że w pemi doceniło tę sytuację OGNISKO TKKFiT R.1-

DOSC, które właśnie OTganizunaulci ply.wa.nia dcla
je kursy
do·ros!ych w basenie S·twrtu i
na plywalni przy wl. KiLin.silt-iego·. Będą się one orJiby.wa.ly w
:i piu,1Jki
środy
poniedziaibki,
Tva.żdego ~ygodnia od go,dz. 18.
przyjmuje ZaTZąd
ZgloszenW.
M'W!ijslki TKKFiT, Tr<Wgwtta. 12,
w godziM!Ch 16-18.
chce
,„Radość"
jed.rw.
To

~cła

wae

•

POWIESC

Hans Helmut Kirst

(94)

Przekład

EMILII BIELICKIEJ l TERESY JĘTKIEWICZ

._ Có.ż to m l111teremtjący w1eczór! - wy'kt"-zyikiiwa.ła od czasu do czasu !Pan.i W etden•
fels.
- Zgadzam się z ipanią cailJk.o.wicl.e - m61Wi.:l
Bui11iinger il. ta /królika JPt".Z&'Wa JPO.ziwail.ala mu
rqzpocząć 111-0rwą ~yi!'adę 1na >temat ooobliwycl'I
121WYCZajów panujących wśród Chlńicz.)'ków,
Eslkimooów, Ziuluoow i Amerykanów.
llieibruurrna og.airnęło .niey<Jiloojące wrażenie,
ie sta.je si.ę z tka:ż.dą chiwhlą co.raz 1mniejszy
;w ik.-Ońcu wydrowato mu .się to caJiki-em na·
'tUra.li11.e, że !Pan.i Weide.rufe.hS! IP<> pi.-ootu go już

„DZIENNIKA„
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nie dostrzega. Sea:decmy uśmiech HiJ.dy mial
12'.a.Ś w robi~ coś wręcz maci-erzyńslkie,go; w ten
51po.sób, móWlil solbie, ilrobiety 2lWyikły się uśrnie
chać ty1ko clo malyich chłopców. Tein radca
Bulliinger bY'l cloiPJ:a.wdy człowiekiem iimpoo.ującym. Dreilba1um orientowa.t 1SJię dość dokład
nie w •'llP.raiwach hamhlu warzywami - Bul·
li,ng.er jednak a;da.wal się wi'edzieć ~zy.stlko
o calym świ.ecie. A najgoJ:.sze byfo to, że nie
tyJiko mówi.I: o w.szy<!lltikim d <> niczym, aie
czylll..ił to w 1>?0.sób zajmujący; na1we1 Dre1'baum Jaipał tSię od ozrusu dio c.zatSU na tym, że
ISdę do>bl'IZe bai"\v.i,
Przed dziesiątą palili Weidenfels zaczęła
Kiedy
ostentacyjnie '51PO&'ląclać 111a z.egaTelk.
rzaś ni.kt nie 7lW!I'ódł na to 111wagi, ~.wiadczyla
wąt,pli·
żadnych
w .S!J>OSÓb nie po~osita.wiadący
rwo.ści, ale pełen szczerego :7,ał:u:
- Jak prędko minął 1en miily wieczór!
U.sdfowała bo.wiem 111ajwyraźniej po1pi.sać się
\Plr'Zed J:adcą Buililinge:rem swo.ją 'l1stlną troal{ą
o clohre imi.ę d-0mu i j-e®O miesZlkańców.
Tego s~ału do iJ.'l(J.Zejścia 15.ię nJe mo:i'Jna jm
'byilo zi:~oiroiwać. :Sum111ger JPOieginał ®ię z ;panią Weildenfels ;poitoikiem UJP.rzedmych iSllów,
zaJPelWIIliarjąc ją wieloikJrotnie, daik go o;CJzairowała pelina nie2lWyiro1ed ikuU.ury atmo\S!fex-a jej cllQ·
mu. Ten uroczy 'Wli.eczóir JP01wSltain.ie mu na.
długo w 1Pamięc.i.
Paru Wei.cteniels omal się 111ie iro1<1>lynęla

z

błogiości.
naij1więl(l.'lzą pmzyje:tnl!lością ~

- z

1& -

Przed god11:. 20 do hGteln
„S.avoy" przybyła ciapa warszaiwskiiej Legii. Skład ~d

tym
jes·t

PŁYWACKI
l'lllloolrdu ply- stw&rzyć
ta.k:że
NAJSll1Jil,fooie RAJ DLA NASZYCH
w
wa.c!kile&'O P-Otlski
OD
DZIECI
stylrun ~bieto;wym MŁODSZYCH.
4X100 m
!Zespól O!RiLA. LAT 5 BĘDĄ PŁYW AC; jeżeli
,pmle~muje dr.IJiś
D<>j<hie do 111iej poi!C1J11& :zaiwo- rodzice zgłoszą je na odpowiedów k(JII!.>t.roLnych, j61k!ie prrize- dn·i Iw.u; 0trgamlizo11.00ny przez
o TKKFiT.
ptlO!Wadlllone 2losba.n<1i dl7Jiś
Mama wraa: z sy.nJkie.m; ojciec
god~ 16 na. ply,wa.lm S.tariu, uL
lub >ńa or1;wr6t,
Tertl6Y 52/56. Wo,i.9k!O!Wli s~ario~ z c6r.eczką K~ znaijri;ą .się w basen:i,e ina n1Luce
w skł:adl2lie:
będą
stmewSkil., Stoo-zyńSkii, Sctealka., ply.wania.
Mary
Re.IWl/'dZisdika
Ktoińsl!li.
Próbę

8

2 tysiące

tragi-cznym wy- Kok miała 14 LM; kie•dy stala
upowszechnianie się 1ui.jle.pszą ply.wacz1ką. Przepadkom
lqcly dewszystkie
pływania. Za ma:leńld puzs.tere7( m.ierzyla
zairadczy można uz.nać naukę mo·nstrując nie·dośc»gnioiny styl
plywania "Uczennic i ucz-niów i szybkość. Ta,jemnicą jeJj poszkól podstawo- wodzerwa byl wie·k rozpoczęcia
kL:z:s piq,tych
111Lu.ki. Mary Kok umiaUz. pły
wych.
zarządze·nie wać ma\jąc lwt cz.tery.
Po pi€'1'Wszei
..,......,...-~
Minis·ie<rstwa Oświa~y w-tej sprtL
wie nie zaspokaija potrzeb nauk·i pływania.
Po wtóre - w l6dzlcVch warunkach, je$t to zaled.ww dro·bny fragment odnoszący się do
mlodz,ielży. A gdzie szanse do- NIEDZIELA, 29 PAZDZIERNIKA
rosly.ch; a gdzie troska o dzie- PIŁKA NOŻNA. LKS _ Legia
(W-wa), I liga, godz. 12 na stadia
ci?
A t.eraz parę słów o inicjatywie nie LKS. Ja.ko przedmecz, godz.
SKS Sta.Tt. Na plywa,lni te•go 10 LKS IB - Pili.ca nr liga.
Poza tym grają w m lidze: WiS<two.rzo.no in·teresujący
klubu
W!ókniarz (Pab.) godz.
prec.e<lens 1U1JUCZainia plywania dzew do·rosly.ch, ludzi, ja·k to się mó- 10, bois·k.o Wi<lzewa, Start - Stal
Nauczomo. (Radomsko) godz. 11 na Juliano·
wi, w sile wie·ku.
Sta.rzy baluciarze, .zaledwie w wie, w Radomslcu Czarni - Bawelna, godz. 15, w Kutnie Cza.rsna.ch ma.1'zący o korzystaniu z ni _ Włókniarz (L) godz. 15 i w
krytej plywal.ni; zaJko,chali się Pabianicach PTC - orze! godz.
11.15.
w tym SJporcie.
CIĘŻARY. Flnal zawodów .<> Pu
Mieliśmy nie•d.alwno 111 redaikcji interwencję ucze.stniczeJ' te- char Przyjaźni, godz. 10, ul. zakątna 82.
go kursu, pań, które dawrw o- GIMNASTYKA. Lódź _ Pomoba.Zza.kowski. rze w sali MDK, godz. 10. wstęp
więc
siągnęly
prz.e>eiw postano~ bezpłatny.
Prote-stowa.ly
SZERMIERKA. Jubileuszowy tur
Wimiu Q za1wńczeniAt kursu, ce
0Zn1Lcza d/;a, '11Jich pożegna.nie. z niej szablowy AZS o puchar rek
PL, godz. 10 w IV Domu
1:ora
so·bie
wyobraża.ją
NU!
basenem.
niedzi~nych wieczorów bez ply Akademickim przy ul. Bystrzyckiej.
PLYWANIE. zawody kontrolne
wania. N a ba,sen przyjdą nał kadry łódzkiej; go.ctz. 15 plywal.m.ie~zkaneik.
stępne _gmpy
nia sta.rtu na Julian<>wie.
m1es21kańo6w dzielnicy.
.Nic się nie da zrobić dla pro-, KOSZYKOWKA. Spolem - Gwar
Ale ca/,ość akcji dla (Wrocław) I liga męska, g.odz.
te>Stujących.
jest na pewno wielkim sulcce- 18, ul. Północna 38.
KOLARSTWO. Jubileuszowy wy
sem. I kultury fizycznej i Sta.rtu. Zairzqid tego klubu posunąl ścig kolarslci KS Tramwa3arz na
do przesady sloromnosć i nawe·t 30 km. Start godz. 10 na ul. Stry
nie pochwa.Ul się tym osiągnię- kows1:<J.ei, meta na ul, WycieczkoweJ.
oiem przeid prasą,
gającym

iz:a,gmchajp'OIWli;tam tu jpana 'Wlkrótce z..10,wu. Niech

stawd.a.

się

następująco:

imprezy
sportowe

Już

Foł

l\las.seli,
PenconeJt,
tyn,
S.Lr!Zyka.1Woźnfa,k,
Gmoch,
Zmidewski,
Zient-a.ra,
sk.i,
NoIDa.żejeWl91ci,
Brychczy,
Wlalk, Oiupa. i Nowa.ra. R·arzem
z g;ra.c:za.mi przybył kie1"<l'WJl.ik
sekcji piłki nożnej Lcgiii B0011;ej i trener Górski.

ponad

3000 odpowiedzi
w konkursie

l{to spadnie
z i ligi

Jak nas poinformowaJ pracownik recepcji. „Sa.voyu" W piątek wieczorem bylo tezawoidnicy przybyli. w daskogo znacznie ponad 3 tysiące.
nalych humora.ch.
A kupony płyną dalej szero(r. g.)
kim strumieniem.
Konkurs pt. „Kto spadnie I
·I ligi" zosta.ł zakończony. Na
jednak
jego wyniki musimy
do 19 listopada br.
poczekać
będziem;v.
wówczas
Dopiero
sprawdzenia
dokona.ć
mogli
kuponów i losowania nagród.
zdradzić
można
Na. razie
część ta.jemniuy: LKS nie był
bytomskiej Polonii zespołem, który najczęściej tyPiłkarze
szczęśliwe
w sobotę
odnieśli
powano jako s.padkowicza.
zwycięstwo nad outsiderem el<Straklasy Zawiszą z Bydgoszczy
2:1 (0:1). Bramki padly w kolejności: 19 min. Góral (Zawi·
sza). 47 min. Apostel i 77 min.
Trampisz.
W hall Gwa1'."dii w Wa·r szawie,
rozegrano 28 bm. spotkanie pię
I ligi
ściarskie o mistrzostwo
między warsza wską Legią i LTS
Mecz zal<:ończy! si~
Labędy.
zwycięstwem Le.gil 16:4.

Polonia (Bytom)
- Zawisza 2:1

-o---

I liga boksersfta

--

Jubileuszowy

turniej szermierczy

~<>-

Hokeiści

AZS-Łódź
z okazji jubileuszu !6dzklego

trawy

wposzukiwaniu

AZS, rozpoczął się ogólnopolski turniej szermierczy we florecie kobiet i szabli. We florezwyciężyła Cymercie kobiet
przed Wacek
man (Gl!wiceJ,
(Lócl.t) 1 Wojczuk (Cracovia).

sędziów

Hokej na trawie; jedna z n.aj•
dyscyplin
łódzkich
~------~~--------------~--------------- młodszych
sportowych, cierpi na brak facho
wycil działaczy, a zwl.aszcza sę
dziów. Aby wypełnić tę l\.!kę, wla
dze akręgowe organizu3ą kurs
dla kandydatów na sędziów. Kurs
ten zaznajomi ich z obowiązują
cymi przepisami gry oraz podsta
wowymi zasadami pracy organi·
. 1 S · w··
. 2
•
.
Przy
Otwarcie kursu nastąpi 31 bm.
OJC ik m 6 ~n,. zacyjnej.
na . N auc~yc1e
.uL ;r.r·l~la-~'f'.eJ
.
Szkoła ze JPrO Jekt izostał przez _wlad·le w świetlicy LKKFiT, Plac Komu•
~1t;sc1 _się
W1-dzew1e
Paryskiej 5. o godz. 17. Szko·
ny
wynr 12. Młod:i1ez teJ szkoly od szkolne zaaikceptowany, ze
2 lat bierze z po·woclzeniem u- slano o tym postanowieniu p1- lenie teoretyczne 1 praktycme od
oraz bywać się b ę dzie dwa ra zy w ty
dzial w bie.gach sztrufetowyi!l1 sma do GKKFlT PZLA
organizowanych w ramach mię- do klubu, w b~ach którego godniu w _god_z. 17-19. Kandyda•
c1 mog~ się Jeszcze zgłaszać do
J. Kusociński
d-zynarodowyoh zawodów lekko- startowa!:
w godzi•
LOZHT
sekretanatu
. llllki"
atJetycz,nych 0 Meroorial J. Ku- „ Wa.razawia
16-18.
nach
· •
1
, ·u
socińs.ki€,go.
·je.dnocześnle
ZaiPra.szamy
s:?Jkol:y
d~i.a.tJwa
W 1960 ;r.
przy ul. Niciarnianej 2 :zajęla na naszą uroczystość mieszkasiostrę J.
Warszawą
;pod
jącą
zachęc.ona
drugie miejsce, a
-tym iPOWo<lzeniem w.zmogla !Pro K'1.1'50cińskie.go. Ui!'oczy5'tość nanazwy
wadzOl!le przez nauczy.ciela w.t. <lania Sz.kole nr 12 ;p. Seweryna Wójcika °'eningi. im. J. Kusociń\Slkiego odbędzie
Start w 1961 r . .zalkończony zo- się w dniu S\l<ięta Nauczycieolbrzymim sukcesem _ la, tj. 19 listopada. Prag,nę jed.stal
na
zdobyciem pienvszego miejsca. nocześ.nie nadmienić, że
Nie trzeba chylba ws,pominać dzień ten wyznaczony rzost.al
Chcemy,
Jak wiel1ka izajpa.nowal:a radość zja.zd albsolwentów.
sezon zlmowY
Nadchodzący
w .szkole i wśród rodziców. że'by w .szikołe, która na &zta111Polsce VI
będzie w
na- obfitować najwyższej
będzie
mieć
swoim
darze
S21k-01ę nr m czelka niebawem
śwJatowe:I
imprezy
nie la.da uroczystość. Ma ona .2lwi1Sko illa&zego najle.p.szego w
rangi. Jeszcze przed zakopiań•
bie5'0-łecia okrMie międzyw,ojennym
jubi!le1.1Sz
obchodzić
skim FIS, · w dniach 10-11 lu•
swe,g-0 istnienia. Otrzyma z tej ga,cza, rozwijać się mogla lektego 1962 r. rozegrane zostaną
oika.zji ocl komi~etu rodzicie1- ko~letytka tak :pomyślnie, jak w Kryn;cy VII Saneczkowe Mt•
strzostwa Swiata. Tor w Kry·
skiego &ztandar i ..• tu najwięk- .ią zarpoczątikowa:no startami w
nicy będzie już więc po rai:
M_emorial Janusza
.sza .nie.spodz.ia1I1Jka: IPOW.sital mia biegach o
dmgl <J.rcną pojedyn.11:ów o tY..
nowicie pxojekt, by &Zikołe tej Ku.socińskiego,
Po raz
tuly mistrzów świata.
(n)
Jap,U;Sza Kusociń
imię
madać
walczono tam o te
pierwszy
trofea w 1958 r.
skiego·;

e

Kusociński
patronem szkoły lekkoatletów

Janusz

l

,_I

„

W

Krynicy

na saneczkach

po mistrzostwo
świata
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!Palll. nas odiwied1za jaik uaj.częściej. Serdecznie

;pana Z<l1Pl"al5Zam .,,.., ~ jpa111111a Wianann za,pew.
ne też..
Hiada zaT'tlttlliemila się. Bulllnge.r to :z;aiuwa·
źyl i IZJI'ęc1z:nie 71tni.enił temat. Po ozym po.
żegna! się z Dreiba'UJlllem, w '5Jl)Osó'b wys::m.1ika·
nie rupirzejmy li, 1POdolbnie jaik przy IPOl\lnitaniu,
nie :pozJbaiw.1ony se.1-.de=ooci. Na iialkoń<:zenie
doclail:
- GdY'bY 1Pall1i aniiala oelhotę n.a lkirótlki wiecwr.ny ąoa.ceil.", ipainno Hildo, c,zu~bym $ię zasz:·
czycony mogąc pa111i tC!WMZ)'ISZyć.
wchęcata pant
~ Ni·echż.e pami i<Wie
WeiidenfohS! ,....., ja pmez ten czaa iPOS!I>rząitam;
- Pój1dzie pan r1; nami, iP!!lll.ie Aru:l;rzeju? """
::ll8.;pyta1a Hi.Ida.
Dr:eiiba1um 1P<l<Wąml~l głową. Nie mial najmniajszej chęci wyisluch'iwać je&zcze i księży
cowych hymnów ipana iradcy. PQdeijJ:rewa:I:, że
lnu![iJngeir zacznie deikilamo.wać i!'Omainty>ezne
a te@-0' bylolby j!l.bŻ sta1111o·w czo za
wiem.ze wie.le. 1 tak C•ZiuJ: .,;;ię lkom1Pile1mie .zdru21gota'l\y;
mial u.a oolbą OOlr-OiP«'J,y diZJień. Na, domiar wszyt10 byi!Jby jrut ikonie<'.'.
s~iE!\!lO jeJSIZcze pceiz:ja Hilda i Bulninger OJPruścf1i miiesalkalllJie parn
Weiclenl€liS. Wdowa wyC()lfala lliię róWl!'lież, ale
wygłosiła
ZM'lim rziostaiwila Mdlr.zeja .samego,
uwagę:

- Jalkiż 1.o iwy.UWorny męźc.zyzna, ten s:ian
;radca! On na1Pil"aiwdę 2llta ~ię na formach toWM".zylSiltich d wie, jaik. należy tr-.a1kltować ko·
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To je.sit praiwdzi;wy Ut'.zędniik, a nle pra•
colWl11ti:k na clniówlkę!
rz; tymi słowy -0d,plY111ęła majest.atyoznie.
Andrzej cza.~ 12;rozumial, że jego dni w tym
oomu "1ą paliCIZOllle.
bietę.

reilba;um nie za1mierza.l byinajmniej rezygnować z.e starań o no1wą, od,powieclnią dla
siebie 1Posadę. Okaza1o .się to je,dna;k
desZ1Cztł trudniejlSIZe, nirż mó-gil się spodziewać
na :po<lt.srt:awie pieirwszycih nieudamych prób.
DCJPiero teraz uświadom.il sobie, jaik ograni·czony byl jego do.tychczaoowy świat, świat
ha1ndlu wa.rzy;wami. Nie ,zclawal 150-bie też de·
tąd ~ra.wy z tego, jakie niebez.pieoczeóstwa
'.kiryje w iSOlbie 01Pi.!11.ia fa.cho.wca w ściśle
<lkireśłoin ej branży.
~al się oczyw:i'ście na k&ięgowości ...... ale
w Jego d011rum€'!JJtac<h n.ie było mo,wy o tym,
te jest lks.ięgo~vym. Wiedział w.szys!Jko na temrut fim.ansowej strony 1PI101WadŻenia przednie •byl jednak zawodowym
eiębio.rabwa kaej:erem. Dowiód~ w JPTaiktyce, że jest świet
nym d~ponein.tem, 1Pieiriwszo,rzędn;9m zaopa·
a!P.
.zręcznym 01pa·zedaiwcą tirzeniowcem,
za,,vaze iza.jmowail .,;;ię 1yliko handlem warzywami, a nie węgleim ozy odzieżą, ryż€11Il, c.zy
zablłlWlkam~. W tym [{,raj•u zaś o•oowiąrzywalo
najwyraź'fliej żetlaz:ne pra;wo. że szewc ma pilinoiwar. .s:wego •lv.-i.pyta, a sprzeda,w ca -0woców
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