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Obradujący

,,Czerwone skrzynki"

SPOTKANIE
czytelnik ów ,,Dziennika"
z przewodniczącym
Prez. R.N. m. Łodzi
mgr E. Kaźmierczakiem
keja „c21erwonych skrzynek" na teinat pracy
ADM dobiega końca.
·
W d-z;ielnicach, które obję
się· &1xi.tkania
odbyły
ła,

A

„D?Jlenniz
czytelników
wzięli
kiem", w których
przedstawiciele władz
i dzielnicowych.
miejskich
Podsumowa.niem całej akcji
czytelnisP!)tka.itie
będzie
ków z przewodni~ą.cym Preudzlał

zy11i um RN m.
Edwardem
Odbęd21ie

Lod'lli

mln"

Kaźmierczakiem.
się ono 30 bm. o

g<1>dz. 17 w sali teatralnej
MDK (ul. Moniuszki 4a).
Po spotkaniu wyświetlony
1116-Stanie kol&rowy film prod.
: francuskiej p.t. „Słaba płeć".
.mutter, mather, mat', muttł, mam.a.n, mamoczka,
zadzlJnamus1 ..., mam-ci.a, ma~zka, mater... MATKA Wiajl!Cł! jest podobieństwo wyrazów okre§Jająeych to SllJll<>
pojęcie w różnych językach świata. w„zędzle kryj;, one tę
zawsze kojaeamą treść. Gdy mówimy: miliony mat,,.k mil<>:śd, porzy nam się to z tymi samymi uezu<liaml:
śwlęc..u!a., tro5kl, niepokoju, szczęścia .•.
Wybraliśmy jedną z nieb, jedną z tysięcy w Lodzi, jedną z milionów na świecie. Nie będzie tu więc żadnych senaecyjnyeh szczegółów ani . ekscytują<:ydl wydarzeń.
Zwykle &prawy jednej matki •••
&latłer,

Uli ca Polna to

*
już

"'peryferie
*
właściwie

Lod.z:i. Sze-

rok~ ulica bez jeui:ni i che>diników -:-- kurz latem. bło
to Je>'ienill I wjog,n11. zaspy z.jmą. Po obydwa stronach

mikToo~opij;ne
utTzymne.
z.a nimi starannie
ogródki z kilkoma drzerwkami owocowymi. W e:łebi
drewniame i rriurawane, part€rowe
dorny i domki i piętrowe. Cis«;a ..•
Tu właśnie, pod numerem 34 mieszika Man:-ira Grzellka,
kątem u rodziców, z mężem, 15-letn<ia có~a i 6-letnim synem, pracownica pobliskich ZPJ im. Wrócblewskiego.
Wzięła k>ilka dni
Nie za.staliśmy jej w fabryce.
„wolnego" - trzeba zrobić zaległe pran.ie.
płoty,

ee -- Dla mnie -

§i
;::::

=:::

Czy to trudno być matką?
tal<. Nie każdemu życie układa &to:
dobrze. Noe mam własnego mieszkania od 17 lat. Ale

nie narzeka:m na. swój 106. Mam nadzieję, że już
5$ niedługo życie zmhml się mnie i . mo~ej ~·-0<dzi~ie na
mieszkanie me Jest Jednak
!!;;;;;;!! Jep&ze. Zresztą, cóż czasem ciąży odpowied'lialnooć Jaka
najwa:żnieJ-e.
&po<:Zywa na t'Ddzica.ch, a sZC"Zególnie na matce §
=:ii Odpowiedzialność za !GS 1 wychowanie dzieci.

=a

od 'Pra<nfa. Poszliśmy do maza nami iprzybie.e:ł 6-lebni sywizytą ob<;el!'o.
nioopod•z:iewa<ną
zainteresowa!lly
nek
Opaliony, doskona.Je wyglądający malec posłUchał. P~
kręcił się po iz.bie. A potem z rozibrajająca szczerośc1a
pcrwiedzi11ł: „Ja idę s.ię bawić, mamusia, mnie :!10 wcace nie mnteres.uje ... " I pobiegł. Tak, jego te spn,wy
jes?.OZe nie fa1tere,sują.
- c;:o jest dla pant najważniejsze?
·
Odet'JW!ałem p. Ma•rię
łej, ci-emnej kuchenki,

s:lę, że dla każdej
n&.JWażniejsze jest

kobiety, która ma
„ciepło" do:mowe~ dom i dzjeci e!!!!!i go ogniska. Najwa:żnlejsze jest by dlOiecl wychowy~- waly s,ię na dobrych llldzl, by rodzice mieli kiedyś
Eii5ll satysfakcję, że dobrze spełnili swój rodzicielski ob-0dla siebie i dla sp.oleczeństwa. Dla mnie
wiązek
ważne jest tak"i,e dobre zdrowie, bym mogla podobić obowią?Jkom ..•
Pani Maria - jeśli &Jkurat wypada ral!lllla =iana,
(Dai).smy oląg na str· 8)

-
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Wydaje ml
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Skutki jednego
ległości.

wybuchu
.r·k.arnte

dokoruili na wysokości
100 km wybuchu bomby WOdorowej, to iedJniocześruie wys
trzehl..li ma Hawajach. na wysok~i 240 km rakiet(), która
za za.dainie l'l!Ild«zyć
miała
natęż,en~e prorndoo!i<lf;\.'arua wy
buchu wodQroWego. Ha'Wlaje
są oddaJ.Ollle od wyspy Johnston o 1280 km. W dolnych
warstwia.ch atmosfery wypromi€!l'liowmiie neUJtrony zosta-

wł.a.śnie

pnez

lobnicy,

my

żywe.

(S.K.)

stolicy

rządów

państw

lili

jednomyślnie

30

wczoraj

Etiopii

Addis-Abebie

krajów

afrykańskich

południu

po

1

11zefo.;
uchwa•

dokument

nazwą

Karla Afryki
oraz postanowlll utworzyf organizację
nlepodległyctr paflstw Afryki
Wstęp po;Iityczny do Karty
Afryki w następujący sposób określa jej. cele:

e

w~mocnienie solidarności

i jedności
skich.

pańS1tw

• pogłębienie
:pracy,

ich

afrykań

ws-pół

• obrona ich suwerennoś
ci, niepodlel!:łości i intee:ralności terytoriafoe.i •
koloniawykorzenienie
we wszystkich jego
lizmu
po,;taciach,
współpracy
• poglębjenie
międzynarodowej
oparte.i na
KaI"ty
zasadach
Narodów
Zjednoczonych i
Deklaracji
Praw Człowieka.
PostanowieNajważniejsze
nia Karty są na5tęp·.ijące:
Na czele organi.zac.ii państw
zgroma.dzenie
staje
Afryki
szefów państw i nądów. któ
re ma się zbierać raz do roku.
Ra.da mlnisttów. w skład
minlstrowie
wejdą
której
spraw zagranicznych państw
członkowskich. odbywać beregularne posiedzenia
dz.ie
co najmniej dwa razy w roku.
Karta ,powołuje stały Sena którego czele
kretariat,

sekreta.n; generalny.
stanie
Karta powołuje szeree komisji, w których skład wejdą.
ministrawie odpowiednich re
sortów krajów członkowskich.
·Do obawia2:1k6w sekretarza
przyeonależy
.l(eneralnego
budżetu orl!ani~
>towywanie
za~ji. Budżet

stanie z
nych o-d
skich.

ten pdb.-:ryty zo-

uzyskaWJJły:wów
;państw człcmkow·
~
•

e

,..
OD DZIS
5
§ CZAS LETNI
§ Dlliś o godz. 1 w noe!'
5 wszedł w życie C'llU letni.
§ W związku 'll tym. t>nYlJO.
że

5 m!namy,

e jeszoze

tego

§przesunąć

należy

§
E

zega.r ki ł> 1

Jednooześuie

maja)

F rozkład

(kto

uczynił)

nie

5! dzinę do przodu.
od

obi>wiąznje

go-

dzjś

(26
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Interpol
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na tropie

•

hitlerowskiego
~ Mar,irin4! ie

fałszerza

r:r<>dnia

wpa·
brazylijskie
ootatn.lo na trop alery fa.ł

Władze

powńetnie

dły

niewńelki.ej
stosunkowo
iin.ac2lej się d2lieocfileglości je w stratosferze, gdzie powiietrze jest rzadkie. Aparatura umies=on.a na ooklecie

:na

dziiesią'bej
upłyiwńe
po
już
częOOi sekundy po wyibuchu
bomby zanotoWlaiła silny strumień neurbro!nów. Promiendo-

Wlalnie to trwało 20 sekund.
Zrni-er:rona enezogi.a neutronów
WahaJia się od 2() do killruelerotronowolt.
set mirlionów
Okazuje się wlięc, 2e na du2ej 'WYSOloości naw>et w od-

astr0<nauci

lub jakiekolwiek inne orgimilz

1962

ją pochłonięte

1000 km od

miejsca wybuchu wOO:o.rowego wszelkie życie zostanie
znil52lCZOill.e - o ile oczywiście
na tej wysokośd. znajdą się

opublilkowali
ostatniio, że w chwiłi., gdy
nad wyspą Johnston w roku
J'l,„„

przeszło

w

wie

i
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•

szersklej, którą Interpol okre
śla jako prawdopodobnie naj
większą aferę tego typu za.noto
waną w kronika<lh waJld z prze
stępczośc!Ą. W samej Brazylll
i niektórych kraJa.ch są.sied·
m!M)O"\"\-:icie
ujawniono
nieb
krążenłe sfaJs:rowany>eh cruzet
ros, d·olarów oraz znaczków
opln.t stemplowyeh o wyższej
Wartość sfalSzowawartości.
nych bankn•Dtów i znaczków
przechwycone
zostały
które
przez poli<;,Ję ocenia się na 800
mili<>nów cruzeir<llS.
Gang trudniący się wypuszcza.niem na rynek sfalsrow.a
banknotów, :został Pot>
nych
za.•
przewlekłym śledz;twle w
sadzlie wychwytany. W jego
skład obok mętów ze środo
wiska przestępezego wc.ho.dzlBrazylll
ły również znane w
śwla.ta. business.
policji pozo.
:z.aisięgiem
natomiast sam fałszerz•
pcrodu'1lent. Interpol ustalił jedna.k jeg-0 tożsamość. I t:u bo
dajże najW1ększa w calej tej

osobis!OO.ei ze

Poza

stal

aferze sensacja,

powszechnie, że
Wiadomo
Niemcy hitlerowskie w L:J,tacll

urucbo·
świafA)Wej
dażą stosunkowo ska
lę produkcję fa.lGzywych bank
notów, głównie funtów s?Jtern

wojny

mUy na

lingów i dolarów, przeznacza•
a.kc.Il
nych na flna.nsowanie
iszplegowski~h i dyWersyjnycb.
owej
mlstr:i:ów
z
Jednym
fabryki obcych walut był n:le
ja.kl Franz Rypka vel Rie:vata.
by wymienić re dwa spośród
wielu jego nazwisk. Po za.koń
czentu wojny znikł 1 jedynie
sporady~ie, oo czasu do cza
su, Interpol natrafiał na .fe·
go ślady (m. !n. w AustraJii
1 Hiszpanii). Dopiero porów·
nanle krążących w Brazylif
banknotów z pofałszywych
Rypkl
przedni.mi p~uktami
pozw-oIUo l!ltwlerdzić, te zb*
g!y 'll Niemiec, doołownie w
fałszerz
momencie
C11Statntm
żyje

i

działa.

Pewne ślady wskazują; te
o!>-eeny „warsztat pracy" Frsn
za Rypki znaj·dttje się w jed
nym z miast UruA"waju. Lecz
i na tym ślady się k-01\ ~zą.
(ZA1"'

'

ł

komitet
uc~'!a'' ~i~istr6w Polsko-czechOsłowacki
czv zachód t11vstqpl
.
.
..
,
kraJOW soc1ahslycznych
p~Iepszen~a- wspołpracy ROSpodarCZBJ I naukowo-techmclflBJ
0
zakończył obrady w Warszawie
:=~~!'!~c!!
"w ooby;!a
w warrs<Zawie
w sprawie

się

br.

vm

konferencja min.lstrów komUll'likac:ii i tral!;LSlp<)óI"tU k:rajóiw

C'Uonlków

socjadistyioznyich

międlzyn.rurodic·wej

(l(I'gaoni:zacji

wis.pól:p!racy lro:Lei.
Nair.ad.a ministrów
zaiga<l!nień

s.-ze~

ro'ZlPO-rtrzYła
dotyiczącycll

ro=emenia wis.póllp<racy k:r.ajóiw
socjadistY='OYCh w za,kTesie tran
sportu i jedmomyślmie podjęla.
uchwalY mające duże znaczenie
polepszenia komunlk.atji
dla
pas.a!Zerskiej i towairowej, l'C>Zwspó]Jpr.acy nauJrowowinięc::i.a
technicznej, da·lszej elektryfi1kacji kolei, zastosowania. elektron.ilki i innych środków postępu
kolejnictwie,
w
technicznego
transpoccie saanochodowy:m i bu

downietwie

w

kołowych

diróg

krajach oocjaillstycz:n.ych.

.. Od 22 do 25 bm. od·bYłY się w Wa.rs1Za.wi.e obra.dy v--1 SeC JspoKomitetu Współpracy
Delegacjom obu wspijłp.raou
&"Zefów
zastępcy
Jącyeh ze sobą kra.jów przewodniczyli
Ludm.Ua. Ja.tnkovoova..
rządów: Piotr Ja.ros.zewicz i

Castro I ChruszczollJ

nad Morzem Czarnym

„Spisek

czeństwu

191'6łd'zie1czośe

mleczarska, 1>0 kilku ••chudych" miesiącach mija wreszcie kryz}"Sowy okres w sku
pie mleka. W cią.gu 4 pierwszych miesięcy br. spól:dzlel-

Nowa fabryka
farb i lakierów
MJ.rustrów

Rady

'Wkepr-

Jaroszewicz dokonał w
otiwarei.a nowo zbud owanych :Z:akta.dów Farb i Lakierów w Pilaiwie, pow. Garwolin.

Piotr

sobotę

0

przekazaPrzed ofl>ejalnym
niem do eksploa.tatji zail:laAi w
Pilawie wyprodukował jUŻ ponad 600 ton wyrobó:w. Do lwń
ca ~o rolW pilawska faoryka
· wyprodukuje 4,5 tys. ton farb
olejnych, syntetycznych i emulsyjnyeh, a w przyszłym roku -

'

8 ty& ton.

Dll!ia 25 ina.,fia 1963 •• po
dlug:iOO. i oię:lllcich dmipienia,ch, ~OlllY św.
mnarl
Jwamen.taJmL,
najuJrocha.ńszy

sa.nasz

C>jc!ioo,

Brat. I. Dziadek
S. t P.

Bolesław Pawłowski
wlilll~~tillii

v.t3.00Wllik

PSS Łódź-Polesie,

działu

prezes Stowarzyszenia.
dzieży

* *

Rremiieślnicnioj.

1

w

dniu 28 bm. o godz. 17 z
ka.pliicy ~a na. Mam, o czym za,wUdla.m~1a.ją

I

się

odbędzie

pogrą"ienii w głębo·kim smutku ŻONA. CóRKA, SYNO-

BRAWIE,. SYNOWA,
CIA. WNUCZKA i RODZINA.

Regina
Jakubowi~z
PosrZeb Gd.będzie się z d.,..
mu przedpogrzebowego cmenta.r.za ży.(WWsldego

Dołacb

n.a

dni.a 26 ma~a%'"ami! godz. 12,
pogrążoo czym za
na. w sm\likU

wodniczą.cy

Ł<>dź-Widrew
Pawłowski

i

DRN

Prez.
zastę,pea

Henryk
dyrek-

19M t
Dnła 23 maja 1963 r. :i;marl,

18

).at

i

Dnia 24. v. 1963 r. po
cięźl>ich

długich

cierp1.enl~h,

żywszy Ja.i 72 zmarł

S. t P.

pru-

S. f P,

inż.

Eugeniusz Janowski Jan Pietrzak
Gd.będzie

się

dnia
27 maJa be. o godrL. 17 z kaPliAlY Szpitaaa. Wojskowego, ul.
Pogrzeb

że..romllk1ego

do

grobu

ro-

dzinnego na croentarzu p.a Doladl. o powyższym za.wiada-

w

pogT~

g'łębokim

mistrz fryzjenld

Pogneb odbędzie si~ w podnia 27. v. br. o
godz. 16.30 z kaplicy Starego
cmentarza przy ul. Ogrodowej,
niedziałek,

o czym zawiadamiają krewnych. przyja.ciól i znawmych

smu.tku

SYNOWIE,

SIOSTJLY, Bi:.AT · ł ROJYLJ!NA
7'1.38 g

i

SYNQWE

WNUCZKI

7'140 g

ma~a.

1SG3 r,

zmarł

Franciszek Nowak

długOletDi pracownik teclmicz-

Teatru Po~o w Lodzi.
W Zmarłym tracimy wzorowego pracownika t dobrego
Kolegę. P<lg:J:oreb oobędzle się
<1n1a. 26 bm. o godz. 16 z kaBad
plicy ~
<>gO<IZna
czu
DYRERlCJA, lłADA ZA.KŁADOWA 1 PODSTA.WOWA
OJl.GANIZACJA PARTYJNA
p.AlQ's'rW<>WEGO TEATRU
POWSZECHNEGO w LODZI
k
213311

n'Y Pa.tilMiwowego

Koledze BENAm>OWI PIETltzAKOWI wyrazY najgłęb
szego współJczUcia. z powodu

zgonu

OJCA

'!'klad&ją

ZABZĄD,

RADA, PODST.
ORGAN. PART„ oraz KOLEŻANIU i K<>LEDZY KOSMETY.CZNO-.LEC2lNICZEJ SP-NI
PRACY „URODA i ZDROWIE" W LODZI
1993 t
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Bwiza.; kitóra przeszła w pią-

raitowaini.a. ~·"'arzyo'.i;P:~~w
no·w --:;:',,..,._..,0 n,_h
1 ,,..,.,„""' ' "'"'"""
bra·ło udtzia.1 kil!kla•naście jeónostelk strali:y pożairnyich z Gorzowa, Zielonej Góry', Międrzyirzecza. S1;1'2elcóW KTaJeńsk!ich, Slkwie
rrzyny i SwJeboldlz1na. Słlrażacy
liJczinYICh falbry<k,
orarz za•l08i
praco>WatłY na nadbalt'ld<ziej ~!!lgTO
terenach do późnych
żonych
g'Od'Zilll nocnych .

nec:iw·ę. _,.,...,i

Wl&.~
Gorzów je.st _

=...,1
-~ - · na
polożqny.

W satlaoh BiJura Radcy Hanw Moskwie Z<>stail. w robotę zamlmi.ęty pokaz konfekcji polskJiej. oferowanej /Związkowli Radzioolcie-

mu w dostawach na rok
Pokiaz trwa.I 10 Oni.

Polsi~e organizacje han<ll'!l
zagr.amczneg0 za;dęip<m~a..
ły 'około 2 tys.' modeli lroini
damJlkliej
fe~cji męskiej

dzi.OOęąaj ••Modele

Ambasador Tune.z Ji

polskiej

Paryżu
w

p~
się
międzyna

WSI>~Y

IIl'UJZY'C'Z-1

B'LY'Ch

J,eJtOOh dzieła na.odnosiły

na

k.cJaniPO<Ly1JCJII'ÓW

powa!ine s.ukoeSY
r-OdoweJ 1JrY'bumie.

Nzjtwyżsrze

n<::<ty ()lfJr!Zymali: Giraltyna Bacewiczówna. W11>0Ld LUWsła'WSlkt,
~ BaiJl"d i - ~of

Pen-,
Burza piaskowa

buma p.lasklowa,
Gwa!itJaWllla
Olbjęła od sdl>oty ram.o ca.ty <>k;ręg .delty Ntlu. Terniper~ra

!P'(>C!Skoczyła do 35
w K811r.ze
SltO!P'Jli w clen:ir..i. F\rędkość Wd.a-

tn:u

dosd~

OOO

lorn~odrz

Wi

bao:<lrz<> 'S2aibajest
<11ocrzin.ość
Wszy.sitlkiie l~ z Wyd.ątlti '

noweg1<> lotnislka kad!r:;ki~o ~
stafy zamlcr11ęte. Pnzerwana .
~~ ll!BJWj,gacja na Ka~~

I

II

mięclrzyna-,

nad Egiptem

Dziś

ZllCbmurzeale

wane, a po południu 'lllDJadtolllPOdztewane opady T
ok.
c • •Ju tem~ra.tura
I 26 soo-•
ro ciepło.
y•u

.
, .......
uci
Na1baa>d!zńej
domy poloż'Olle na ~c:ęci
st;otka,ch W2lgórz, Woda IP<I'Z I
wala się pmea: mies-mcain:ta,
Wi;;;te
S21C",,ąc lud!Lk:l dobytek.
rodrzln tr.wba było ewa.kluicrw ć
a. ·
Ucier,pia~y teZ batnd00
WS'ZYSIJkie
·esaJlc ·
:imaJ<ln:!óące się w

""„t

:::i1.wre=:·

powołane

Specjaol.nie

dok!ontuaą.

stiralf:, ja.kie
nej bU'rzy,
towną

n!.9Gl

u·lewą

obecnie
w

ciągu

polączonej

~ów.

kOlffiisje
=ctm.ku
2..,god'l;\ni-

z

gwał

i g.radobiciem, :po-

karana
w prrzyszlości
być
Zarządzeurle za,.o
więzlendem.
ootrza talkże przepisy dotycz.a.•

1róW1nocześoi<>

w

I

oe p(['zyj.azdu do Argentyny <>"
bywa1'el:i państw oocj.aiistyCZnych, którzy będą obecnie mu•
sieIJi. ubiegać się o specjaIDe
zezwolenie policji.

niezwłoczme Wymienić amł>aSa- I - - - - - - - - - - - - - - -

ską muzy:kę ;repreri:enwwać bę
Tadeusza :satilrda.,
dą UtW<llI'Y

~~~W wbiegłych

.:ek:retem ws2lel:ka dziaJ:aJ:naśĆ
za komunistyczną ma.

uznana

&to1:1caeh obu kl"ajów donosi. że(
~gieria i . Tunezja postanowilY '

Pru-

~yt51mo.fa Pendereclkiego, W•Dilcieclha Kilara i RoanuaJLda Twa:rdloWSkiegio. Z (['amienia POJSkiego RadJia udJZiał w pracach sesji we:!lm.ie d;yT. d:Z;iaJu
prof. ROtinm Jar
n~ PR -

południu

po

wszyst•

orgainizacj~ lewicowych.
Zgodruie z opwbliikO<WanyJ11

komunikat algieniko-1
tune<z:Yjski ogłosZQny w sobotę

aktualny d()II'Ol>e!k

twórców z dalnego klraju.

ti:\ komUJnistycznej i

filbh

wraca do Algieru

cyzu deiroC7Jila sesja
rodowej tr.{lbuny koanporzytOII'ów
przy radrz:ie murzyczne:j UNESCO .
jest
Tryibutlla lrompozy'1x>rów
na
fio!rum,•
międlzyinrur<>OOwym
lotćxrym posmczególne r.ad!Olf,otnie
pirnedsta'Wiaij ą

'łl
'Rząd El:l"gentyński wydał
s~botę zakai dZiiałałnOOc:i par-

:s~l'l

w

pozytywną

z

W .Argentynie
zakazano działalności
partii komunistycznej

l~.

Dzieła

m bm. :ro!Zd)OoC2Jltle

polska spotka.la
OOOl!l<\ odbiorców ra<lziieokich.
. Konfekcja

się

<'filowego PIRL

przygotowane zostały
według ~eń przedstawicieli
haruilu raQz1eckiego.

Ulewa izamieniła Gorzów w._ Wenecję
zallll1eruł.a
tek nad GłOlnZoWe«no'
miasto na kdilka. godzin w •.• we-

Pokaz polskiej konfekcji wMoskwie

polskieh
kompozytorów

tora MZBM Łó<li-WMzew
Ste:fan Białecki.
w
przebiegało
Spotkanie
atmosfe.rze ożywi1011ei dy<;ikusii. Na podstawie wy.p<JFWiedzi czytelników i listów naramaeh akcj'
w
desłanych
„czerwonycli .sikrzynelk" trzeba sotwierdzić, iż wiele j~st
jeszcze do zrobienia w zapoprawy 1Praey adkresie
zacieśnienia.1
i
minilstra-cji
WiS'pól:ipracy między nimi a I

(j.p)

Dnl.a 23

Jatk podaje agencja Men,
król Arabii Saudyjskiej fun
SaJUd, zrzeikl się "tranitl pod
presją swych synów i mian.omal swym nas1ępcą Feisalla
Ibn Abdul Aziza.

zabram.iające

R021po<mądrzenle

na , premiera

Przedstawieiele władz llOdJcre§!i~i m. in.. itŻ ikama S:Pra
wa zgrosrona w ra.mach akcji .'Zlo9tanie iw.ni'kli•wie roz!Pa:trzOl!la i zała.twiona Zi:!odnie z rzeczywisityimi '!X>trzebami i możliw-OŚciami.
Po spctikaniu miły !Program
uc7.niowie
za'PrezentowaH
Szkoły MuzyczPańsitw·owej
nej: M . I}worniczaik. M. Koteciki H. Wa~a.k. S. Kolbus,
P. K'.onezeWl5ki. R. Pr>uszczyń
ski R. Suchodo'!Jski, S. Pław
ne~ pod kierunkiem zasteucy
dyreiktora &Zlkały ---: l>. Bro;nisła>WY :K1TzywcoweJ.
91'raw-ozdan1e
szczeg6lawe
ze spo!Jkania zamieścimy We
wtor<k<YWY'ID numerze gazety.

Ibn saud abdvko11Jał

J>Ulbli}tac:li W5Zelkioe:h ~ęć i ihzWią.umych z wylCl.a:fo1'niatjti
r:zenlaml 211 i 2i2 mada wstało
rol'Jc1.ą.gntęte ;ęa okręg Anlka1ry.
-·""·
~
W .,....,,;·on·
·-0 • · ie ~"llffiJIX'.1 z"""'onio.no

miesZJkańcami.

przect~

mi&JĄ

nu

_... __
_L
Ba.-<'-~ d.rocii jest też
irtt.
Sek,r.,-,,..rz gen.e•ra.lny c:n!l"""'
"'
"""'
Za "-"
SpóMtzielnie rnJ.eczairtwairóg.
Aldo
ścijańSkiej d.emo.Jcracji
s.kie powinny więc przede ws-z.ypoprawić zaopatmzenie Mo.ro przyjął w robotę misję
stkim
~u
111<J1VVego
U!bwoczenia
rynku w śmietanę Oil"aZ twairogi
wlook·iego.
1 do ich produkcji skierować
Misję tę polW'ierzyl ffilll w
nadwyZ!lti Sk:urpionEgo :maeka.
prezydent
piąite:k wiec,zo~
Na oo!:>tre z.ac.patrzenie w sery
Anto1niio Se.gni.
twaaide wyipadnie , niestety, poAldo Moco nie udz.ieJił naczekać aź do III kwa.rta~u. Musu1 one bOlwlem, po wnrrodu-1 tychmiastowej ołdlpO!Wiedzi, zastrzegając sobie czas do nakowallli.u „oojirzewać" P = kilka tygodni w specjalnych pomieszczeniach i dopiero pot-em I mysłu i d'<> przepr<YWadzenia
_ _-ta_c::..ji_._ _
_ _ _h_k_om&hl
n_iez_będmJ>!C
_,;_ _
mogą trarfić oo skleyów.

zapowiedzią.
z
Zgoidinie
wczoraj odJbyiło się S'l)Oltlkanie
z
W i drzewa
miesz·kańc6w
Dziennikiem". Wzięli w nim
~driał (['ównież: zastępca kierownika Wydziału Gosi:>0darki KomunaJnei i Mieszkanio.w ej Prez. RN m. Led.z.i
Longin SzymańS1ki, wicepnze-

wsrze!.kl.ch zebrań o. chaira:trterze
manifestacji.

DEMONSTRAC'.JA W IZRAELU
PRZECIW WIZYCIE STRAUSSA
1.000 osób demoowbroPonad
wato w sobotę na ul!ca1ch Tel
przeciw za.powled,zianeAvivu
mu na nledzóelę J)'!".i:ybyciu d-0
wizytą
Izraela z 2-ty<godn:ową
b. l>ońiskiego ministra obrc·ny ,
Straussa.
Z PISTOLETEM NA TRYBUNIE
Izba DeputowaBraeyliiska
nych uchylila w tyich d.niach
jeden z artykułów wewnętrTznezapairJ.a.mentu nogo regulam;inudeputowanym
braniadącego
szenia broni w o•bręi>ie gmachu
pa.-Jamentu. Depumowani brazyliiSICY mogą więc pirzemawiać z
trybuny z piSltl<>Jetem u pas.a.
DE GAULLE 1 MAGNETYZM
Pa:rys·k:i sąd =nal prozed kHku dl!liami, iz ok:reśleme de
GauUe'a mianem ·„magnetyzera"
nie może być uważaiile za obtrażliwe i w koosekWencj1 uniew;n.nil dwóch dziennika11Zy.
ZAOSTRZENIE
STANU WYJĄTKOWEGO
w TURCJI

mieszkańców Widzewa z ...Dzlennlklem:n

b. p.

podpisano w Delhł
protokóly przewidujące rozbudwóch budowanych w In•
dli - przy gospodarczej i teclt•
ZSRR współpracy
nicznej
państwowych zakładów przetwór
czych ropy naftowej w Baraunl
(stan Bihar) i w Kojali (stan
Gudzerat). Każdy z tych zakła
dów przerabiać będzie rocznie
dwóch, trzy miliony
zamiast
ton ropy naftowej.
Podpisano również proto;kól o
wybudmvaniu w Indii przy pomoOCy ZSRR drugiej fabryki narzędzi 1 urządzeń w stanie Ke·
rala, która będzie produkować
urządzenia hydrauliczne, mecha-.
niczne i pneumatyczne.
dowę

Interesująca dyskusja
podczas spotkania

Dnia 25 maja 1963 roku po
dlugich 1 cieźldcll cierpienia.eh
zma.rla. przeżywszy Ja.i 65 nasza n.ajakocb.aó.na 1 nłeodża
lowana 2:<ma, MM1ta, Babcia

przemysłowe

60botę

W

Moro knndndatem

osiiąginę!Ja za.wrotną cenę 4-0 7ll .

ZSRR buduje w Indii

wi.'

obiekty

Ch

I

Pog.rz.eb

KmnU111ika.t twierdzi, :ż.e spi-

II

Od-

były
Mło

dadzką.

*

Wybuch wu

został dzi-

siaj odkryty. Spaskowcy, którzy są agentami imperiailizrnu, staną przed są.diem"
don'Osi kornuniat.att ,,Nao:'Qdowej Rady Rewolucji" nadany
25 maja przez rozglośnlię bag-

W czerwcu lepsze zaQpałrzenie

w Iraku

skowcy zmierzali do „rozbicia jedności. armii irackiej,
wywolania kryzysu ekonomiza/Ufania
cznego, zachwiamtia
narodu do rządu irack.iego oraz do zorganizowania masakry w krąju". Nie podając
spisbliŻistZych szczegółów o
k.i, radio Bagdad wystąpiło
z atakami ;przeciWlko Egipto-

bezpie-

przeciwko

państwa

wPoznaniu

u~ti
Zaikładów
dru!kcjl
Przemysl<JlWycil w Nysie.
ciężkiego
hali
Naprzeciw
pollSlkie
królują
przemy.silu
dźwigi wicilowe, a mię-d.zy nimi najWliększy - ze Szczeciń
s.k1ej FabryikJ Maseyn Budowlanych - 120-metr'Owy, po raz
pierwszy pokazywany na Tar·
gaeh.
zmOl!l.towal jut
„Mostostal''
model (w skali 1:10> .sitalowej,
telewiizyjnej wieży przeka,inik01Wej. Wieże te stanowią taikpot!JSlkiego el<&że przedirruiot
portu.
Pomaniu.
Na miejscu w
jesit juri; 50 p;r-oc. eksp<l'llatów.
przygotoRównież mia&to
wuje się do Tal!'gów. ZmoderDworzec Główny,
nizowano
na most
wija.zd
poszerz.o.n.o
dworcowy, który jednooczeŚl!l'.e
z.wJą,zku
w
zootał podniesiony
z elektryfiikacją 1ilnii PO'Zlllań
Wal!"s.za,wa.
-

Za. diwa ty.godnie .....

dzielę,

antyrządowy

lpisek

już

eksponatów

w nienasitąpi
9 czerwca otwalI'Cie XXXII Międizynaro
dowych Targów Poznański.eh.
Na terenach targowych tll"wa
z Waszyngtonu
W depeszy
przede wszylSl{l.tim montaż e~
A!\'en·cja UPI don>01Si, że Stany
k.olo.s.6w. M. in.
penatów ZJedn-ocz?n~ i Wielka Brytania
z zakładów „Zgorobotnicy
się nad wystosozastanawia.Ją
da" mon.rują najcięż.sizy ekswaniem do premiera Chruszczowa propozycji przeprowad:t.enia
340-tonową
polski ponat
spotkań
w Moskwie ,,szeregu
pra.s.ę clio plyt pilśmowych. W
na wysokim szczeblu", aby doznajdują się rówmontażu
konać próby „przełamania imnież ult"Ządzeruia z Raciiboirlskiej
pa;>u" w rokowaniach geneworaz pbuczka
K.ot'l:ów
Fabryiki
zaprzestania \
sk1~h na temat
prodo blll!'aków 0.5 ton) prob nuklearnych.

Poprawa w skupie mleka
J'ak zaipewnia

Pqłowa

z iniciaływq
przełamania impasu
w Genewie?

Polsko-Czechosifowaokiego
SJl
~a.rozej i Na.ukCJWo-Toohniczne.i.

konttoH
Komitet dokonał
·wyk001ania (w ok·resie •JJbiegłego 1,5 roku) podjęłych uprzednio postanowień i zanalizo<Wał przedsta·wione wnioski zmierzające do dalszego
µogłębienia
i
rozszerzenia
Premier Kuby, Fixlel Castro
współpracy gospodarczej miei prrewOOniczący Rady Mindzaprzyjaźnionymi
obu
dzy
strów ZSRR. Nikita Chruszkrajami. Współpraca miedzy
na
C"/XYW przybyli W piątek
Polską i Czechosłowacją odMorza
wybrzeże
kaukaskie
bywa się w pełp.ei zgodności
wypoczynek.
na
Cza.mego
z wytycznymi Re.dy Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
Kcrmitet pexijął odpowiednie
zakresie
w
ipostanawienia
tych zagadnień. które uznał
zana.Uzoza wszechstronnie
wane i przygot.owane. Komi-,
tet zlecił grupom s,pecjalisłów obu krajów prowadzenie
skupiły o
nie mleczarskie
intensywnych prac mających
126 mln litrów mleka mniej,
na celu uzu-pełnienie przygon1z w tvm samym okresie
-t owanych opraeowań i wniorok"J ubiegle~o. co odbiło się
sków w zakresie niekiórvch
zaapa·t rzeniu
na
wyraźnie
zagadnień posiadających istorynku w al'tylkuły mleczairdJa da1szego
tne znaczenie
skie.
roz~oju dwustronnej W'S'PÓłOd początku ma.ja do~awy
pmrtanowił
Komitet
pracy.
stcn>niowo wzrastać.
zac:i:ęły
zakończyć w począ,tku czerwpołowie bież.
W pierwszej
ca br. obrady VTLI sesji Polmiesiąca zakuniono jednak o
sko-Czechosłoowackiego K~mi
niż
11 mln . litrów mniej
GoSPodartetu Wmóroracy
przed rokiem. Poziom u'bieglorocznych dostaw osiągnie-1 czej i Naukowo-Technicznej,
i'o dopiero w Olkre.sie 15-20
W robotę PO południu rzadostawy
to
kiedy
maja,
pod
dz.ienne w.z.rosły do 12 mln 1. . dowa dele~acja CSRS
przew·odnfotwem .wicepremieopuściła
ra L. Jankovcovej
SpółCentralny Związek
Polskę.
dzielni Mleczarskich uważa.
że w najbliższych tygodniach - - - - - - - - - - - - - - - '
b~ą svstedootawy mleka
łka
matycznie · wzrastać
,_ . ł i przek roczą poziom uu1e~ oroczny..1
•. łe
mleczarska I W
Spółdzielczość
1
obiecuje. że pełna pQPrawa [
za<0patrzenia rynku w artyV11il1alriea w
Wybuch wułka.rw s,po·W10d01Wal
kuły mleczarskie nastąpi w
śro<Lkowym Chile
poW>a·żne sitraity materia~. Poczerwcu.
S,pólid~ielnie powinny jednak toki la•wy, ki1:6re 5i1>łynęły z klranroo pod uwaigę <Za•pot1'7.ebowa- teru wuOO!:al!lu; spalHy WS'ZYl&tko
na swej dlrod/Ze.
Wlado.rno, że
me cdll>iO'l'ICÓW.
miej.scoiW'OScl po!OO<>Ki!lka
K-Oll'Clylierów
nych u podl!lóża
1"0'Z,POC:Ząl się okres
obeonie
konsuimpcji rzoow.zmożOIIlej
<1d reszty
odlc!ętych
zootaito
kiewkii salaty i ogóirków, co
kraju.
pociąga rza sobą wlęl=-e tnlź
kiedykolwiek w ciągu I"OQ<u spo
Bra'k
i twa!I'o.gu.
życie śmietaiilY
.
sikl®aCh
w
artykulów
tych
7
spowodowa~, że w c•statniun czaWłoch
sie na wolnym ryruku śmietana

Za dwa fygodnie XXXII MTP

óorów w Wyniku N>rlADÓW prz.e !
prawadZ'OIIlych W Addis-Abebie
mi~y prezYdent.em Bmigibl\ i
premierem Ben Bellą.
b=<>lany w styczniu br. amTunezji w Algierze
Ah or
Mestiri powraca na
med
swe lltanOWisko.

-

Wojska egipskie
wracają

z Jemenu

'l'rzlecla z kolet grupa żołnie
rzy egipskich. którzy Walczyli
w obronie ntezawis~ośct .Jemenu. powróc:IJ.a w soł>Otę do Suezu, skąd odjechaJa si>ecJa.Inym
:pociągiem do Kaim.

-

I Dziś w Pa bi anicach
j

WIELKIE
dziecięce świ_ęto
oficja.lnie Międz.yna.
Choć
oodowy D7Jień Dz.ieoka pr";y-.

pa.da 1 czerwca.,

jU.Z drziś

w Pa.bianicach, odbywa. się
Ul'Qezystość
wojewódzka.
l'!Wliązana z obchod&mi MDD
m. in. dwi~
W progranme
ba.l'!Wny pomiłe imprezy Wojewódzki
chód drllieoi i
SamoMłiodzieżowyeh
Z«d
Podwóorkowyoh.
nądów;
(ka.)

... . ··w
]

Łodzi

Festyn

dziecięcy

W zwiądt11 z Międrzyna.ro
dowym Dniem Dziecka., dziś,
26 bm. w Pa.liku Lud•o wym
na ZdT10owiu odbę~e się feROQlpoeznie
dr&iooięcy.
styn
się on ra.no i trwać będ".!tie
programie
W
zm.roku.
a.ż dtO
na. rCJWeirka.ch, gry.
wyścigi
tetea.tru la.lek
występy
a.trów dziecięcych.
W dniu 26 bm. w <'1lbm
m'.eście odbed'llie s!e zbliirka
(k,)
µli~ą, !!li, . ~lę ,',t'~.
0

„Alkad z Zalamei''

R

óżne mogq być opimJiit
piątilooweoO
teTIUZlf
na
19pet'kltwkl:u T eia:t<ru Po'fl'U•

l'(/)1"1U!!go TV. KLJgot oazairowa„

lo piękno
Calderona,

.zić mogło

~
lwgoś

~1Jkie(JO

m'tllego

ril"

to, co w „Alkadzi.i'
z Za/,ameii" d2itś już s-t<Uo si~
ba.1'U!Jleom.

Niezależnie 'fl=.Joże od oJ
u•
pi.1l:iti o sameoj szf!V,ce · i
mieoszczeorviu jeij w reipeirtua•
<rze; stwi€11"d.21i6 trz;eiba, że mi'1
mi-'
liś.1ny cf,o czyiniet1iia z
str.rowsk4 oi.nscemizacją teU!•
Taf/oo. różnorodność
wizyjn,q.
wka umie•
scen i sy!JUacj~.
bezblę1dnego przecho·
ję.tn•o,ść
dzein4a od zbliżeiroia do scen!/
rzod 1'kP
'IULprawdę
masowej,
traiia się w Teatrze TV. Pod
pos·ta'Wiłb1f11'.
tym względem
'W'!f&eij ch:y1ba od
„Alkada"
;,Wesela".

Oook d-01S11vcmałe<j m1S>Ceniza•
i wspóZ{J'l'oijącej z nią sce'
nogra,fii (J. MOJSOOWS1k.i), moc•

oj.i

b~
speiktoik/JU
stir-Ol!Uf
oną
1IJ
LudwiJka Berwi·t
kreacja
'1"oli tytu'lowej i d.o!n·a robo•
ta a<lotoorS'ka większo·ś.ci wyko•
drttg<YJ)lan/.l•
scen
'1Wl!.IXÓW
wych. T(l)k więc Jerzy A1"_,t•
czOJk wysze<d'l ob<roonną rę loli t
trudnego zadOJnia, ja.klim bylt!

rPrzem4esienJie na ma:ly
szwlci wieloob1satd-Owej,

elvrati

wid:O•

Wi<S kioweij.

mo:Ze
budzić
za,Sotrzeżeorvia
M
chyba
nie przemy·ślana
końca konwencja. Miejscam4
loomedię z ;,ci<WOmieliŚlmy
tami" w stronę forrsy, miei·
scomlJi

-

nOJj'czys;t;sz.y

d1'aJ7l>lht.

Ta nieiooroo•ittość trochę ra•
uznalbJ!11'1
cawści
W
zila.
je1dna1k „Alkaida z Zal<l!mei"
za s.vekta1k<l ba.r&zo uda·n11.

{bzJ

nam zostało MATKA
ztychlat

kój urządzony przez
pierwszych mieszkań
ców domów przy ul.
Ogrodowej
wyglądał
mniej więcej tak: na
ścianie szczytowej z oknem,
stały
dwa. łóżka, każde po
jednej stronie okna. Na ,.ścia
nie paradnej" wisiały obrazy

„POZOSTALOSCI
'WIEJSl{]:EJ KULTURY TRADYGyJNEJ
W
RODZINACH
ROBOTNICZYCH" TAK
WLASNIE BRZMI UTUL
1'-.b.Aey NAUKOWEJ, PROWAIYzONEJ PRZY KATEDRZE
t::TNOGRAFII
UL.
IN'fERESUJĄCY TEN TEMAT OPR:.COWUJE SIĘ
1'1A PODSTAWIE BADAN
\V ZAMKNIĘTYCH TERYTORIALNIE
SROOOWISKA.ca
ROBOTNICZYCH,
PRZEDE WSZYSTKIM W
„DoMACH FAMILI.TNYCH'•
PRZY UL. OGRODOWEJ,
ZAMIESZKALYCH GLóWNIE PRZEZ PRACOWNI&óW ZPB IM. MARCHLEW
S&J:F.Go,
POZWOLILISMY
SOBIE DOSC DOWOLNIE
WYKORZYSTAC MATERIA
Ly
ZEBRANE
OOTYCHC'LAS (PRACA NIE JEST
JESZCZE
UKOŃCZONA),
:'lO WYDAJĄ NAM SIĘ
BARozo
INTERESUJĄCE.
MA.My
NADZIEJĘ,
ŻE
AUToazy NIE BĘDĄ MIELI Do NAS O TO PRE-

świętych z 'lampką wotywną.
Wzdłuż tej ściany stal kufer

na odzież. w rogu piec, pod
pi-eoem ławka. obok pieca
kuchnia. W ścianie równoległej do ściany z oknem drzwi, obok nich .,kunewnik"
(szafa na .~arnki, miski i wiadro). Na ścianie równoległej
do paradnej - serwantka (kre
dens). dalej drzwi do k<>mórki, w której przechowywano
węgiel i
ziemniaki, komoda
ze i;wiąteczną odzieżą. Na
środku stól, krzesła, taborety i „rycz!~'' oraz kołyska.
Przy wejściu -.,kista" na wę
giel. Na noc rozkładano sienniki, które w dzień wścieła
no do łóżek.
Do dziś jeszeze zaeh<>wnl
się podobny spos-Ob usta.wiania mebli, a takżP witijski
sposób zaścieła.nia łóżek.
się wówczas jadało?
Oczywiście,
zarobki
lp;<ztałtowały gusty, ale
P<>ro p•Jtraw z tamtych
czasów znajdziemy w
dzisiejszych jadlOS'J)isach. Na
śniadande: ;,smelka" (woda z
mlek.iem zasypywana mąką) z
chlebem. Zaś w niedzielę kawa z mlek.iem, bułki
z
przysmażaną
kasza.n.ką,
lub

T~SJI

----:
ciągu

100 la

Lóclź

kiełbasą, po tym biała
lub bułki gryskowe.

przeżyła
1000-krotny
wzrost liczby mieszkańców. W 1884 r.
liczyła .już" 113 tys.
a w 1913 r. - 506
.tys._ mieszkańców. w
0~.
r Sie ZYW'.(ołowego rozwoju
~k2:.e!nysłu ściągali tu ludzie z
Ohcznych miast wlókienniTZYch: Zgierza, Pabianic czy
<;>tnaszowa, a także ze wsi.
Ci, którzy osiedlili się tu
"".CZeśniej i otrzymali pracę,
PtsaH do swych rodzin obiecyWali im w tym miclcie
Pracę i i:a1.:-ook.

chała

Na obiad r.ajczę·ic'ej powtarzały się: zalewajka. prażu
cha. pazibroda (ziemniaki
j
słodka kapusta). śledzie, klus
ki na parze. jarmuż. Surowych pomidorow szanujący
się do ust nie braH. W nie-

(Dokończenie ze str. 1)
wstaje przed godz;iną 5, tak by na wpół do 6 by6 id
w pracy. Potem. o 14 zakupy ... ogonki. .. kło~ty, W'?e•
s.zcie powrót do dornu. przygotowywanie obiadu. Córka uczennica 8 klasy wraca ze s:zkoły. Ok. 6
wraca mąż i wtedy jest już łatwiei. mozna od.P<>Czac.

=

Odpocząć?

clzielę _. rosół
wołowinie.

na kurze lub

w dziedzinie obyczajów? Wielki szacunek
dla głowy domu - ojca. Ma.tka za.jm<>wała
sie gospodarstwem, ale
gdy ona pracqwata. i ojciec
brał sie do gotowania obiaJr.
Gd.,,
~ :a.cowali
razem
(dzień pracy trwa.I 12 godzin)
mąż
przv cię:ll>zej pracy „rajgowaniu" (naciąganiu) osnowy, kobie'· przy „gład
kich", mąż w fa.bryce pomaga.I żJDie, Pracowały oo.le rodziny wraz z dziećmi.· Nieraz
dawało się łapówkę by przyjmujący do pracy
.. zabaczyl"
wiek dziecka. W 1898 r. pracowalo w przemyśle 55 tys.
osób. w tym polowa kobiet i
dzieci.
.
jak sprawv matrvmDnialne? Gtly dziewczyna osiąga
ła. 16 rok życia stawa.la się
panną na. wvdani.u. Ale w
rOdzinie obowiązywa.lo mał
żeństwo w
k01Jejności. Młod
szy brat czy siostra musieli
czekać, aż wydadzą się stiarsi.
A

Młodzi

poznawali się różnie.
U znajomych, krewnych lub
w „sali taflca" na .Bałutach
(podobno jej odpowiednikiem
;est d2iś „sala tańca" w Straży Por.iarnej przy Obr. Stalingradu!)
Z
pierwszą
wizytą
narzeczeńską
mlodzif'rli€C
szedł w 2 godziny po obie-

=
=

dzie, umyty, ogolQny, ubrany
w odświętny garnitur, w zielonym pilśniowym kapeluszu

na

:=
:=

=

głowie.

Jedną

z

pot1.stawowych

--

Czy cz~to korzysta pani z ~~ywek1
Przed ur<>dzeniem syna chodz1ltsmy dość ezi:stG
do teatru, ale teraz nie starcz!' już .n~ to czasu.
w pogodne niedziele najchętmej . wyJe-Mżamy za
miast>O, na świeże powietrze, glówme ze względu na

dzieci.

.

Tak. Na rozrywki nie ma iuż czasu. Doba claltle
jest zbyt krótka. Po zał a twieni•.i najpi!nieiszycb spraw
domowych
jest jeszcze przecież praca SPOłe<;zi;ia:
W
Łódzkim Zarządzie LK. w terenowym kole L1in. które
pam Marria zalożvła przy k-0mitecie blokowym. Czeka•
ją jeszcze cl. którzy ootrzebuia od niej POmoc:v iako
opiekuna S'Połec'ZDego, Nie ma czasu na rozrywki...
_ . Czy nie obawia się pani, że w mia.re upływu lał
:::::.:; będzie narasta! lmnflikt - o ~tór:f!ll się tak wiele
=:: mówi - pomiędzy 1>aniq, a dz1ećm1.
Nie sądzę. z moją córltą nigdy nie mlalam
:= nych trudności. ży,jemy jale dwie przyjaciółki. tad•
Mó•
5
wlę jej cz~t>O: .• Słuchaj Tereniu - musisz wybrać:
aloo szkOla albo przyjemności. Uezysz się nie dla
mnie ale dla siebie. Dam cl wszystko na co mnie
5E stać 'żeby~ wyrosła na człowieka. Ale jeśli ty tego
nie uszanujesz, jeśli ni~ zeehc~, tego zrozumieć - to
5: sama kiedy~ będziesz zalowala .
Nie mogę jej bezpośrednio pomóc w nauc~• 8kofl•
5
ezylam tylko 7 klas. Ale jak mogę tak JeJ p<>ma.5
gam swoim doświadczeniem, radą.„
I matczynym sercem - pani Mario. Ale te.!!o
pani nie powiedziała. To wynikneło z naszej rozmow:v-.
choć krqpowała się pani powiedzieć to W'P'rost.
Dla:
nich. dla dzieci przyjęła pani przecież pracę cbabu:pniczą rezygnując z amb~cji
zawodowych doświadczonej
krawcowej. na którą czekają w fabrykach„ Im oo„
święca pani każ.da wolną eh wile
swego niełait.we.!!o,
choć bogatego, ciekawego ; owocnego życia. To z my.
ślą o nich powiedziała pani przecież tr-OChe n!~ w
zwiazku z moim pytaniem:
„Chc1ailabyn1, zeby
wszygtkim kobietom było jakoś lżej, żeb:v wsz:vstk:!m
to życie jak<>Ś się ukłitdało. żeby im było le<kko. w~
soło. żeby nie miały kl~potów z dziećmi ... •:
..
No cóż, próż.110 szukac efektownych zdan na -zaik:onczenie. święto Matkj obchodzimy tylko raz w roku
i szkoda że jeszcze bardw często serdeczne słowa kierujemy 'do Nich tylko przy tej okaz.ii.
A tmz.ec:iez
wszystko od Nich wzięło swój początek:
f
życie.
i uśmiech, i miłość. Poz.wólcie więc na ręce teJ jednej
z milionów złożyć w tym !dniu wszystko co najlep.;
~ze... Dla milionów„,
JÓZEF POTĘGA'.

z~

let t1annY był posag. Na ·wesele. które urządzała ona, zbie
rano oszczędności przez dłu
gie miesiące, oy było jak naj
huczr.:iejsze. Ślub odbywal się
o 17-19, a wesele „iak byk
dobre, to trwalo do 7 rano".
Do ślubu panna szl.a w białej sulmi i welon!e tym dłuż
szym, im była zamożn.i.ejsza,
a on w tużurku, jeśli go bylo
na to stać. Liczba koni u
karety też świiadczyla o za-

=

= -

=
=
=

możności.

:::=

W domu czekala orkiestra
i rodzic.e z chlebem, solą i
dzieckiem tym wszystkim
cwgo mi.al" nie brakować
młodym. Nie brakowało szC'~
gólnie dzi€ci. Nieodzownym
sprzętem w domu była „kolibeczka". Małżeńskie zasady
moralne? Gdy żona zdradziła, można ją było wyTzucić z
do:nu. Gdy mąż - tylko się
bili.

iuz

Praca, o której wspomnieWimy na wstępie jest jeszcze
nie zakończona, Wnioski nau
kowe wyciągną z niej na.ul<:owcy. My zaś zastanówmy
się, co w nas zostalo z naszych dziadów f ojców, Ot
tak, dla chwm zadumy.

T. WOJCIECHOWSKA
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„Absolutna polskość" azwiązek zPolską
Na
tamach
londyńskiego
„Dziennika
Polsldego" uka'!"'l
artykuł Barbary M. Kasiń
skiej pt. „Absolutna pols.lwsć",
w którym
autorka analizuje
przy=}'llY odcho<llzenla od polskości
rnl<><!ego pok<>lenia polskiego, u.rodzonego na emigracji i krytykując różne mity IZ
naszej
przesrzlości,
twjerdzi:
„„.Konieczne jest bowiem rozbudzenie wśród młodych uczucia <lila loraju
równolegle ze

W
„domach
fam1lijnych"
przy ul. Og~n.J·:>wej w P'~
czątkach
naszego
stulecia
mi~zkania otrzymywali tylko
~aJstrowie tkaccy. Ale ścią~ly do nich i ich ro<lziny,
mieszkano wspólnie. Komorne
POChlarualo od 10 do 20 proc.
z:arobków.
W
mieszkaniach
!-izbowych gni€ździl:o się po
8-10 osób.

się

śwladom00cią

i

intelektualną

sce?
Dlaczego tylko to jest
warte uwagi, co zostało stworz1>ne do r. 1939 lub 1945? Czy
Ignorowanie
i
lekceważenie
pi-zez
niek-tóre kola pol$kich
osią~nięć
twórczych. ostatniego
okresu jest aka<le!nJićlCo 1 narodowo uc-z,ciwe?I ... Trzeba :zxiać
sobie si;>rawę, że wy.rząd= sie
tym wielką krzywdę młodym
Polakom na obczyźnie; kitórzY'
nie mają w so•bie natull'allnych
korzeni przynależności. nall'odowej , którym te korzenie trzeba
dopiero stwo.rzyć. A nie wyobra.żam sobie, byśmy mogli to
osiągnąć operując tylko i
wy•

, Przyjeżdżali do Loclzi nie
podbudową.„ nie na~eży
C•gn"an iczać się do hist<Yril I histo,yl~o z całym dobytkiem maryzowania
polskiej klllltuory, nauterialnym ale i bagażem traki I życia. Na•ród polski istnied)'.cji, pr'.zyzwyczajeń
nawyłącznie histoll"ią.
Jed11-0cześńfe
je, żyje 1 tworzy w kraju do
kow.
•
p<>petnia się dużą nie.<;pll'a•wied.U.dziś dnia. Dlaczego nle można
.z. biegiem lat, nowe warun
czerpać z
woM w stosunku do wlaisnyeli
tego, co zostaje osiągnięte przez Polaków w Polki zycia w wielkim mieście
rodalk:ów w Polsce".
n~. obowiązki, nowe moili~
1
"\\
•
Przekszta.JcaJy ich uP.odobania,. P<>b:·.leby, tryb ży fil!llllll IIli 111111111111111111111ł111111111111111111111Ili11111111111111111111111111111111111111111111! 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 III llll Ili IIliIliIliIliIli li Ili IIli IliIliIli lll Illl Ili lll Ili llł 1111111 IliIli IliIli IIli li li Ili li Ili IJli
C!a. -'.I-le nie na próżno mówi
~ię, ze „tradycja mocno sie- ~
5
zi w Ila.rodzie"
''7,e
.
• Inis· J·eszJll : Po kilkudziesięciu Ja tacb
l1l oZna znaleźć w zwyczajach,
z entaln<>ści, up-Odoba.n.iach po
P~~a!~śl.'~
tamtej
kultury,
Wiezionej ze wsi. Co poZOstato? W jakfoh forma.eh i
Postaciach?
Na to pytanie
odpowiedzą nam naukowcy.
CLY UTRZYMA?
J
Tam
w Ioddo
TANl&J I LEPIEl
J"m"• "" ''"""''
My Spójrzmy na razie n.a da.w
=
tworzą się szpary, lub przeręble,
jest równie silne, jak preną Lódż,
=: Włókno sztumne posiadają~ licz- słodka woda pochodząca. 1 tajania lo- Jh.ięki wynalazkowi nowego spo- substancji
wencyjne.
E:
ne kanaliki wypełnione powietrzem du przenika. w większej Ilości do wo sobu wytwa.n:ania octu metodą be'lE nie tra.ci na swoich
dy
morskiej.
ciekawe
na drodze utyliza-0ji wód
SUKCES UCZONYCH ZSRR
§
tekstylnych
ani
na.
ela.stymności. zjawisko fluoresceneji
świecenia podrożd7,owych, doko-nanemu przez
§ Zysku.ie natomiast właściwość utr~:v- w.o~y. na. gra.nicy warstwy wody słoo mgr inż. Jadwigę Starzyk, Zakłady
S
=: mywania się na wodzie. Tkaniny kieJ 1 słonej.
Wytwórme
„Społem" w Kielcach Jak juz pisaliśmy, fizykom z In- E:
§ wykonane z takich włókien nie toza-OSzmędzą rocznie około 4o tys. zł. stytutu Energii Atomowej im. Kur- E:
ną, a ubranie moze utrzymać człoAPARAT ALARMOWY W."
Ocet wytwa.rzany nową metodą ma ezatowa udało sie utrzymać PJ"?le~ §
wieka na wodzie.
SKARPETCE
t
ł · kilka
setnych
sekundy
strumren =
„.~rank
Sinatra - junior,
przyjemny
aroma owwowy i z 001- gęsteJ' pla1.my o temperaturze siegay ZAMIAST LUDZI
aJą~y 19 lat,
został zasto.żołte zabarwienie.
AUTOMAT
Zmęczenie
kierowcy
i
skłooność
do
jąc,ej 40 milionów stopni. Zastosowa- :=
ngazowany jako pieśniarz
0
W Pamirze w Tadżykistanie na wy za.sypiania w czaSlie ja.zdy, są czesto
na a.paratura, tzw. „PR-5", stanowi =:
zespołu orkiestralnego
S()kośoi
5
tysięcy
metrów
za.instaloprzyCrLyną
wypadków
drogowych.
KLUCZE
Z
PL'ASTIKU
udoskoual&ną
wersję urządzeń uży- §
t'o~n". Dors.cy'a. Warlo dowano automatyczną stacje meteoro- Pn:eciwdziałać ma temu układ alar
wanyeh do ba.dań procesów, zwiaza- ::·
• ac, ze w tej samej roli i
logiezną,
która
zastępuje
prace mowy, na.d którym pracują nauk<>wW NRF rozpomęto produkc,ję klu- nycb z kontr&lowanym opanowaniem §
• tym samym zespole WY•
t ęJ><>wał w lata.eh
kilkuorobowego personelu, 4 razy cy brytyjscy. Aparat za.pala świa- ezy z poliamidu. Bada.nia wykazały, reakcji termonuklearnych.
Ogólny :=
1938dziennie sta-0ja przeka.zuje przez r~- tło, d'lwoni ~ub sygnalizuje w inny że klucze tego rodzaju zużywają sie wynik eksperymentów uczonych ra- :=
941
Frank Sinatra-senior.
dio dane dotyczące temperatury
i sposób, gdy wowiek znajduje sie dwa. razy wolniej niż klueze :ieliw- dzieckich znacznie przewyższa analorkiestrą, po śmierci Tonciśnienia. powietrza,
szybkość wia- na
pograniczu
zaśnięcia,
Główną ne, a ]>07.a tym przy otwieraniu i giezne wyniki, uzyska.ne dotychczas :=
y D-nrsey'a, kieruje Sam
§
tru,
a
tak:ie
natężenia
Promieniow~
część układu stanowi tkanina prze- zamykaniu nie sprawiają hałasu.
w zachodnich Jaooratoria.ch
Ollahue.
badań E:
~- nia słonemnego.
wodząca
prąd
elektryczny.
Umiesz#(.,
cza. się ją pod podeszwą stopy, lY NOWY LEK PRZECIW MALARII
ODWROTNA STRONA„.
skarpetce. Człowiek śp.iąc:v ma inną
„.w
rzymskim
pałacu
LODOWCÓW
OdPi>mość skóry niż człowiek nie NOIWy lek przeciwmalaryczny, opra
&.rberini wystawiono mo<>kręty a.tomowe, za.rów- śpiący, skutkiem czego skóra wy- oowany osta.tnio w
laboratoriach
~Ulllentalną księgę, której § noPodwodne
amerykańskie, jak I radzieckie, wiera. działa.nje na a.pa.rat sygnali- firmy Pa.rke-Davis, stanowi powa.żny
ło~~a. wynosi 250 kg, ~ar·
=: wielokrotnie już docierały do Bie- ncyjiny,
krok w kierunku likwidowania tej
sc zaś 2 mln NF
(230
§ guna Północnego płynąc tysiące k-;1
poważnej choroby a.takujqce.i około
§ pod grubą pokrywą lodową, Do jej
BEZ SMAROWANIA
200 mln. ludzi. Pierwsze doświailln llrów). Tym monumen=: obserwowania oo spodu na. okretacb
m:enia. przeprowadzone na małna<'h
alnym dziełem jest „Apo=: za.instalowane są specjalne kamery Konstruktorzy · amerykańscy l!rowa wykazały ich orl1>-0mość na infekc.il'
1.lipsa", w której opraco- § łelewizyjne i silńe rellektory. Oka~'l dzą pr6by nad zastosowaniem
w sił- di>konane przy pomocy transfuzji
aniu. udział brali wybitni
=: ło się ze odwrotna" strona tafll Io- nika.ch samoohodowyeh
pierśeieni za.infekowa.ne; krwi w ciągu około
§ dowej' pok~ywającej mo.rze !>Y~aj- tłokowych z tworzyw
sztumnyc~. 50 tygodni. Badania kliniczne wykaatar-ie I plsa.rze
m. in.
mniej nie jest gładka. ze zw1saJace Tworiywem wypróbowanym w tytI\ zały, że jednorazowa dawka działa
fł1tffet t Cocteau. (Okładka =:
:= sople lodowe sięga.ją nieraz 30 m w celu jest teflon, który ma tak w:vso~ antyma.larymnie w cia11:u roku. Jed• brl\zu, szafirów, łc>pazów
§ głąb f :ie grubość r>okrywy lodu kie właściwości ślizgowe, :ie nie 'v.ty- no'("lł.zowy zastrzyk dokooany Pr7.l'il
=: jest ba.r1lzo zmienna. Stwierdz<>n-0, ze maga wca.le smarowania. Tefl()n jest rokiem ehronił osobv, na których
lłZlna.ra.gdów jest dziełem
=: nawet 7,imą okręt podwodny ma przy tym elastyczny I clagliwy do J>l"TeprowadzooM doświa.dczenia. przf.'d
at"a.dore
Da.li).
Księga.
§
za.WWlłJe możność znall'ŹĆ takie miej- tempera.tury 260 stopni C. Jezi>li malarią poWO>dowaną przez zakaża
kła.da się ze 150 kart persce, gdzie 16d jest na tyle eienki, próby l>owiodą się, tłoki samoohodo ne moskity. Podawanie leku osobom
~inowyeh 411 :WY!!!J!Y=:Ze § a.by be-z spec,ia.lnych do tego u.rzą- we będą mogły pracować w silni- chorym na m11larie
J>l>WO·dowało
~x64.
dzeń mohla było przebić sle na ·ka.eh bez oliwy,
zniknięcie obja.wów, jednak nie Wi\\- Na zdjęciu.: ogólny widolc a:paratury.
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1llCo kraj to obyczaj''
I· nawet W aptekarstwie
i=_§======

Działo to

Wywiad o

§====-

chełmińskiej i michałowskiej
Rlęska głodu
posucha.
Straszliwa
która byla nas!Z!a nam
kraj, w;elką klęs.ką do
Wiejski
naród.
tknęła
lud glód okropny cierniektót".zy
Wiosną
pi.
pewnej t?ustoużywali
soku ociekaj ącego
ści,
z krzewów zwanych je
miotą, innl z ziót, llści
czy kC>rZonków WjllI'abiali i jedli chleb, z
<"Zego teraz, gdy la.to
cd morowej
nadeszlo,
zarazy giną.

Wieści

z sąsiednich
i odlegle1szych

narodów
+

(TORUIQ", 1466, inf. wł.) mają ziemie pomor&ka, się lękali kary bo&kieJ
wszystkich
Bóg osobliwą ehełm1f1ska i michałow Se!ągającej
gdy i ziemie tak ska. Przyklad ten nie- wydzierców nlesprawie
więkSzą
tem
z
dliwych
prZE:Str>Dgą
będzie
chaJ
znakomite, zdawna od
im się jej
Królefltwa Polskiego o- dla tych, którzy sobie srogością,
derwane i w ol>ce ręce cudze rzeczy nteslusz- mniej spodziewaj!\.
zagarnione, i z zawist- nie przywłaszczają, aby
nym nieprzyjacielem po - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kó.i i jedność przywrógranice
IWzszerzył
cił.
królestwa, uzacnil je,
sąwobec
wywyższył
czujemy niemałą pociechę z uJcońcrz.enia woj~:1~~!, 1 :i:1ef!ej~:r.,~e
niemieckich i spólczes- ny pruskiej, !Z odtzysik.aru.a k.ra,jów z dawna c<i
i z przyl:ączenia
n;vch książąt, a z nimi Królestwa Polskiego odpadłych
wiele ludów pos·trtm- Prus do Polski.. Bola~o nas to bowiem, że Klrólestwo Polskie ~ bY'lo dotąd i r<XZJrYWanych, uczuło zawiść. I
l'\l.dów 1 nair-O<lów. Tar.a:z
ne od rozmaitych
zwyciężyła prawda cho
przez kilka =ęśliwymi mienimy 1 n.as 1 swoich spóllc!zeclaż się
wieków kryła w pomro 1mych, że oczy nasze oglądają p.ołącz>enie się
ce i wyświeciło się do krajów ojczystych w jedną caloś'ć; a 1SCZCZęśliwgidybyśmy doczeik:.aJi
wodnie (<X> Krzyża<ly srzymi bylibyśmy jesizcrze,
odzy,.kania i zjedmoczenia z Polską: Sląs:ka, !Zieróżnemi wybiegami, fal
szem i 1><1:wrami stara- mi lubusikiej i sh.ti.l>"kiej. Z rad~ też zstępowalibyśmy do ~rnl>u i silods:zy mieliibyśmy w
li się pódać w wątpll-

-"~;;· ::c;;c;:;ademię

półn·oeną część pań
Afrykańczyków.

floMedyceusze
mają podobno
renccy
wielką salę z księga.mi
rozmaitymi.
GtltenNiejaki
berg zmajstrował drew
litery, którymi
nlane
h.isrorte wyprzeróżne
pll!uje.
U Italczyków żyją
dwaj wspaniali rzeźbia
rze Ghlberti I D<>natelJo, kt()rzy wielkie dzlela
tworz.ą w kamieniu.

Onegdaj pan nasz Ka
zimlerz Jagiellończyk od
wledzil 1trakow8ka, aka
u bram uczeldemię.
ni powitał go piękną
doktor i profe·
mową
s<>r medycyny Jan z
Ludziska. Okrywszy P<I
chwałami i króla i Pol
skę Jan powiedział:
„Dlaczegóż w tym kra

+

+

„

CZY WIECIE, ZE„.
z ROgowa
.„s'Zlachetnemu
z
rarzem tr:z.y
= jednym
ztotych gwiazd do
i

S'll!llU.ldern
H!ńczy
perwleń.ce
dostarczył
kulrtk1 d<>
złotem, 50
ta.mi
tańca, ka[>elusa: z piór turawich i dwieście lilii

srel::>r>nych do 0'2ldoby zbroi na trurnlej.

Obu;leszczenio
Różne

wyroby dla zaspokojeni.a
swych gustów i upodobań
podług wzorów wloskieh i francuskich
możesz mieć szybko 1 tanio
zrobione w warsztacie
hafciarsko-szmuklersklm
Małgorzaty z Ferrary
Kraków przy baszde.

*

:f.

*

kolczyki
pasów
•zyi>ko, tanio fachowo
również na „rublach rUSklch" jako na materiale
robil\ znani mistrzowie zlotnlctw&
Jan z Olkusza
Staszek z Unlewa
Jurga Ruthenus
Jan Litwin
Plerścloen.le, sygnety,
łańcuchy, en.doby do
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Kazimierz

(3)

„WYTWORNE WYSŁAWIANIE SIĘ I MIU$MIECH ZJEDNUJĄ NAM ZAWSZE!
SERCA LUDZKIE, BEZ WZGLĘDU NA SYTUACJĘ, W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJEMY.-.. ".

ŁY

Dr:iwi otworzyły się
kania.
- Mówiłam przecież, żeby se pani mleka
Graba kobieta stała w
przYPilnowała ! progu, patnąc z otwartą prigardą na siedzacą przy s-tiole dziewczynę, która znieruchoSmród wali na
miała z książką w ręce. całe schody, a ta sobie czyta. hrabina!
dzisiaj te hrabinę ... • iuz
„Słyszałam
mignęło Małgorzacie, gdy zrywała~ie. opuszczając w popłochu ksiąźke na ~odłoJ!e. Kłoskowa powiedziała tak do swojei Marysi..." Równocześnie zaczęła mówić do grubej kt>biety:
- Szalenie ml przykro... (miły uśmie<:h ...
Uśmiechnęła się
przypomniała sobie). jak najuprzejmiej potrafiła.
- Co się pani wygłupia?! I czeito się pani
śmieje, jak pomylona'? Idź pani wywietrzyć
i pozmywać to, co wyki.piało. Niech inni w
pani smrodach nie muszą gotować!
- Kiedy, napr;wdę, ,nie zauważyłam ..•
- To niech se pani drultie okulary ku-Pil
Zatrzasnęła drzwi i zniknęła.
okular:v
z·dieła
odruchowo
Małgorzata
.. wyotarła szkła o klapę S'Llafroka ... tworne wysławi~nie się i miły uśmiech
ziedn·.iją nam zawsze serca ludzkie.„". Podniosła książkę, cisnęła ją na łóżko i ruszyła ku dr2lwiom. młoda. ale przygarbiona.
z połami szlafroka wlokącymi sie za nia
bl!inadziejnie po ziemi. bezwoln<l. i tr""'1><>
gwa)!!;QW'llie. bez pu-

ŁODZKI

Od.... ,·edzr·namz"
1111

ju bogatym chlopł tyJą w niewoli i cierpią
taki ucisk, jak niegdyś
synowie Izraela w Egip
cie?... Królu! Z pomiędzy tylu książąt godnych korony, obrall so
bie Polacy ~ble, tusząc, że dokonasz wieJu reform, że pomiędzy

nr 125 (5126)

swoimi

Warną
Po świetnych z"1J'clę
etwach Władysława lil
niewiernymi pod
nad
Niszem. Zla.tlcą 1 Kunowicą, za.warty 7J08tal z
Turczynami rozejm w
Zdawało
Szegedynie.
że krwawa woJna
się,
została zakończona. Ale
byly papież EugC'niusz
IV dla swoich własnych
celów potrzebował 1"k
niekrwie
naJwlęcej
wiernych i zwyclęstw
wyznawców Chrystusa.
Skłonił przeto młodego
łr-

smutna,
z losem.

ale

w

=:

=:

=:

i

ryiża.

- PrOBzę
wiedzieć -

na.m szo:rerze poozy ów staż w
obcych wa.runka.eh i środO<wi
ninę mmnych, te znle § sku sprawiał pa.ni wiele kfo.poslesz niewolę chłopów,
tów?
powrócisz wolność :;
że
za.mlesz :;:
chrześcljanom,
- Spoc.o! Mimo, że na każ
kującym to królestwo; ::; dym kiro<ltiu .sipoityka.lam się z
jest ;:
albowiem
Jasną
;pr:zyichylno.ścią caleg-0
wielik.Ą
~~:;:::• *!u~tur~=J'~ § pet"&Olll,elu apteki. Ale też pro_;: szę sobie wyobrazić Sl)"buacj<';
r6wny,ni".
Król nic etę nie ode § ,,pigu,la;rza'! wyichowamego trazwał :na. Ul mówienie :;: <lyicyjnie na ladnJe, który naJana z Ludziska lubo ;: gle staje wobec farmakolo.gii
po twarzy widać było, ;: - języtlru francuskim.
A do
że mocno •IQ nim prz.e- ;:: t.ego, gidy otrzymuje do rękJ
obejmujący 2.110
spris lEłk.ów
.sttron druku. To J>yl potop leków. Każda z hcznyich wytwónni wyipu.s;zcza c~az to nowe leki i o coca.z to niowych
WladyslAwa do złam.a- § nazzwach. Orientowanie się w
słowa l ruszenia § tym gą,sirezu
nia
naZiw stanowilo
Nie6pra- § niemały trud. To jednak uła
na wyprawę.
N'e
wledllWa to była woj- :: twia pracę apteka.rzom
zbyt cz~, aby
wobec § widzialam
na, bo nawet
Turczyna nie należało § f~.rmacewta przygoto'WJ"Wal jaon ta.m prze-I
łamać przyrzeczeń. To- E kiś. I~k.. Spełnia
fuinkcję ekapeddenta,
wa.2l!l1e
zemścił się § sqll'lreda13ące·g-0 goitowe środki
też srogo
:kle na W1adysławie. Ma § w tym tak7..e ko.&netyC'ZIIl.e ta~
mniejsze s.lły niż § klie, jak .n,p.: ISZlmJink.i, p~y.
jąc
poprzednio, uległ pod § tu151ze ora2 cUJki.erlci ~zeciiwlka
Warną tureckiej ną,)Va- ;: szlowe, k10de fUJterłka na schoIe. Zginął sam, a z nim § rzenia reUllllatyczme itd.
legat papieski, §
Poległ
A ja.k _pracują paryskie
kardynał Julian Cesari- § a.pteki? Czy ci~Zl!r się ta.kim
ni. Wódz wyprawy .tan := Po•wodzenlem, jak nasze?
Hunyady zaledwie zdo- §il
W Pa.ry2nl .j.a'llf: podobno
łal UJ~ć z pola z gar- §
aiptek. Qtwarle bywają
iS 4 ty\9.
kią ryceratwa.
Za to
ró.ilnych godzinach.

=

•·;,a::;a:";l;~~olegl pod
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Kwaśniewski
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na wstępie kilka
M(}że
:: słów o samej placówce, w
;: której pa.ni pracowała?
;:
:;:
....... JESt ona czymś w rodza;:
W niej
ju .imsty:turou IElków.
przygo<tO<WUje się bo!Wiem nie
tydllro n,a.j;prroróżniejsze s.pecydlla V111S1zy151tlkich szpitali
fiki
społiecmyich, ale również przeprowadza się badania leków
§ li. .surowców dJooitaiI"cza:nych z
:::: 2JeWlnąr!irz ocaz oh.serwacje ży
:: wyich orgall'llizmów, którym zaE aplir.rowa.n.o danty lek. Jak zaw tym :instytucie wważylam
:: ląozono pracę czysto zawodo::
:; wą z bad:ainiami nailllk<J'WYllli.
był
dJa mnde
Inteu:e5urjący
:; też frukit, że staż w aptece cenna.stęp.nie
:; tr:alin·ej uiP<JIWailnial
powałnych
~o obejmowania
:;: staawwrisk
w
kierowniczyich
aptek.acll i I.a.bo·r atolI"iach Pa--

Nasz komentarz

stwa

+

§

Okazał

laSkę

PortugalZacny
czyk Gil Eannes oplyna,ł

Polskiego

do Królestwa

policjantach

111u:tbowo przebywali 06t.a.tnl.o po·
Wśród łoo?ila.n; którzy
za granicami kraju, znalazła 81.ę równi.eł p. mgr Halina
Pnez okres
Raglni, pracownik Aptekl Społecznej nr 29.
7 tyg<>dnt odbywała ona _ jako pierw!lza farma.ooutti:a-Polka - staż w Apt.ece Centralnej Szpita.Jt 1 Przytulków Cywllnych Opieki Społecznej w Paryżu (tak brzmi pełna nazwa rej szacownej tnstytucji) pod kierunkiem prof. Andre
Mange<>ta. Mimo· że farmacja jeat bard:oo apoojallstyczną
dzie<lziną, sądzimy Jednak; :te paryskie apostrzetenla p. mgr
Ragini mogą być interesujące l dla latków. eo któż z n.aa
nie bywa w aptece.„

w latach 1434 -1466

Przyłączenie ziemi pomorskiej

pigułkach,

I

zamkinlęe są w.sey.stk.1e o jelinej porze, między gc.drli:ną 12
Na te dwrie god1zńny
a 14.

zamiera - pacyżame
poitud:nii.OWY po.s:i-

miasto

konsumują.

lek.
- Muszą, być przecież
aptek.i dyiume?

- OW151zetn.. Dwie, trzy .•• Taka syituacj.a. istnieje zresmą i
w nocy.
- Cót wobec tego robią, pana wypadek na.głeJ
ryżanie
choroby?

-;- J?zwonią po pogotowie.„
policYJ.ne. Tak, tak. Do chorepa-zede
wzywa się tam
go
v.:sz}'Stlcim policj;mta. Ten dopiero s1pirowadiza telefonicZITTJ;e
dyŻUJmego lekarza, a także zaewentualny przewóz
łatwia
chore.gio do le<:zinicy lub kiedy pacjent wymaga leczenia
uła·twia otrzyma.dom.oweg-0,
nie leka.rsbwa.
sprawa
A Jak wygląda
leków dla ubezpieczonych?
Ka2ldy Fral[JICUJZ, bez róż
nicy, czy jeSlt, czy nie jest
ubezpieczony, musi pładć peł
ną tadus.ę, zarówno za Iec:renie, jaik i za leika.rstwa. Póź.
dopiern z rachwn.k<iem
niej
idzie d'O odpowiedniej ims;tytu•
cji, kt0ra mu :ziwraca 80 prnpoo.1esionych kooztów.
cent
Trz,e;ba tu dodać, że leki i zabardzo
biegi są we Francji

K

s
I

A

z

K
I

\v
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rzeczywistości

ipogodz<>l!la

DRUGI

„ON PRZECIEZ STRZELAŁ .••"
Złocisty ze!!ar na wieży kościoła Wl!lkazykiedy Mał,1rnrzata
wał już ósmą za pięć.
ub!'ana, zdyszana, idąc s_zybko wynurzyła sle
z wylotu wąskiej ulic2lki, Pr~y której mieszkała, i weS1Zła na rynek m1arsteczka. nazyPlatnies:zikańców
wany przez wszystk1ch
cem. Plac wciąż jeszcze wybrukowany bvł
kocimi łbami, gdyż miai;łeczk-0 leżało z dala
komunikacyjnych
szlaków
wie1'kich
od
i obszarów przemy.słowych. Ale obok st-Oią
cych kHku rzędami wozów cJiłO<PSkich. s.tał:v
już na nim w tej ch'Wlli dwie tak1Sówki. na
przechodząc,
spojrzała.
które Małg-0rzata
z zainteres.owai1iem ciągle iesząze świeżym.
gdyż były nowiuteńkie. nikt nie zdażył sie
jeszcze d-0 nich p;.'zyziwyczaić I wiązały sie
w wyobraź.ni z dalekim życiem wielkich
mia•st. neonami, kobietami w futrach i kleimężczyznami w ~lałyc~ muszkach
.notach,
i tym wszystkim. co w kazdy piątek. !VOb'Ote i niedzielę spływało w ocz:v: miesz;kańców
miasteczka z niewielkiego, b1ałeito ekranu
kina „Imienia 4 Lutego".

Zaczął padać deszcz i Małgorzata PrzYśoie
ulws i kieruiac
kamiennego budynku o okrai<:rn'anych ozdobnie ok,nach parteru i wielkich. podwójnych d.rzwiąch. nad
te.i odleJtŁości da..ie"Wktór.Yllni lśniła tą,blka.

szyła, przecinając pJa.c na
się w stronę niewiel'kie•l!O

z
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Przede wszystkim dąże
nie do wyelirnbnowa,i1'a leków
Po1za tym godir:y
złożonych.
tamtej.s.zY
naśladowan1.a. Jest
przygo1owywarua lespo.sób
nawet
ków. Otóż wię.kswść
błahych, przygotawuie się w
P<J15taci czopków, aby o.s::czę
dzać drogi wą•trobowe pacjenta. Frunnaceuci franc1IBcy me
pastylek, d<JIWObeż
St0Sl1j<\
dząc, Lż źle wpływają na przewód pokarmowy. Lek przygotowuje się więc z reguły w
róim.okoforowych o.płatka.eh. co
mo-żliwooć
z kolei ogranicza
pomyłlk:i l'llP· w szpitalach.
- Okazuje się więc, że „co
kraj, to obyczaj" i to w każ
dej dziedzinie. A może jeszcze na. koniec jakieś spostrze:l:enie nie do·tyczą,ce ,już farmacji?

- Byłam zaskoczona stio5UITIkieni mężczyZi!l do kobiet ruedJbalym.
nonszalanckim i
PrzeżyWa.łam też zaw.s.re majak
ohserwując,
ły .• .szok",
ZW1erzcbnlcy witali się i że
gnali przede w.szystikun z męż
czyznami, a późn1ej dopiero z
lwblt>tami, zatrudl!li<ll!lymi w
pr:red.siębioir.sibwie.

Rozmawiał

j.

Nowa powieść Stanisława Czernika, zatytuło
wana dość tajemniczo - „Ręka" •) jest niewąt
wiarogodną powieścią
f
autentyczną
pliwie
pomysłem,
wiejską, różnt się jednak bardzo oo przeciętnych, zan\ryczai
treścią f fermą znaezY
Nie
l'Cdzaju.
teg<>
sIJOty'kanych utworów
to bynajmniej, że autor wyoboowal swą powie.~ł
z warunków. współczesności, z okreśjonych rattl
mieJsca. Czernik zna wieś nie „ze s1y·
cza1SU
szenia 1 „z widzenia", lecz na wskroś f do
głębi. Ukazany w „Ręce" obraz WISi dz~lejszej
i dokonuj~ych się tam przemian - choć ra·
1><1śr -"'Inio zaznaczonY
czej aluzyjny i tylko
•
- jest prawdziwy 1 śclsly.
Autor „Ręki" nie p<>przestal jednak na proaspek·
s1><1łecznych
jej
w
aktualności
blematyce
lecz poważnie rozszerzył
ta.eh i WYilliarach,
I wzbogacił treść swej książki dzięki wprowadzeniu do niej ważkich zagadnień moralnych
l psychologicznych, dziedziczonych niejako w
łańcuchu pokoleń. Ja.kler.I: to zagadnienia? ,Najogólniej m6wtą.c, można by je sformu!o()wać tak!
czy wolno czło()wiekowl zabijać drugiego czło
wieka, ehoćby to czynił podezas wojny spra•
wiedliweJ i w obronie własnej? I czy taki postępek nie poz<IL'ltawia w świadomoocl I w psy•
chiee l!lprawcy jakiegoś urazu, jakiejś newral-

,!

CZEKAJĄ
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blizny, która dotkliwie daje znać o s.obie przy każdej Sp()S()bnoścl'I Daje znać o sobie, nie tytko zakłóca.ląc równDwagę wewnętrz
ną, ale n:<Wet pow-0dując zewnętrzne, som.atyczne skutlu tego zakłócenia.
Pradziad narratora - Grzegm-z, który pozostasprzed lat kllkUdziesięciu, walwił pamiętnik
czył (jako chlop pańszczyźniany) w szerei:acb
powstania styczniowego i zabił wtedy carski-ei:o
sołdata. Czyn - zdawałoby się - na każdej wojnie zwykły, a jednak w pamięci Grzegorza wYżJoblł ślad trwały, jakiś wyrzut sumienia, szczególnie nie1><1kojący w chwila.eh rozmyślań, przy•
pomnień i porachunków ze &{)bą samym. Prawzastrzel!1
nuk - Adam, będąc w partyzantce,
hitlerowoo, 0 czym zapDmnieć nie może - n11•
mo uplywu lat, mim<> wielu spełnionych ob-0wiązków gospodarskich t rodzinnych. Nie daje
mu o tym za.potrmieć nie tylko dręcza,ce wspotll;~
nlenle, lecz również powstałe z tel obsesji fl"
zyczne dolegliwości ręki - ręki, która zabila;
A mały Oleś, tsyn A-dama, jeszcze bardzie.I odefl.
zabił nikogo, bezmyślnie
wrażliwy, choć n.ie
okaleczył młode drzewJ<o
zniszczył czy tylko
brzoskwiniowe, rozchorował się biedak na serio.i
uświa.d<>miWISZY tsobie szkodliwość swego czynu•
Problem wysunięty śmiało przez Czernika nJł
piel"W&zy plan jego kameralne.i powieści (kame•
ralnej, gdyż występuje tu tylko jedna sześclO"'
0ts000wa rodzina) nie wstał w tej książee osta•
tooznle wyjaśniony i ro:r.strzygnięty. Nie można
się temu dziwić, l!l'koro spra.wa w Istocie jest
elementów spornych
zawiła, nie pozbawiona
głcznej

~~yby przYJ)uszczał:i, co przyniesie ie1 ten
dz1en, który zaczął s·1ę tak POdobnie do innych dni, być może cofnęłaby się z Przerażeniem. Ale gdyby dane jej było wiedzieć
jak potoczą się da.l ej wypad.ki, umiałaby
chyba opanować to. przerażenie I Póiść na
przeciw tego, 1 co miało ją spotkać w naibliższych godz.lnach, bez oba-wy. bez -Wahania i z bijącym radością sercem.
j;ik mi;ała t-0. u.d~wod:ilć niedaleka
Bo,
przyszł-OSć, zarowno ciało Jak l dusza Panny
Małgorzaty Makowskiej kryły w sobie wiecej niespodzianek niż móg?by przypuszczać
ktokolwiek, a j11Ż na PEi'W'nO nieskończenie
więcej ..o.iż prz.:yipusz·czała ona S·ama.

ROZDZIAŁ

-łr

jakie~

kocich futerkach

d!rogie. Mialam się okazję o
ty:m przek<J111ać .w czasie swa-jej choroby. I tak nip. zdijęcie
przewodu po<karrno•wego kopodczas
sztuje 150 franków,
już
gdy furtiro I)iflonowe
Pau:yź.u
wysz;ly w<które
notabene
z mody) rno.żna dootać jurż za
130 fr.
- Nie powłedzła.ła nam pa,.
ni jeszcze o frekwencji w paryskich apteka.eh.
na ogól świecą
AptekJ!
pUISlt.kami. Francuz długo .się
za.sitanawtia zanim kUJPi as:p1nabycie leku jest dla.
rynę niego o.statecznością.
A co pa.ni zda.niem zaw apteka.eh francusługuje
skich na. uzna.nie?

czyna nie była jeszcze w Slbanie odcz:vtai':
słów na tablicy, ale ZJnała je na Pamięć·:

NARODOWY BANK POLSKI

Oddział

.-

Serwu~.

Powii-atowy w Kamoaku

M8:łgosia ! .- Inka wynurzyła

s1ę z drzwi .sklepiku gpozywczeito i podeszła

szybko, wy~1ągaiąc ręki; na oowiOO.nie.
Małl!ol"lata.
l>0":'1edziała
- SerW1lls ·.
Ucałowały się. prz.elt?tnie, obojętnie, tak iak
~~y~le to .ro~1ą ~ob1ety, które żyją w przyiazm, a w1duią się często. Ruszyły w strone
banku.
Spoj~zawiszy na ~grabne pantofelki Inki,
zgrabnie prze&k<akuJące kałuże rozcia1tnieta
"!a drodze, ~a~g-0rza~ Pomyślała przefotnie.
~e Inka, . chi;i-c1a(Z <> ool roku starsza od nie i.
Je~t. w Jakiś .~osó): o wiele młodsza. Rozw1męty bal'dz'.ieJ mz u innych ludzi zmysł
krytyczny,. ~;varzyszący z..wykle samotnikom, JT'ÓW1ł JeJ .to co dnia, ile razy SPotYkały Slfl rain·o, zeby WspÓlnie przetrwać do
c~wa~ 1ti;i za oszklona, dzielącą je od kl'entow sc:1anką banku. Może dz:iał-0 sie tak dlatego, ze . ~szystko, co miała na sobie Inka.
br~o le<p1eJ &kr~i<>ne i bardziej dopas·owane
co n.os1ła Małitorzata. W sylwetce
mz. to,
Ii;k1 było ~os zaczeimeg·o. chociaż tl'<>zornie
me _był~ . an1. al!I'esywnie ubrana. ani zachowanie ie} rue było w:vzywajace. Ale każdy
ru~h. kazde. słowo, były w:vnii!dem nieustanneJ tros>kl. zeby być zauważ.ona przez meż
czyzn. I?ac. teraz pod Pochmvrnvm niebem .
pośród s1ąpu1cewo leniwie kair>uful.iac1.ku. Mał
. g;n-zata poczuła lekkie ukłucie. nie ·- zaz.drośc1~ _Iec7. Sl!Tl1UtJ;u. To przecież nie bvła wi~a
Ill!kl, ~e ~1adała te niezafabszOIWana żv
w.oti;iośc. ktora ściąi:('a uwage ludzi. życz1.i
wośc, zacleka'W'ione spojrzenia meżczn!n..
i:'o. wyde<pta!lych już. jak srtm:mie starel!O
J\:oscw~a. kamiennych schoc!Jkach. w~szłv do
'P~zedswnka banku i Inka pchneła szero-k1e, osZ"kfone drzwi
- Dzień dobry t>MifElllJkom.„
st~ry, sooj_ą.cy w przed·sicmku stratnłk.
tt~Iń1echnął s1ę na ich wiook ł uni6sł dłoń
do cza.pkl. Jeito si•we włosy I 'POchylone plecy b!łY zupełnym 'Przeci:wstawieniem syl~
wetk1. oip~sane; szEM"t>kim służbowym oa·S(!m.
na. którym zwisał oitromny lJ'istolet w lśnia-1
ceJ, nowej ka.burze.

IDal= aiu llQSta oi)

NA WAS
ł dyskusyjnych. Ktoś nastawiony bardzo ;,realit!lrtycznle'' - mÓglby za.pytać: A mme oohate•
rowie powieści to PD prostu.. neuropaci, przeczuleń<ly, którz~ na l!'prawy i rzeczy dla. wielU
reagują w &P•OISób
Judzi całkiem zwyczajne,
zbyt glębt>kl, wprost ch>Drobliwy1... TTudno na
takie pyta.nie od.poWledzteć stanqw.czo i jedno•
znacznie, bo - prawdę mówiąc - CD Wilaśclwie
Jest zupełnie jednoznaczne w sferze PSYchiez•
nycll doznali myśJą.cego czlóWteka? .••
Nie miejece tu na takie dociekania, jest na~
miast pora na stwierdzenie, że no()wa. pm>„ieś
to dzieło literackie wySta.nisła.wa Czernika kraczające pod każdym wzgl4:dem daleko poza
przeciętności, a więc g.oone
óbSzary n~J
zawarto~ć myślo(}'.".a
uwagi tych, dla któryclt
kS'lążkl i sposób przekazywan;a tej zawartos·ci
ezytelnlkowi n.ie są sprawą ob-Ojętną.

D. D.

•) StanJslaw Czen1l<k. „11.ę'ka"- W~rszawa, ,.Ludowa S.1j>61dż. WY<Lawnioza", 1963. Stir. 2.00. cenA
12 :lJ.

'

Ciekawa inicjafywa

KŁ ZM~

Mały kącik Językowy

Co nia robić młodzie i niczyja ł
„EWA" zrobiła karierę -=
Dooejmy „kąci·k" tak jak tan spned dwóch tyOd'J)owiemy Czytelnigodni poświęcimy skrótowcom.
kowi, który pyta, czy można je odmieniać, ozy moi!a
mieć mny rodzaj gramatyczny niż nazrwa, która zast~

f>'".tją?

Chroipiec c:oy dz,ieux:zyna kończy 7 k1Lais4 szikioły podst.a.wow.ery. Ma 15-16 lat. Brak zdol1110<ści de dialsz,e.j naulci albo mwji;ca. w technJiilcum cz11 szkole zaiwod>owej
skazu.je na bezczynne siedzenie w d<mw. Beziczynm.ość
jest zlym d.o'1'aidcą. „Szanse" na zeijście na złą drogę

-

Ila

zwiększaiją

się.

Uczyć się

mieć

Pr.zyjrzyjmy się trzem naiważnieis2ym BPOS<Obom
tworzenia skrótoweów, ta:zem ich typom, wystepoują.
CY?n w jęz. po1s.kim.
Skrótowce skł;dają się: 1) literowe - z na:vw liter
zetempe,
skład skrótu (np. ZMP Wchodzących w
2)
peka:pe).
pekaes, PKO - pekao, PKP PKS z głosek, krtórym odpowiadają li-tery skró.głoskowe tu (np. PAP, PAN, ZBoWiD, SPATiF). 3) sylabowe z Pierwiszych sylab skracanych wyrazów (żelbet, · Pa.
fawag, Prozamet).
Spośród skrótowców piel'."W'szej grupy odmieniają sie
tylko te, które są pow•szeclmie używaille i któ.re moż
Jla podciągnąć pod którąś z deklinacji. Mówimy n.o.
„spotkamy się na MDM-ie". ,,ku.piłem bil~ w P~S-ie"
lub „jechałem pekaesem" (autobu 0 em). Nie odm1eniallly natomiasit takich skrótowców jak PKO. PKP; choć
są one b. popularne, trudino je umieścić w kitóreiś
z grup deklinacyj!Ilyc:h.
Skrótowce wymienicxne w puniklta·ch 2 i 3 odmieniają się tak jak rzecziowni!ki pospoUte odpowiedniej deklinacji. MóWlimy więc: „ja;t piłkarzem ŁKS-u", •. był
na zebraniu w ZBoWiD-zie", „prowaidz.j koresPOndencję z Pafa'Wagiem"'. Nie odmieniamy tyl:ko tych Sikrótowców głoslkio<wych, które tru~>O zali<;zyć ?o które·iś
z deklinacji, a przede W1SZyis1Jk1m skrotowcow -poch-0dzących od naziw obcych l!lJP. NATO, SEATO. UNESC@
itp,

W 1962 r. w Łó·dzkim Wyzanotodziale Zatru-dnienia
wano pona'd 5.000 tak.kh mło
syr-Olku
bież.
W
dych ludzi.
tuacja jes:t lepsza. Do końca
liczba kh przekroczy
Toku
.zaled!wje 2.000.

Czy skrótowiec może mieć fal!Ily rodzaj l!T'ama:tyiczny niż rerprezentorwana przezeń nial!lWa, l"odzaj sa:modllielny? Tak. Powszechnie przecież mó1wimy „PKO
'."YPłaciro pienią·dze", „PAP poda;ł wiadomość". Nikt
Już chyba nie napi1Sze i nie powie „Pafawa.J! wyp•roduk<Jiwała nowe wagooy" tyl!ko „wyipr<Jd".lik·ował" . Ale
uwaga! Nie zjiarzy~o nam się chY'ba czytać liUJb sły
S~e{:, że „PRL zawarł Ulllllowę", eozęściei terż S1pOtyka
~ię 2lwrot „MRN po!Slta1IJ.>OW':iła". Dzileje się ta!k d:lateg<,2..
Polska Ludowa. MRN
ze m6wiąc PRL, myślimy - Rada. W świadooności naszej obecne są całe llla.Z'WY
nawet wtedy, gdy posługujemy s:ię ich skrótami. Do~to::?wa.nie rodzaju gramatyczne~o ozaisO'Wllli>ka do ro·ZaJu nazwy, nie do rodzaju skrótowca, nie jest; błe
~~- Czyniąc wybór między dwiema możHwośoiami.
1erujemy
;powmeohnym
jęzY'kowyim,
się poczuciem
1Ub miej0001Wym rl!Wyczajem.

ka;;i:ńi.sk:iego).

Niektóre skrótowee zastępują na·'lJWY maiace PO-"
stać Hcziby mno1giej. Lepiej, aby rowarzyszący i= ~a
~Olwn:ilk wystą.pił talkże 'W l:ic:"bie n1'!'1'ol!ie.l. Za~·~:m:n:V

pa!IlUJa tu rozib1€12JD.·<!5c~.
„USA wyisła1ły satehte"
Sik'l"ótowcenn. mamy na
Sta1IJ.Y Zjed!Il•oczome"), ale talkże częściej „PKP
:rnyśli'
opra~ało n>fYWy rozkład jaz<dy" niż „opraoowa.ły" skrótowiec je/Sit poipularniejszy niż na'Z'Wa Polskie Koleje Państwowe, w nasrz;Y'ffi pQiczrJJCiu języlko01wym sam
już stanowi na'l.lwę.

w szk.ole 1Ua

konkursu

piosenhę radziechą

w

oobyly się
ub. niedzielę
łód,zkie elim'1Jnacje ogólnopols,kł)
go lroin:kun1su na pi:osenlkę woirgainilZ'OWal!lego pa:zez
dJziecką
TPP-R. Wczou-aj o go<llz. 15 odbyło się og!OIS'Zenie wynik.ów ell
minaicji i wxęczenie nagrród.
Dwa I

(trze.ba

Wśród tej młodzieży wiele
jest dzieci alkoholików, P'I'Ze
trudnych,
d-zieci
stępców.
które zetknęłv sie iu:ż z kodeksem karnym. Trzeba sie
nimi zająć. Za'PE!'Wnić im zawód i 'Pl'Zyszłość.

Zakońc·zenie łódzkiego
na

.pracują.cuch?

tyUvo pra.oując!J'Ch). Praoowa.ć?
wkońcrone 18 laJt i kwaiifiikacje).

(tam przyjmują

miejsca uzysikaill: Bro

Glinkowska (,.,Pstrąg")
Jozef Pietrasiak (LDK). pwa
II miejsca !Zldc•bY'li: Małgorzata
Zenon Sten<>el (dbyMMełek i
dlwoje z LDK), dwa nr - Zofia Chooziuk i Ryszard Dotn-o''''<>lski (troOOtmillk: ZPW im. l..unisława

i

Wśród z~ów wo!kall1nyich I
miejsce za,ją.l duet żeński z
zpw im. SwiercreWSlkiego w

skla>Clizie Lidia i Walentyna Dttbrowln, dwa n miejsca - duet
Naiuczycte1$kiego
Studium

250lys.zl

za flJSkozoni ezabójcy
Magdy Sobczak

Czesława

oraz
rus
Struga, a

CiukaS i ·Helena Gie- t ZPW im. A.
m - tereet z.DK.

Wmyscy

uczestnicy lronk.Ull'SU
i na@I'OOY
dylplcmy

Otl"ZymaU

meczowe. Na eli:mil!l.acje central
ne d'O Zlel-O'llej Góry pojadą z
()ll'az
Józef Pietir.asiak
LOO<Zli:
d'llet Lidia i
Win. ('W)

Wanientyna Du!bro-

1

nre

pmytydzień
nosi :zibyt wielu nowości na eklra
nach. „Balty'.k'~ i WOilność" na
dal wyświetlać będą „TYSIĄC
Nad'bllhż'S'zy

„

MABUSE''.
DOKTORA
OCZU
Natomi.aJSt w „Polonu" od 29
lu>b 3-0 bm. ogląidać bęcl"1emy
faa;i,ta>Stycznio - P<I'IZ~Owy
film
prodluilroji radzieak:iE\i !P't. „DIAMORSKI", qpairty na poBEŁ
Biela.jewa pt. ,.,Czl"owieści. A.
Wiek-arrn:tiJbia:". Jest to hd&tl<>rla
chłopca;

'.k>tócremu pmeszczepio-

no Sklrzela rekinai; by ochronić
go pinzed giruź!JJCą. w związku
irówmet żyć
z tym mJOże O'lll
pod wcdą i stąd nazwa ~1

moa:ski''.

dr med.

tej właśnie młodzieży
O
na naramówiono WC'M>raj
K1>mitecie Łódzkim
dzie w

Tadeusza Mazurka

ZMS. Obecni byli przedstawiciele ZHP, · Komendy MiaWydziału Za.trudst§. MO,
nienia., Są.du dla Nieletnich.
Ligi Kob!et.
Komitet Łódz!ki ZMS c:-zcś

południu na
pe
eroraJ
W Cmentarzu
Komunalnyni od

ciowe rozwiązanie problemu
rorgan17.<1Waw
widzi
ochotnimrodociaoych
niu
Mło
C'l:ych hufców pracy.
dzież z·organiz-o wana w hufcach miałaby możli'w-OŚĆ nauczenia się czegoś, moi!łaby
wieczorem •Jczyć sie w szkoIs-tnieia
le dla pracujących.
;moż.1i"Wości zatrudnienia mło
przy lżei
dzieży w Łodzi
.szych pracach w takich zakładach jak: Ł'Ódzkie PrzedOczyszczania.
siębiorstwo
Łód7lkie Przedsięblors>t:iwo Robót Drogowych. czy Łódzkie
Ziedno-czenie Budownictwa.
zorganizowania huf·Idea
ców z01stała przyjęta Przez
zebranych z uznaniem. Przed
.sta·widele 'P()sz.czeg61nych instytuc.ii ;przyrzelkli vomoe w
ipra·cac:h organizacyjnych.
(a.I)

łódzkich

Na

Pamięci

ekranach

I dwie premiery w kinach
letnlJCh. Od 29 bm. „Tatry-Letnie" pokażą nam ,,IGRASZKI
komedię fu'alIJ.OUMILOSNE" ską; na,grodlzoną na festilwa'lu w
Ber'Jlirue, a „Stylowy-Letnie" ,,DWA OBLICZA ZEMSTY'', we
stetin arrnerY'ka.til9ki z Malrl'Onem

Bramo w IOOll

g~ó'Wlllej.

(W)

był się uroczysty pog;rzeb dr
med. Tadeusza Mazurka, Jednego z najstanszyc.b uro»gów
pcl„kich. Zmarłego żegna:ll rektor i profesorowie AM, w.spól
pracownicy i przyjaciele, uczniowie i liczni przedstawiciele

spoleczeńistwa

łód.7Jkiego.

Mazurek od 1945 r.
nieprzerwanie w otwartym lecznictwie uspołecz
nionyni Lodzi i województwa,
a następnie w szpitala.eh łódz
kich.
naukow" podJąt dr
Pracę
w chwili uzyjuż
MaztM'ek
skania dyplomu lekarskiego i
prowadził ją prawie bez prze
rwy przez 50 lat swojej działalności lekarskiej (oglosll po
nad 50 pra.. z dzied,zlny chirurgii i urologii w cza50pisma.ch krajowycll i zagranicznych). Brał czynny udział w
Iicznycll towarzystw
pracach
naukowy.:h. byl m. in. czlon
kiem - założycielem Polskiego Towarzystwa Ul'()logicznego, wieloletnim członkiem. Mię
UroloTow.
dzyna.Nld,owego
gicznego. W latach trzydziepioniel'ISkle
prowadził
stych
badania nad zwalcza.niem. mocznicy' a metoda opracowana
przez Niego i prof. Landsberga jest oo dziś poWS7JOOhnie
stosowana w przypadkach niedomogi nerek.
Dr Mazurek nigdy nie 1!!17lCZę
ani wysiłków na
dził ezru;u
dzielenie się swyni ogromnyni
z młod!!l'Zymi
doświadczeniem
szereg jego uczkolegllltni.
niów zajmuje odpowiedzialne
stanowiska w spoleeznej stuż
bie zdl'()wia,
Dr. T.

prae<>wał

··------··------

•Spotkania •Odczyty • Koncerly
wto!'ek, zs bm. e godz. 111.
wy:Jrona<lliu profesora PWSM
Krakowie,

Józefa

w

w

Chwedczuka

szereg dlzieł kOllD:POzytoirów niem1ecltiich: D. Bux
tehUJdeg>c>, J. s. Bacha, J. Brahm
sa, M. Regera i P. .l lindemitha..
usłyszymy

Jednak. że w mowie >potooz1IJ.eJ
Częśdej mówimy wpra•wdzie
wysła~o" (naiwet operując
!!liż

Bywają skrótowce, które nie

O sytuacii
we Włoszech

tyl.3oo zaćmiewa.ja 9W1I.

nazwę ~'Ściwą, ale 'P()IW>()dują zu<pełne
za.pommi€!llie llllb ntieznajomooć. Tak sie zdarzył<>
!lla1'Wą :naszego pierw.szei!o reaktora avonwweg-0 ze
W:ier<ku. Najpierw była „'EWA". potem już „Ewa".
r~ecz jasma, jak. każda Ewa, rodziaju żefrskle,J!O. Po jawy~lllś czas.ie ma~o k>to wiedz1iał, że „EWA" jest iprzedJsfawiciel!ką rodz;a.ju męskiel!!o. że jest
Ją1Jkowo tyliko SkT'ÓlbQWICem roboczej llla'Z'WY „Ek;spery:rnenitaiLny
- Wodny - Atomowy" (realktor). „EW A" 'lJl'obiła ka-

-po.pularnośc:ią

JeJ

$

rierę. Nieobojętma była, oczywiście, zbież~·OŚĆ Skrót~v:

ca i P<>piularne·go żeńskiego imiel!lfa. Moze to W'łasme
za•U1Ważyć nas-zym_ n~ukow
ten 'PrzY'Pade!k po-zwolił
corn, że d<milQl!la :lrobiece ~ bardz:o oopo~e~1e dla
re~Jd.or6<w: ob01k „Ewy" rw świerku pracuJe JUZ ••Anna • a w budowie jegt ,,Maryla".
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SPORT •

............................
SPORT • SPORT •
~

~~

~

z

Józef

Wiatrzyk
Waga musza.

Bend i nil:

SPORT •

SPORT •

Jerzy Adamski
Waga piórkowa

Józef Grudzileń
Waga lekka

B

Jerzy Kulej
Wa.ga 1. półśrednia.

~PORT •

SPORT •

u

Anilrzcj

Siodła

Waga. 1.

średnia.

Rudolf Rajek

. Waga.

półśrednia.

- Zb. Pietrzyk<J.Wsk.i Wt. Jędrzejtm"Sld
H. Dampc
Waga ciężka
Waga półciężka.
Waga • średnia

a Hani na zybs .n b

Dymitrow

1 Podwxvóinwy ~~kcePsk ~RD

otwareie mistr:wstw.
rii Andrzej Si.odi.a spotka się
z jednym z faworytów turnl<!ju,
~~!~~kim piiśeiarzem Lagui·
Modokonano w
Wczoraj
mistrzostw
l•OS·owania
skwie
Europy. Do turnieju z.ostało d<>·
pusz,cronyeh 134 zawodników z
18 krajów.
L<Jsowanie, które, jak nam to
wczoraj w nocy p·owieclzial asystent Stamma -. H. Nowara, nie
był<\ dla Polaków zbyt pomyśl·
ne. Wlatrzyk wył·os·owal np. od

SPORT

SPORT •

o

ka

zi

Brunon Bendig
Waga kogucia

SPORT •

SPORT •

Wyniki losowania:
Wiatrzyk - Bystr<>W (ZSRR)
Ben<l.ig - Dymitrow (Bułgana)
Adamski - Bude (NRF)
O'Sulivan (Anglia)
Grudzień Kulej - Rueblen (NRD)
Hajek. - Guse (NRD)
Sio·dla - Lagutin (ZSRR)
Damp·c - Moonea (Rumunia)
Pandowemi
Pietrzyl<0wski -

1

w ·

+@rn

o 01u

ysc1gu

szybko do z.drowia. Orianizm
Bekera był najbardziej widocznie podatny na ten typ zatrucia. Wielka szkoda. że nie ukończył on wyściJ?.U. Znam tef!O zawodnika od dawna i chY""
ba jeszcze ni~dy nie był w talt
świetnym stanie fizycznym.
nie można staOczywiście,
wiać sprawy tak, że jedynym
obowiązkiem polskich kolarzY
było zwycięstwo. Trzy zacYświadcza
towane wypowiedzi
jednak niedwuznacznie, że kierownictwo zespołu stawiało tvl
ko takie przed nimi zadanie.

.
Pokoiu. zakol'i- ciei wte~y. kiedy było ~uż .n~
Często rowmez
czył się podwójnym triumfem to za pozno.
Niemców: indywidualnie zwy- iby!o tak. że chłopcy chcieli
na tyle f!;rupy.
odpocząć
ciężył Klaus Ampler. a ze- trochę
społowo NRD. Ta·ki efekt dwu Niestety, taka ;azda musi kotygodniowej walki ;est w pew sztowac.
1
zdumiewające ~
Sobolewski: Ńajbardziej
Zbignie'v
Dr
niesp0dzianka.
mierze
nej
która ukończyła wy- nich są opinie lekarza nas-zel
Czwór.ka,
wyścif!U
rozpoczęciem
Przed
razu ćwierćfinał, ale tam spot...
(Bułgaria)
jest w bardzoo dC>brym dr-.Jżyny i prezesa PZKol. Treeksperci inaczej oceniali szan- ścig,
ka się z Bystrowem ZSRR, jooNemee (C'SRS)
Jędrzejewski znamy · od
Wandora.
Zawodnicy nera
Ta-glia.ni
kandydatów do mi·
se NRD. Belf!;owie, a zwłasz- stan.ie fizycznym.
nym z
Adamski,
strzowskiego tytułu.
I cza Wło.si byli bardziej fa wo- pyli tak przyf!;otowani. że po dawna jako kabaliste i ni<'
Jl)(lrzejewski
Pietrzykowski i
błyska- ma co się dziwić. że w braku
:najcięż'Szych próbach.
· ryzowam.
w
już
także
będą
walezyć
powołYargumentów
W trakcie walki na czoło- wicznie regenerowali swe siły. innych
ćwierćfiD.ale,
wą pozycję weszli Polacy, a Na tr~ie nie mieliśmy wielu wał się na brak szczęścia. Vif
Mistrz<Jstwa rozpoozną się dziś
N · tym jednym· 1·edynym wypadh d 0 1 i·w • •
·
I pnuncjacje oficjalnych Przedaio godz, 13 eza.su m-01Skiewskiego
eg l' osci.
stawic1·e11· PZKol oraz trenera powaznyc
zatrucie w ku miał rację - szcześcia rzev:roźniejsze było
U-1.ł
1ł'
i w tym terminie rozegranych
1 8
ofiara czywiście nie mamy. Zwłaszcza
wytworzyły przeko- Czerwieńsku. którego
Wandora
li~
.J
z-015tanie 10 walk eliminaeyjny·ch.
w do trenero'w.
ół
ł
·
nanie o wyższości biało-czer~~
Drugą z n1ch rozegra Bendig z
-padł prawie ca Y zes,p .
......enerwowanie nie jest sprzy- tyczy kierownLctwa startu - jest 1 wonych
Dymitrowem. O go· mi<!!rzeńcem sportowców i i-eh ki· ono ponad miarę spokojne.
Bułgarnm
Ostatni. etap, mimo obiecu'dyskusja wyniku tego Beker został WY• t
h.
N'
W
dzinie 20 rozpooznie się druga bioców. ze wszystkich sygnałów, ten sposób chee prawdop·od·obnie
eliminowany z wyściJ?.U. Chciał ;ących prol!noz, miał stereotv. .
ies
t~uc ronna
seria eliminaeji, p<J•dczas której jakie d<>t:i<i otrzymaliśmy z Kra zai>zoezepić
nastrój wokoł przyczyn Porazki Pol- bym "'Odkreślić, że nie tylko ·powy przebie". Pierwsza tróianalogiczny
oqcjalne k·owa, wynika, iż straeiwszy na- w,;ród pifk.al"Zy.
zootanie
clookonane
0
b
d
l li za k
·
t
skle; szóstki. Właściwie trndno •naoi" "
1 ""
"D ~
a, za owo ona ze swyc
reprezen anc1 u ef!
"
nazwać „szóS>t.ka".
dzieję na a wan~ Cra·cov.ii,. uloko Drużyna ló-clzka wystąpi w skła ją nawet
7aryzY'koWac
chciała
nie
zyc.ii,
POjednak.
wa~<> wszy.stk1e amblCJe tej dzie tal<im, jak w dwu ostatnieh Do mety w Berlinie dC>brneło truciu. \\T~zyscy
<lobnie iak inni na.si. zawodni- walki. Polski zeS'PĆ>ł nie rzu•
w"ród
dn"ków
·h
stohocy polskiego futl>olu w „W:i· I meczaeb z tym że do minimum 4
5
1
wrócili cił 'wyzwania do niej.
Bekerem,
cy, 'PC>Za
'
eks·perymenty • naszyc . za wo •
welu". Być może przyszłość roz I będą ogranicz9~e
.zes·połu
k~p1tan
ta!<ze
mch
strzygnie inaezej. niż to wynika w zestawieniu napadu.
odgrywaiacY niemal n1eprzerTal<,
z teoretycznyci;l wyliczeń.
Sp·otlcanj.e roozpocznie się o go· wanie rolę outs.idera.
jak tabela wskazuje obecnie, z n
udzielonych
wypowiedzi
~f~rtspaść musi albo Wawel albo ~~~~i:y. 17 na stadionie przy ul.
Dziś raz.poczną s.ię imprezy
zanoorzedstawicielmn prasy
WYNIKI INDYWIDUALNE
•
5. ZSRR
interenajbardziej
trzy
my
tui·
sa~ym
więcej
mniej
tyn_i
W.
sp·ot
dzłsiej.-..,~
względów
tych
z
XV ETAPU
raw
6. Polska
sportowe organizowane
mogłoby się odbyć w- atm<> czasie p:tlkarze I-ligowej dru-Lyny
7. NRD
1
50-lecia kanie
uroczystości
mach
sferze szczególnego p<>denerwo. LKS r?zgrywać będą we Wrzesz su iące.
4:34,48
1. Ta.gliainJ. (Wlochy)
8. Dania
Spor- wania. Nie sądzimy, aby zwlasz czu ml1Strz·owskl mecz z tamtej·
Klubu
Rzemieślniczef!;o
Prezes P7.S:ol red. E. Strze(-z boni!lkatą)
9. Butga;ria
I•
leol<.i: Uwa?.am, że nasz zespół
towego „Resursa".
cza kibice musieli ulec takim na 1szą Lechią.
4 :35.~@
2. Haeseldonck (:ęelgia)
10. Anglia
onygotowany był Pod wzf!le11. Węgry
(z bonifika7~)
13:~~,52
O godz. 9 z ul. Kilińskiel!o strojom podekscytowania. Co się
4 :35,48
12. Mairoko
3. Zieliński (Polska)
13:49,01
bardzo d-0dem sportowym
sprzed lokalu klubowego wyi;,
13 :54.22
13. J'ug'osławla
4. Haisman (CSRS)
brze. ' Trzeba jednak jeszcze
•
ruszą członkowie sekcji moto,;
5. Rutte (Hola·ndia)
14 :00.42
14. Finla·n<lia
01
;;
14:13,58
6. smolik (CSRS)
15. Szko•cja
;;
14 :22.,19
7. Reyl:Jorouck (BeLgia)
16. Aus.tralia
15 :25,45
•;
8. An<l:reoll (Włochy)
równana i na uewno znacznie
17. Non:wegia
. ,
miejscowa
Warrszaiwie
w
zn<:J?-ego Z~lruerza, a w Park_u
.,,,,
9. Weissleder (NRD)
P~miatowsk;ef!o • i;>C>d Pomn;- Gwa•rd.ia pr:ze,g.rnl.a ze Stalą • Naires-z,c•e "mipreza toirowa w Lo lep<:za niż W latach poprzed\;
(CSRS)
VC•lf
10.
ustePoINDYWIDU.AL.nie
Abs0lutnie
KLASYFIKACJA
nich.
zyrga.m
maJa,
30
Rz€>S2~W o: 3 (0: 2). Bramki zdo- G'Zl. W czw~"rtek
k1em \Vdz1ęcznosc 1 . Nastepme
NA XVI WYSCIGU POKOJU
rostail.i
Kudra 1 FQrn,a,kzY'k
motocykliści byli: stawall'Z, JYi.a.tysiak i Kruk . , zuJe Ją S•polem na ~o<r.zę w He· •wała zawodni•kom NRD. Belautomobiliści i
na '1f1 miejscu
skLasyfikowa.ni
&1:53,51
1. Amrp•ler (NRD)
Mecz og<l.ą<:l.a•to oik. 4 tys. wi- lenow1e; . W prog.r_amie .- godrzm gu 1 ZSRR.
Resursy skier-.Jją się ul. PiotrWandor•
ł w
Wł d
T
ny wys.c1g pa~·am1 1 polgcdizrnny
d:zów
. . ,,
N·
.
61 :59,42
2. Verhaegen (Belgia)
wrarz z liczną gorupą ko.La:rny, w
,
.
a ys a;
rener
za mo·torami. Gos·p~darze mają
.
•
na
ow01111eJs"'ą
k ows k ą I
52:02.26
(Belgia)
Vyncke
3.
~ięz
oo
<n:asie
samfffi
tym
zapewniony stairt tej mi.a.Ty kola- Zabrakło nam przysło"WioweRadogoszcz.
. 4. Dumltrescu (Rumunia) s2:03„56
ca. Gawllc:zek za;jąl 62 miejsce
rzy, :C-? Józerowic:z, Latc~ha, Gra go łuta szczGścia, a następnie,
5. Czerepowicz (ZSRR) 62:05,56
W C;«l5le 4:37,39.
odibęda.
spoctowd
Imprezy
bo.ws;c1, Podobas. Kup.-:-zalk, Ma- po osła.bieniu drużyny. więk•
•
li
.
;
6. Tim:merm.an (Belgia) 52:04.44
I
psy.chicznei.
odporności
szei
giera, Lhn.cte, Ja.nlec i l\/Lirzio!ek.
f!;odz . 16
MDK:
srę w . sa
62 :06,56
7. Kudra (Pt>lska)
WYNIKI DRUŻYNOWE
Elek Gra.boWS1ki s1airtować bę- Uważam, że . &tale aktualna
PJlkar.ze poznańskiego Lecha
mecz JUdo, o god:z. 17 pokazy
62:07,14
8. Kapitonow ·(ZSRR)
XV ETAPU
przegrali mecz na wlasn;rm boi- dzie w wyścigu za prow.a<lzeniem jest u naszych chłopców SPl"agimn. astyczne, a o f!;odz. 18
62:0!J.37
9. Oli7.aTenko (ZSRR)
·wa braku cz•.Jjności na trasie.
Michalak).
S•ku z Odrą (Opole) O:l (O:O). moto<ru (lider 52:10,32
nał turnieju szablowef!o z u(NRD)
Schur
10.
13 :47,24
1. CSRS
Jedną z atrakicji im;:>rezy bębramkę dla Od1ry
Zwycięską
dzia•em mistrza świata Paw62:11,23
11. DC>leża·l (CSRS)
2. Włochy
ii
dwu rep·rezentan- Po ucie~kach obserwowaliśmy
łowsltiego Ochy'"" i WÓ'oC·c- zdobyt Ga.jda. S~z1owal Pol.ap ćizie powita•nie Wyści.gu
62:11',43
12. A-ppler (NRD)
POf!Onie.
efektowne
BeJ,gia
3.
przecież
_
Pokoju
ponad tów Polski w
Widzów
(Katowiiee).
i
,
•J
•
k'
62:11,4!
(Polska)
Zieliń„ki
13.
4. Rumunia
najcześniestety jednak Jai:ta Kudry t Romana C'htieja.
4 tys.
1ego.
52:1&,0•
14. Woooburn (.Anglia)
15. Hoeseldionok: (Belgia) 62:17,41
16. Georngi.ew (BuJ:gaTia) 62 :20,01
62:20,23
17. Gawliczek (Polska)
1 11l
11111 u
52:211.08
18. Lux (NRD)
&Z:z:J,01
(NRD)
Bruenning
19.
NIEDZIELA, 26 MAJA
r;„Stl!uczona szy<ba" rep. 18.00 (L)
20. H. Petersen (Dania) s2:25,35
Nowe na•gira.nia Ol'k. mandolinl, .
A
~,.
63:03,1!6
(PeJska)
Fornalczyk
37.
1
·~~~~~~
l
PROGRAM
l&tów pd. E. Ciu·kszy. 18.20 (L)
IN'
..
·~>'
fI'a1gm.
10.2'0 Kc.ncert życ:zeń. 11.40 Maga =
M. RimS1kij-K01rsakow ,
·
DRUżYN.O°WJ\
KL.<sYFIKACJA
opery „Snieżynka". 18.45 Ekonozyn Nowości 'l'ecbnik:i. 11.57 syXVI WYSCIGU POKOJU
i:;nał czasu i hejnał. 12.0ii Wia<lo·
19.00
prof. dir Jerzy Toeplitz (W) J powieści M. ~aotkoWISkiego. 18.30 m1c-zny problem ty.godlnla.
17.05 FelietO'll
Wl.adomoścl.
1118 :35,29
1. NRD
12.10 .i,·et:eton z cyklu 17.00
i11osc.i.
WiadJmności . 19.05 Muzyka i a;ktual
anjęzyka
nauki
kurs
RadóoWY
Wtady8'1aakto'l·ski
.Recital
17.00
na tematy międzyna.-odowe. 11.1;;
188 ::ll!,50
2. Belgia
„Plamy na mapie"', lZ.20 Me10dJe „Gital!'a i piosenka" wykon. Chet
Radjo•eklama. ności . 19.30 (L} Fel. Ja!lla K.o.prow18.4.5
wa Bo11c.zy z cyklu: „Sipot- g!elsłdego.
188:39.13
ZSRR
3.
na dzień „::;w1ęta Dl.a.tiki'•. 12..5-0 Atki.ns Stanislawa
twórczości
o
skiego
wyeh<>wa~
<>
mmut
18.55 „Pięć
ka[lia z a1kt01rem" .(Ęa.t.)
„Podwle17.30
gita:ra.
188:50,41
Pol.ska
4.
kietrmasiz muzyczny.
Niedzielny
hls.'Zlpa.ńsk!e. Czerni•ka. 19.45 (L) Z twórczości
przy miok.rofonie'' nr 12Jl. 17.45 „Chwila wąpomnień" - ~ro niu". 19.00 Mel0d1e
189 :04,03
5. Rumunia
13.30 „Rorzmowy z poslanni". 13.40 czo.rek
nika filmowa z roku 1939 (W) 19.10 Uniwersytet Radjowy. 19.30 Frain.ciwka Lis/Zlta. 20.05 (L} „Przept. ;,Poeta".
StuchowJsko
19.oo
139 :49,10
6. Włochy
Gra Polska Kapela. H.15 „Zi"1Lo- 19.33 Orkiestry t.anec-.i;ne. 20.00 Re 13.15 „Wielka gra•~ !!o.oo clwnie - czyli rozmowa z szyteletUirlliej Grają ark1estry tanec-rzne.
189 :54,26
7. Butgairia
ny magarzyn". 14.30 „ w Jeziora- wia piosene·k. 20.30 Koncert estra
Dzieninik wieczorny. 20.26 W!ado- dercą" - aud. 20.30 (L) XIX aud.
(W}
190:14.06
8. CSRS
nach"· Odc. 15.00 (L) „Wesoły au- dowy. 2.1.00 Dziennilc wieczc1rny. 19.15 „Kwadirans !l"ecenzenta" (W) mości sportowe. 2-0.30 PolS1kie me- z cyklu:
„PatrcJas Lodzo p.ri
190:45.02
9. Jugoslawia
tobus"· nr 55. lli.OU \N iS.d.OHlOS..;.:i.
lcdie. 20.45 „ze wsi I o wsi". 21.00 Esperanto Movado". 21.00 z k.ra2.J..45 19.30 DzLenni•k telewizyjny (W)
Wiadomości sport.owe.
191 :30,48
10. Węgry
16.05 Tygooniowy przegląd wyda 21.2tl
2.l .25 lQx-o!lllJka
ju i ze ś"w:lata.
Gra Orkie:.tra Tanec:z.n.a RCY.Zgl. 20.00 „Dobmnoc'' (Kubuś Pucha- Koncert z na~rań Wielkiej Orkie- s:P<>I"towa.
192 :14,05
11. Da•nia
poetycka.
Audycja
2:2.00
Rarzen mi~<lzyna.rc•dowych. lti .2.0 Stu Sląskiej
Polskiego
symfonJcznej
st:ry
(W)
tel<)
22..00
Pols·klego Ra<ila.
195:19.33
12. Finlandia
chowlsko wg Zeronwk.iego „N1m
wykona.nie
Mistrz,owskle
dia. 22 .10 Muzyk.a ta11ec:zna. 2.'l .00 2.2.30
wiadomości sporto 2.0.10 spoirtawa niedziela (W}
:32,24
195
Mairoko
rn.
poranek świta". 17.09 Muzyka ta Ogólno1polskie
rornani
klasycznej
muzyki
drziel
22.20 (L) Lokalne wi.adomośei 20.40 ,.Dme sroikl za 01gon" film os.taotnie wiadomOŚICi.
we.
196:30,18
Anglja
14.
neczna. 18.00 Wyniki reg1o0.n<ilnych spo<rtowe. 22.30 „ze śwlaita opetycrznej . 22.55 Murzyka ta.neezna .
PROGRAM II
:fa,b. prod. radlz. dozw. dla
:59,43
198
Szkoci.a
15.
gier liczbowych. lU.05 lvwczylm ta- ry" a'Ud. 23 .00 MuZl'ka taneczna.
23.50 Os-tMme wwidomości,
mlod-z1ezy (W)
203 :00,09
16. Australia
neczna. 19 .05 „Zespót lliiewiąt 2o .5Q Ostatnie wi.adJomoścl.
8.30 Wlado 1mości. 8.35 „Fala 56".
20.10 Sp01rtowa nieqziela .
214:5:?,05
Norwegia
17.
ka". 19.25 Do·bry WliecZór srebrny
TELEWIZJA
8.50 Po.ranny koncert. 9.20 Uniwersyt.et Raidi•owy. 9.30 Melodie na
ekra·nle. 20.00 „"l'ydzie1'1 w kraju i
Po'NIEDZIALEK, 27 MAJA
TELEWIZJA
wiadomości dnia
calego
Przecięt.na
Wia1domoscJ
io.~
na sWiecie".
organach. 9.45 Radtiowy kurs nau- 16.54 LMzkle
Pl«)GRAM 1
„Maty::;i.aik.owlen 9.30 TV kuors rolniczy 40 km/godz.
2.iJ.30
sprnrtowe.
10.00 17.00 Wiadom. dziennfaa TV (W)
frra.n.cus.t<i-ego.
ki · języika
;·,WyMiś
l)
d!Zl€"'i
d!la
Prog•ram
17.05
21.00 „M.1krofon dla w~zystkicl1".
Je,;w
10.30
rozrrywkowe.
Melodie
9.20 Kon.cert po.ra.nny. 10.10
program. z
chów cieląt" ~ okien1ka, 2) uZrL:101n1y to
Utwory slu'zypeowe. l:.2.20
2.2.00
cyklu: „PodiSota.wy no.woc-ze- „Akcja GL na sklad broni w ziorainach'~ odc. 11.00 Aleks.a·nder
sami!' (W)
slu.ch. 2.3.00
„'l'eatr Poezji"
smyczkowy
Kwairtet
snej hodowli i żywienia zw~ LodlZl'' montaiż. 10.30 Erno Dolfna- Berdin:
Temait tygodnia (L)
Ustaobnie W1aidomc.ści. ZJ.10 Muzynyi: Suita ils-moll na arkiestrę D-d.ur nil" 2. 11.30 Fragmenty O[!>€- 17.35
rząt" (W)
;,Młodszy ratowni.k Jecy" 17.50
ka :rorziryw.kowa.
op. 19. 11.00 Aud. dla ki. VI pt. rowe. 11.57 Sygi;al c:zasu i hejnał.
11.28 Progir.am dnia (L)
z serii „Mój koń" (W)
:fiJ.m
Uk1·aiń
12.15
W•adom<X>;c1.
12.05
„LOt Nao\.alii Krystyny". 11.25 Mu11.30 „o tytul najlepszego·~
PROGRAM ll
zyka ;rozrywl<:()IWa. 11.56 Komuni- sl<.ie melodie. 12.45 (L) „Lipiński 18.25 „Eureka" - magazyn poip.teletu·rniej (L)
0
IO.OO (L) Program tygodnla. IO 30 12 00 Kon.cert chopinowski. Trans 1c.a11: o stanie wód. 11.57 sygnał ekspery-n1ent" rep. 12.55 (L} Naunaulrowy (W)
Kolarstwo - wyścigi szosoW'e
· misja z żelazowej Weil.i. U- czasu i 11ejna.t. 12.05 W1ad.o<moścl. ko·wcy roilnikorn. 13.00 Wolt.gamg 18.55 „Brwn.aotny slcall'b" (L) „Opowiesc matk.l" au<l. 11:00
pro- puchł!r LKKFiT na 120, SO ł (~0
Melodie hawajskie. 11.zo „Zes.p-01
giram publicystyczny (L og.) km; start (godz. 10) i ml!ta
DivertLmenbo
two:ry tc•rteJiia.no·we Fryóe- 12.15 RoI.niczy kwad1rans. 12.30 Ra- Amadeuisz Mozau:-t:
Dziewiątka". 11.40 Sluehamy muryka Chopina gra Aid.am Ha dio.rekla.rna. 12.45 Na swojską nu- G-d'l.>r. 13.25 „Lańcuch Kcścieja" 19.310 Dziennd.k telew:l!Zyjny (W)
kolo godz. 14) w Helenowie• U'
11.57
luoetowej Argentyny.
zyki
tę. 13.00 Aud. dla 1<1. III i IV ode„ 30. 13.40 P1·ogram dnia. 13.45 20.00 Do hra111-0c (W)
rasiewicz (W)
Dżudo - towarzyski mecz o 1' !l
Sygnał C'L.aSJU i heJna'1. 12.05 Wi.a 13.00 Sprawozdanie
z wyścigów pt. „P.rezenty Signon:a Formaty". (L) Infoll'!llacje dnia . 13.50 (L} Au- 20.10 Kino Krótki.eh Filmów
domosci. lZ.10 Pora,nek symfonie-z
··„ progira:m prowadz.i. red. Lech char jubileuszowy Resursy; ~••
motocyklowych - motocross . 13.20 MuzyJ<a dla WSIZystkich . 14.00 dycja a·lctua•Lna. 14.05 (L) MO'Zai.ka
- Resursa. o g~
Aleksandrów
ny. 13.10 „KrOlll.ik.a Pcola,ków". Pija.nowsl<i (W)·
14.30 mu-zyc-zna. 14.45 MelOdJie lUd<>w<!!.
II eliminacja do mi.s•trzostw „Mitość samuiraja" fragm,
dźwiękowy ma,ga:Lyn hi.Soto.ry•=Y·
15.10 2().45 Teaitir Telewi:zj!: ;-,Droga d·o 16 w sali MDK.
Potslti. T.ransrrni.sja z KTa- Koncert sc·liMów. 15 .00 Wiadomo- 15.00 Melc die roorywkowe.
Plika nożna - n liga: start ..,
13.30 „Moskwa z rnelOdią i pioAlan Aleksander
Rorug!ośni WiroDover" 15.05 Pr0t,,"lram dnia. - 15.10 Konoert chóru
:kl.
kowa
senką słuchaczom pol„kim", 14.00
MUne. Reżyseria - E<lwall'd Waw101 Kraków, o g-0dtz. tB n.a JU'
15.30 Dla dzieci
14.00 „Dla ciebie, mamo" - tele- „u przyjaciół" a'lld. 15.30 z me- claW\Skiej P.R.
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