czarownice * Ham Larka Hai
* Tu, gdzie-* 850-lecie Jeleniej
Góry * Ruch wieloslru- Kongres astronautyczny
.* Cierpienia Wolfganga
numer ze• mieniowy na ulicach
* Na lotnisku aleksandrowsl<im * Sport... Sport„. zakończył obra dy
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Jutr o rozp oczn ie się
»Miesiąc Odbudowy Kraju

i Stolicy«

roz.poc-L;yUa o•Jt:ę wę" ·jest ciąs-le a:i.h1alne i 7,e
Odlbudowy Wa.w.1..a)l(a. - miast-o wg,eysi-kidl
!-C~aju l Stolicy·'. Z okazjii tej Polaików, k·tól'e d'lJięki icli J><>'2lg'iiszC2:
l'ia.,;Ja G!ówna SFOS zwróciła moov dźwignęło się iie
o<:~ teJ· nadal J'akj
·.
•
8'
·~ z apelem do wszystklich l ~mn, ~ •' .
rn:<'IS.Zkańców miast, osied'li i na.l'frO!."ę<leJ oczelrn·Je.
Dotycltczasow e ofia.r oe, sła.\1>.si,
Ś·'lll'·iadmenia
n
.
. Z apelu tego dowiadujemy I
1·
s·F~
powsrzec .ne
e
d
.
fl.\o
""".
·całego. spo.łeczem~_twa _na
· " m.:ędzy mnym1i, lZ pona
~ .m. 1~
ot h sp-raw~ly, ze ki·a,J naoz
•
l tn')'
7 b J 1a.rd 750 milionow zł yc
przez. chlubi się clrl;iś trasą W-Z, ze
dotychczas
". ra·n~'oh
SE Os przy•czy!!lli.Lo s'ę JUZ i Z*' zgtimcz i ruin P?we9tały n:a.
~~Ycz:vni.a nadal do reahzowa-:- nowo słyn.o11. Stair&wka wa1-

Wrz.eśnia

,

Q'J.!'Q;:z.ny

okazję

vbejrzenia

Doświadczenie

Stanowi to

wypuszczenia w przestrzenie ko-

, .:Mi·e.siąc

Reakcje Londynu
Waszyng tonu

o-

podobne,

nawet

znoszą

wymowną

źle.

wskazów-

He

człowiek

udział

brać

mógł

·w

prawdziwych Jotach kosmicznych. I z tego również względu
ostatnie doświadczenie uczonych
radzieckich z żywymi istotami
wyrzuconymi w rakietach w
ma ogromne znaprzestrzeń,

przez porównanie oce-

nić w całej pełni wielkość osiąg
nięcia naukowców I techników

czenie.

radziecklch, którzy wyrzucili w

Na zakończenie jeszcze jedna.
dla nas Polaków
bardzo miła
wiadomość: prof. Zaramkiewicz
ponownie wybrany

został

wiec·

Swiatowej Federacji Astronautyczn ej.
mgr inż. OLGIERD WOŁCZEK

przewodniczącym

11

•

również

jeszcze problemów stoi
przed nauką do rozwiązania, aby
kę,

pierwszego exploreru.
smiczne
Dopiero film pozwala sobie w
pełni uzmysłowić, jal< skomplikowanym przedsięwzięciem jest
zawieszenie na niebie sztucznych
księżyców Ziemi. I dopiero film

poz\\rolił

nam

ludzie zahartowani,

przestrzeń półtoratonowego sput
dal, :i.rż zbliżająca się XIII senika i rakietę z dwoma psami na
Ogólnoego
Zgromadzenja
eja
wysokość 450 km.
NZ powinna zająć Slię k0111lecz„
o tym ostatnim wydarzeniu
'
n:e epra wą prrenvania przez
szeroko piszą wszystkie gazety,
clalszy ow«r.cystkie państwa doowiadczeń
jest to niewątpliwie
gromny sukces naukowej myśli
z bI'Onią ją<!.l.rową.
w
ekspertów
konferencji
i"~ ~
„~
Ge·newie nie mo-.te być żadnydt
wykrętów i usprawie<lł'iwleń dla
odmawiania natychmim;it-owe~'.°
p-1-terwa1n1a
powszechnego
i
eksperyment-ó w z b-r~mią ją,droNOWY JORK (['AP). - Rzecznik prasowy Białego Domu, Hawą.
ubolewaniem gerty, oświadczył w sobotę przedChruszczow z
zaznaczy!, że deklaracje prezy- stawicielom prasy, co następuje:
z zadowole„Prez~'dent przy.jął rząd
denta E:seinhowet'a i rządu bry niem
radziec . .
wiadomość, ie
.
d
.
onublikowam.e 2'2.8.
fyJ',skeooo,
GENEWA (PAP). W robotę
rozpoczęcie
zgo ę naBrytyjczykaki wyrnził
"
br. r.ie .św1adicz,ą, iż rządy Stanów rozmów z nami i z
bm. OP'Ublikowany zootał
30
w
że
nadzieję,
żywi
Zjednoczonyc h i W. Bi·ytainii go mi. P1·ezy<1ent
utowe są iść w ś)ady zw;ązku wyniku rol<owan, któ1·e rozpoczną rówinocześn:ie w 8 krajach
genewskiej
w
Radl!:eckiego i przer'Vl•ać na- się 3l października, mo:i;na b~dzie cze.s~niczącycheklSlpertów
atomokonfere.ncJ'i
skuteczne porozumienie
osiągnąc
·
· d
między t,rzema panstwami".
tychmlast dośw1a <:rema.
N'a P'.'ta111·e, c--.y rząd USA go- wych ra:port uczonyah, dotyiż
o.świ.adezyl,
Chruszczow
czący metod wyk:rywan.ia wy'·
.•
sugestie Chrusz- buchów iądrowyah na odle"cza~"°we prz~rwan·'.e doślll'.:i.a~- tów jest przyjąć
..,
"
w
by o mo" y toczył' s
ktorym 1now~ą ezow
k
lość
l . ię
.
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.
czen na ro ' o
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Eks
rzady St.a.inów Zjedinocwny'Cl h l Genewie, Jłagerty odpowiedział:
perci proponuJą w sw~:
Brytan.ii, nie ma ":" prak-:- „Oczywiście".
Rzeeznik r~p<lltcie utworzerue 5:1ec1 _P .
LONDYN (PAP). tyce :i'..aod,nego z.nac.zerua, gd;yz
jest to w!a.śnlie okres ko.rtiecz- Foreign Office oświ.adczył w so- cowek kontroli;i_ych, iskt~daJące~
z s~ę ze 18.O staCJot. 3'. !3kich sra
ny do :prz:vgot<l'Warr[a kolejnej bo tę, że rtad bryty.iski przyjął_
zadowoleniem zawartą w wyw1a- CJa kontrolnych m1esoiloby się
.„ _, · .; , . ·
na tere.nie Azji, 24 w Ameryce
~godę
dzie prem_iera Ch~uszezowa
seru '-'.o.swiaaczen.
ekspertow ~l Północnej 16 w Ameryce PoSwoJą zgodę na przedil:uże-- na_po_dJęc1e 1·oz1now
.
.'
.
nie roc.znej pr-zerwY w doświad 11azdz1ern1ka br. Rzecznik dodał,
iż rząd brytyjski oczeku,je oficjał- ludiru.o_weJ, 16 W Alry<:e l 6 w
rozczeniaoC'h na następny kolejny nej odpowiedzi na swą notę z 22 Eurooue. Reszta zootala1by spo
następuJący
rok oba rządy wd;'\Żą z i.ak!iiml ste~pnla, 'ff które.i pro\lonowat mieszczona w 111.a
wyspach nie
zastrzeż.en·iami i warua,kami, iż :.1wolanie konferencji ekspe~tow ''! sób: 60 stacji
i·aporCJe
onyci'·
wskazuje to 00 ra=, że w rzc sprawi~ 7.aprzest a.!'1a doświadczen "''YIS2'.<:Z""Ólni
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'"'IO
· z bronią. jądrft"--ą 1 su3erował wła·
ł
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·
10 na pokladacih oKrętow, I
C'ZYWl>S1osci 1~ą~y c nie -r.am>e śnie wspomniany termill.
Antarktyna
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Au.st.ralii
w
1w1,,.ją wstreyma<i l'rię od da.h9-zed?;ie. Odległość między tymi s~a
iada1·ą
ll'O p1-Leprowa<lrza.nia 00..~la.dcjami kontrolnymii. powinna wy
i;?..al.nych ekspl&"rji.
'"'O km .
„
o d 1000 k m d o 3 ·"''
no..stc
h
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R'ząd.)' Sta„r..w
J
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Uczeni 7..a 1ecają uzupelruentie
i W. Brytan1i1, - .;;.k.onsł,g;Lowal
sieci .stacji k<mtrolnych samo{Y!'Zewoclniczący Rady M~nistrów
lotami zwiadowczy:mi . wysyłany
siu·
k
·
ZSRR
WASZYNGTO N (PAP). -Rzitd ITlJi nad oceany - Atlantycki i
' -: ja,w111Jle wy_ orzy · Ją
•
tych
przeI'":'a:rne. J?t'zeZ ~"".lą:?Jek Ra- Sta.nów Zjednoczonycib . zakoin1!U Spokojny, a s:rezególnie do
które ~ naJ
dzieckt dos"'?ad!oz.en .Jądi-OV.'Y<.."h, ni.kowal, że zamierza kontY'fiUO- stI'et ocean"i""7Tlvch,
~-..,
-..,,
by zapew1mc 001>1e Jedno.stronwa<! d<l\5v1>iadcz.alne ek\S'plozje nu bardziej oddalone od stacji kon
ną przewagę wojskową.
kleame i do 31 paź<lziernika ttolnyc:h.
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, .
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.
Komisja ekspertów nie za_Rząd_. z.w.ązku•. :a 00 z.1 ecltie~.0 br. ])'!'ll.eprowadZJić 10 <ioświadjądro-I jęla staillOw.iska w sprawtie roz
wybuc.•hów
podkt oolit Chr uszcz.ow - me czal11ych
·
b ·
·
<·
h E'"'" 1OZ.Ję
może dopu.śaić, by w następyc mieszczenia stacji kontrolnych
ma.Ją
stwu·e ta'""~""" x·~-'~·,_i·u """"lę·po- wya . • ru:;p
ih 1crajach . I
p U'5\t yn,1· w
.--- wy przeprowad ZlOll.e
""'''"'''"~
poszczego·i nyco
na
zach<Xlnich
1
ffi()(;af\St•N
waniia.
tak np. nie wypowtiedz.ial a się
sta~""jo.ne bylo na ~.wank bez- Nevada..
pieczei'lstwo państwa rad•:1lieckie
go.
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MOSKWA (PAP). Przewodnri-1
zaprzemowienie czący Rady Miruis:t'i:'ÓW ZSRR,
",Okolicznościowe
Mówca N. S. Chru..szc.zow ośw·iia<J.cz.yl
l glosi! inż. J. wajand.
~0 '1kreślit m. lu., że tegoroczny w wywia<lzite udzielonym k<l["eS
doty<: 7..ą
1 Ydz1en Lotnictwa obchodzony na pondentowi „Prawdy'',
krok cym nrzerwania doświadoc1.e1i z
derenie Lodzi, ma stanowićmiędzy
„
1 nawiązania znaj,;mości
ll•eszkańcami miasta a pilotami i br<ltruią jądrową, że 31 paźooierNiewielu nika jest. dla M!ądu radzieckie;;~onkami Aeroklubu.
••Z1an zna np. Pela.gię Majewską go dalą 00 J)<l"Zyjęcia, jeśl.i cliow ....,, - r~·""'CZ...,.ie rok~wań ze
::- _G·krotną rekordzistkę >\wiata
"I.A,..,..,, """
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w.c.o.1
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„r,, bow1 · t ·
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walBeyer:i. - który
Ąndrzeja
~~zy1.
w .s-praw~e natyethim.ia
Bryta,nią
w Anglii,
w czasie wojny
doświadprze:·wa.nia
slowego
w
świata
rekordzistę
_
~ zrn1dta
·~Okach spadoch1·unow ych, czy czeń z bro.nią jądrową.
OdpowjadaJD/C dalej na pytałódzkich pilotów sanitar"t•szcie
11
• .i. "
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.
YCh: Jasi1iskiego i Wojteckiego,
korespon?enta „Pr.aw,,,y ,
i:otow~·ch nieść w każdej chwili ma
uwa
1z
o.swi.adczyl,
Chruszcww
J>oh\oc rotrzebujacym .
11
· ·
·
h
·
k d
N'ą
mlC,JSCem <' ~
". . a ·a em_ii dyplom~· onoro· 1 ża, że n<1,}l.eJ>!>"Zym
nia ty<1b rokowan
~ H_h cz!onkow Aeroklubu otrzy- p·l"'.teprowad:ze
zd•o1'em Genewa.
::~alo s_eniorz:v lotnic_twa lódzkiego. ·e~t J·e~~
. ..
„~
··1. ktorzy bud,...,'ah lotn1ctwo na J ~
Cht·u,S<Zerow podk.r-esll~ J>t;:Y
lrrenie Lodzi - w. Kotowski, w.
'\'o.ln~·. M. Boch"t) rew. Dyplom tym, że celem taki·cłt rozmow
honorowego prezesa Aeroklubu o- powjun0 być za,warcie p<>1'0XUtrzy mat przewodniczący I'rez. RN mienia 0 przerwaniu na 7 .awi::. 1'.~7.micrcza.k. D~'plomy uzna: l!ne doświ"dCJ:eń z wszelklei:-o
„ .
.
·
otrz~·mah
111a za ofiarną pracę
1.
~
a.t()(fU.Ow~
także piloci, członkowie sekcji! rOOZR.JU bronią
pa,nwszysłlkie
przez
dOl'OWi\
SJ>"!lochronowc j i sz~·bowcowej.
W r·ięści artyst:vc•ne) wystąpili siwa.
Rz.;_id rad?fi.-teki uwa'l.a _ e>-•rt~·•ci scen Jt>clzkirh. ~o_nterans_, , ::lm:i
.
t
Ł
.l~rk~ prowadził z. P1cnkowsk1,, • . ·
'l'iewal:t I. Krus7yilska i R. Osiń- EW>adczy nasę~n;e_ prz€"-'O, czący Rady Nim11strow ZSRR •I<•, recytował w. T:vminski.
Lódzkiego i
rlubu
>.arh1 AL.

mieliśmy

zw1ąz

Q

przewodniczą~·. l{ażmierczak
~~j~ri:~, w-:- 11~;t~e~z;~~!:i~~~~l~

zademonstrował

sobliwy film, posw:ęcony reakcji
człowieka na brak siły ciążenia.

póź

barwnego, poświetnego filmu
historii budowy i
święconego

stanow1s, k zsRR W • kU
A wB t
s
u
dk
ry a n
z e 1ar a CJ

,,;Ystą altad~Jt).1ą.

szczegółowo

rzucania explorerów. Nieco

dla od·m awia nia
:oabo::r~~!~ natychmiastowego przerwania eksperymentów nuklearnych
~?l1~~~p~i::łic:i~a.„
Akademh prze-

~ <Hlniczyl inż. z. Sroczy1iski Łódzkiego AerokZlonek
1U.bu, wzarz~du
prezydium zasiedli m.in.:
B. BroLodzi,
11 l l're7.. RN m.

omówił

wszystkie fazy konstrukcji i wy

Po konfere ncji ekspert ów w Genew ie

nie może być

radzieckiej. Wybrany wczoraj po
raz drugi przewodniczącym S1•ia
towej Federacji Astronautyczn ej
p. G. Haley wyraził w serdecznych słowach swój podziw dla
ostatniego ekspe-rymentu ZSRR.
W dniu dzisiejszym mieliśmy
również okazję wysłuchania bar
dzo ciekawego referatu prof.
Ogrodnikowa na temat obserwacji sztucznych satelitów naszej
planety. Przeprowadzan ie podob ·
nych obserwacji jest bardzo
skomplikowane , gdyż wyznacza
się nie tylko położenie, ale I jasność, odległość, i·uchy sztucznego księ:i;yca wokół jego osi ltd.
w dniu dzisiejszym dr Beck

AMSTERDAM, 30, "\<~II. 58.
Wielki kongres dobiegi końca,
specjaliści z całego świata zaopuszczać Amczęli w sobotę
do
sterdam, rozjeżdżając się
Znaczna część
swoich krajów.
delegatów udaje się obecnie do
Genewy na światowy sejm atomo"'ry.
Ostatni dzień obrad kongresu
przebiegał potl znakiem sputników i eksperymentów , w któr.vch udział biorą żywe istoty,
przede wszystkim ludzie. Rano
słynny specjalista rakietowy von
Braun mówił o satelitach ameexplorerach. Von
J'ykańskich -
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Pogrzeb 011·ar wypadku

ona', ile t~o rodzaju stacji po
win.no powstać w USA czy w
ZSRR. Uczeni uważali, że jest
to problem polityczm.y, a nic
w'ięc
a
naukowo-teohn i.czny,

tym samym. że wykracza on po
za kompetencje k<J'ffiIBji.
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Po raz pierwszy w roku bleżącym załoga Jód„kiej Elektrocie,ilowni obchod-zi uroczyście swoje
święto - Dzień E11crgetyka. Z omyśi zalożcn
kazJi tego dnia tzw. ka F ene1·getyka - '-\ą.ti'.)...!cy·
pracownicy, klórzy pracowali w
t:vm przemyśle co najmniej fi lat,
otrzymali premię za wysługę lal.
Wczoraj odbyla się w ładnie udekore>wanej swietLcy Elel<trocit>plownl uroczysla akademia. W
prezydium zasiedli prz<>ctstawiciele
zakla<lu oraz za,proszeni goście. Na
akademię przybyli m. in.: dyrcktor Departamentu Min. Górn1c•twa
i Energetyki - mgr Karolewski,
dyr. Zarz. Energet. Okręgu Centralnego - mgr inż. Krawiec, <lyr.
rne;r
inwestycji tego zarządu inż. Fabierkiewicz oraz wicepnewodniczący Prezydium RN m . LO·
dzi - Edward Wróblewski.
Zebrani uczcili minutą milczenia
w
poleglycit
górników Na
pamięć
tępnie inż.
kop. „Makoszowy".
Pertkiewicz, klóry przewotlnicął
uroczystości, odczytał zebranym
list ministra Waniolki do ener;;e-

-.v

tyków polskich.
Ohruszc-;.ow o.świadczył:
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Ryż zwykły kosztowac bę·:!z1e CRZZ Wit Hanke. w pogrzebie w stanowiska Quemoy,
wytwa::za· . i ... „Cały na.ród odbudiJ'wu- POk,rywają kosztów
w którym
unzial pn.ewod- wysipach
Wal'SZlL- nia, zniechęcajue tym samy1n zl 13 7..a kg, a ryż wy00rowy Konczycach wziął
Jl) swoją sl<>licę
wzywa do przejśaia tych odfa.bryk: do zwiększenia pr-odul~-1 paczkowany przez „Delikate~y" uiczący Prezydium WRN Ryszard
dz:<:łów na stronę woj.si( ludocji, .stad czę.o.ty !>rak tych wy- zł 16 za kJ?. <-'<> e>znacza obmzkt;: Niesz1ioi·ek.
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Wyśc:g kolarski ow mistrzostwo
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rozegnvnv
podczas pożaru w kopalni „lllako.
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Nowa cena koncentratu pomiCZ
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Wielka kampania

Tysiąc

Zw.

ZawodoWych z okazii

szkól na

Ponad 12 tys. ton przędzy więcej

Tysiąclecia ~

Tysiąclecie~

dzięki. modernizacji

PRZYCZYNĄ SMIERCI

Wielokrotne m<)Il:ity

łodzkichlłych

samopn:ąśnie

_.
obrac-~

s-zosle
Rypin - Brodnica włókniarzy, domagających . się wych, które tyle ktop0tów prz1"'
19 mln zł zadeklarowały już związki
miejsce katastrofa motocy- od wtadz
sparzaly
• R
klawa,
w wyniku której stracił .szej tra.ski o unowocześnienie
Modernizacja parku maszyn
25-letni Kazimierz Szymkie- przestarzałego parku ma.szyno- wego pójdzie wpa;rzeze6~
Nauczyciele-weterani z lodzi pierwsi P OdJę1i ape1-Ź;)'.Cie
w1cz. Jak
dochodzenia
d
technolog;cznego
Szymkiewicz w stanie
wego, ocze
Y
po niem pl"QCesU
•
eh.
Na

miała

przemysłowych w1ęk-

wykazały

WARSZAWA (PAP). - Reali- szkól i ośrodków socjalno-kul- sta: „Tysiąc szkól na Tysiącxując uchwałę II Plenum w spra turalnych jako trwałych pomnj- lede".
Lącznle na Związkowy l1'u.-,wie społecznej akcji budow.> ków Tysiąclecia Pćlństwa Polskiego - Centralna Rada zw:ąz dusz Budowy - zw. zaw. zaków Zawodowych otworzyła w deklarowały już blisko 19 mln.
oddzi.ale PKO w Warszawie spe zt
cialne konto numer 1-9-122.000
ood nazwą Związkowy Fundu.;z
BudoWY.
W odpowiedzi na apel II Plenum do CRZZ nadeszły już
ł
(Dokończenie ze str. 1)
N - ofiarne świadmenia na pierwsze depesze i telelonogramy.
informująoo
o
podjętych
zoSFOS pod jedrwcrLl\CYDl hasłem
„Cały D.M'ód odbuduje
kraj i !:>owiązaniach na rzecz sp<>l:ecz"'J
stolicę" sprawiają, że z 'Ziem nei akcji budowy szkół.
WARSZ!\WA (PAP)
w
polskiob oora..z: szybciej znikaPierwisrzą depeszę przesłał ko•
·
ją resz~k;i ruin i zgliszcz wo- mltet
orga:niz.a.cyjny kola nr 1 dniu 6 września. przybywa z· rejennych, że umacnia ISię g-o- Towarzystwa
opierania Bu:!o-1 w1zyt_ą do Pohslu 13-o:sooowa :ieZgromadzenia .Narodosl>Odar.ka narodowa., że rośnie wy Szkół, który powołany 7.o- J.egac.ia
stał
przez
nauczycieli-weterawego Ludowei Republiki B:itkultura i oświaia
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stałą poprawę warunk6w bytu "za wyraża oodziękowanle Ple- wiceprzewod niczący Bi ura Z~gro
całego n.a.rodu,
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utrwaJamy num CRZZ za wysunięcie szero- ~adzerna Ludoweg<;> !'eter
J><>kój na świecie".
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rozwoi·u
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w
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.
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Delega cia Zgro~adzerua Na-.
Bo jak wiemy i w Lodzi wiele
rodowego
Bulgar11
przebywa<'
inwe.s.tyeji, o których
swe.,"'<>
Depesza stwierdza. że koło będzie w Polsce ok. 2 tygod'l.i.
czasu pisaliśmy, realizuje się TPBS
nr 1, zrzeszające 527 tl.o- W czasie swego pobytu delegawłaśnie re ziotówek skladanyclJ. · ·
·
dzialaczy oświa- ci.a zwiedzi Warszawę, Gdań.-;!{,
na fUJldUBz SFOS. Toteż nieoh swJ.adczonych
towych. podejmuje hasło: „Ty- Poznań. Kraków, Sląsk i PoJetych 7lotówek nadal n.ie za- siąc szkól na Tysiąclecie". I::h zierze Mazurskie.
brak:ruie..
wktad w czyn .spole=y - to
.„ 5 milionów godzin usług oświa-
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Nauczyciele-weterani z WarRZESZÓW (PAP).-30.VIII.l:>r. przez władz.a po1skie w poro57.iawy i Lodzi wzywają zarazem przed Sądem Wojewódzkim w / zumieniu z odoowi,edn.imi wlawszystkich c~.
w zawodzie Rzesz.owie
0 ~kimi •
~ . h os
· low ~
w
__,„ny~h
~
.
. . zakończyt się pro d z~m1· · :--zec
nle w Biurze Miejskiego Komitetu i b. nauczydeli do poparcia ha- ces. prz~1wko
b.
~unkcjo- pazdz1ern1ku
1957
t'.
zootal
Odbudowy Łodzi I Stolicy przy
n~nu.s:-owi
zan_;Iar;mem
me-, zidentytikowarny,
aresztowany
Placu Komuny Paryskiej nr 5 (par
m1eck:ieJ . Jozefowi Koko- i przekazany przez sądy czeter, pokój nr 37), w gQdz. od 8
toW'I, który 2ll1MlY byl w la- ch<J\3l<l'Wackie Prokuraturze Wo
do 15.
taoh
okupaoj'l
mieszkańcom jewódz'~iej w Rzesz.owie
Również zakłady pracy, instytucje i organizacje społeczne mog!I
Rz.eszowszczy:zmy pod budzącym
Jak ~ynikalo z przew~u sąwypożyczać puszki
zbiórkowe w
grozę mianem „diabla lańouc- dowego, ooik. J. Kokot
jako
celu pneprowadzen!a wewnętrz
kiego"
f k .
. .
. _„__
.. .
.
. .
un' CJO:ianusz :;ai"""'.'rmeru nnen y ch zbiórek na SFOS w okresie
. J: K.ok<>t - narod<J>V:'OISCU ?ZieS rrueck1eJ w Lanau-cae dokonał
akcji wrześniowej.
ltieJ, Jako fumkc.ionariusz za.n- 24 czy111ów przestępczych, w
Dziś o !)'Od'Z. 14 r<npoczną, darmeri.i niemieckiej przebywa! wy.njku których poniO;Slo śmierć
w latach 1941--44 w Lań- ok. 100 osób narodowotiai. polsię uroczysto&ci dożynkowe w cuole,
ndzie
popel 'ł
k. · . ź d . ,_. .
" .
ni
sze- s ICJ 1 Y ows.-,H~J.
Arturó"'IJru
(oook
osiedla
rei:
bestialsdtieh
mor<lerstw.
Ze zloż<YIJycli zeznań 60 świad
akademfokieg-0). W pn>gra.mie Po
wo1rue
ukrywał
sią ków wynika, jź ookarż<YIJy oddożynek próe?: m~ci ofi.cjll.l- na terenie
CSR. W
wyniku ==zal się wyjątkową żądzą
sledztwa,
przeprowadzonego mordu. Dziiałał nie tylko na
Dzisiaj około południa w łódz
nej przew:imiany jest bogaty
rozkaz przelożonyoh,
lecz w
k iej
Elektrociepłowni
nastąpi
program artystyczny w wyp n edmuchiwanie i·uroclągów kow;eI u wypadlk a<:h na w l asną
lektora parowego kotła nr 3. Kokooa.niu artystów li<len lódz•
ręki).
Urządzał
po.gromy ludclol ten w najbliższych dniach zokich. Dotżyinki zakońeey- wenosru,
zwlas2lcza
żydowskiej,
stanie oddany do eksploatacji.
oraz więźniów i zakladniików.
Prz.edmuchlwanie kotła
wiąże
sola. 7,aba.wa. ludowa, w cza.Wczoraj
wieczorem
na
ul. ROZ15trzeliwat z zimną kl"wią
się z potężnym szumem ! hałasem,
który będzie się rozlegał w nas.fo której do ta.ńca grać bę- Rzgowskiej przed posesją nr 136 dzieoi na oczach rodzi-ców oraz
szym mieście. Aby więc nasi czydzie orkiestra ZPB im. Har- pozbawiony opieki
4-letni Zbig- cale rooziny.
telnicy nie glowill się nad tym,
niew Czcladziński (Wesoła 14)
w wy;n lk u t rwa.ią<:ego
·
20 " ·
nama.
Doja7'(1·
traniwajem wbiegł gwałtownie na jezdnię,
skąd ten hałas pochodzi urn:t
info1·mujemy zawczasu, że to tytko E-/ linii nrr 8 do uł. SkrzydJatej. którą prze.1eżdżał samochód cięża- prooos.u Sąd Wojewódzki w Rze
rowy B-26677.
Jektrocieplownla będzie donoslla
sz.owle
skazał J, Kokota na
o swoim istnieniu.
(as)
(k)
Chłopiec poniósł śmierć
Cs)
karę śmi-erai.
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1939 r<J1ku
na Polstkę hbtlerowstta
nawala.. Pancerne dywiz.le Guderlana. l:>ez trudu wywróciły polskie
f!\łupy graniczne na J>'(}ludnJlu i za.ch<Jdrzje, Na. północy niemiecka. flota wojenna otworzyła. ogień ciężkich
d'ZiaJ do samotnej zal<>gi polskiej na
We.sterpl.aHe. Na. Warszawę, Po=.ań,
Częs!A)()howę i inne mi.a.sta J>()lskie
samoloty z czal'lnym krzyżem zrzu.
cily ładunki bomb 7,apatających i bur.cącyeh. Polska sl.a-nęła w ogn.'iu wojny, który wkrótce mia.I objąć c&łą
Europę, cały świat.
runęła.

Napaść hitlerowJS1ka. zastała. Polskę
niepr.cygotowa.ną.
Armia
byla źle
~brojolłna, s~t 1><>lski był p.n:estarzały, sztab polski nie miał w ogóle

planu wojennego, system d-O<woozenia
zdezorgattl!izowany ~-skuiek dyletan.etwa. i nieuetwa. naczelnego do·wód'Ztlwa. W wyniku kunMatorslciej
i spn:ecznej z interesa.ml na.rocfowymd
IX>hty:ki sa,nacyjnego 1'7..ą,du, P<lllska.
byla osa.motniona.. „Gwa.ra.ncja brytyjSka.",' pod<Jbnie jak sojusri z F'Ta.ncją miały c-zysto pa.pierowe rznaczenJie; ja.k wynika. 'Z dokumentów
hi.sloryC'Ulycb rzą,dy Anglii i Francji w
da.Iszym ciągu usllowaly „tfotrad!W
ł się" z
ffi,tJerem.
.fodyne
motllwe
ł źr&dlo p.om<>cy dla. Pok>ld Związek
Radziecki, było zamknięte w wyniku
antyrad'llleolcie,i IH>lityki Becka. i jego
u11artej cdmowy }l'rzyjęcia jakiejkol·wiek pwmooy cd ZSRR oraz dążenia.
dQ wyelimi111owania Zwią'Zku Ra.dzieckiego z k-oa.Jicji antyhi~lerowsldej. Ta.
polLtyka Becka., wrarz: z dwuUcową
grą mona.chijskich kół l"'!.ąd'Zących w
Anglii i we
Francj,i, d·()IJJ<N>Wa.dmła
. Z"iązek Rad-decki d-o 'lla.Warclia z ,
Niemcamł paktu o n.iea.gres.ji, chronlą.cego ZSRR jes'ZC-Le przez półtora
roku pned agre.sją hitJerowiską.
był

l

W tej sytuac,ti jedy·nym puklerrem
obNl11llnym P<>lsk:i był pa.triotyzm narodu i bohatenstwo z~eru podskiego.
Lekcewarony, pomiata.ny, OS'Znkiwany do 05(.atniej chwili pru:ez rządy

sanacyjne - naród polski
g<>dzilllie
wielkie.i próby sta.nąl z,jednoc-rony
P'lxl biało-czerwonym
S"Zta.ndarem..
Męst-wo włnierza po-lskiego w
tyoh
skas-z:nydh dniaeh wrześniowych prze
k--roczylo granicę rozsądku. Pojedyńc-zy 7A>lnierze z wią"llkami granatów
1-zuca.Ji slę p.<Jd nacierające <!IW}gi niemieokte, wylatując wraTJ: z nimi w
JJOWietrzc. Szwadrony kaiwa.lerii sza.r7nwaJy z ma.blami w r~ku na. panc~mc ooid-ziały wroga.. Nielimme polskie samoloty myśliwskie atak-owaly pot'f):ime eskalliry niemieckich bombowców, z których na gł-owy bC'llboron
nej lud n-ości polskiej SIJ)adały wlelot'l>nowe ladiunki bomb.
Cóż jednak mogło 'Zdziałać męsitwo
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Okrutne
wrz.esma
i okupacji ruiemieolciej legły u podstaw p.oL11ty.ki ~loonej Polski. Polska burżuazja, kt&rej wYrazielelem
interesów były rządy prze<lwneśni<>we, rzapnepaściwszy byt i niepodileglość kraju udowodniła, źe jest
nierOO.o•lna. do rządzenia w 'llg.odzie z
int.eresami 111a.r<>du. Władzę w wy-11wo!onej Polsce objęły mMy ludowe :roboin.icy, chłopi i ln·łeligencja. praoujj\Ca.
Dzi<'l, w dziewiętna8c.ie 1a,t po na]>aśCI! Hiitłera na Polsk~. wldZllmy, ja.k
dondo.ste '1!1la-C'Zenle
dla
bellPietneńst w& Poloslk,i ma. ten hisitoryll'Zny rtJWTOt
w nas'Zych d'Zicja,ch. W Nil'mczecb
zaoh<ldinioh znowu. pf2Yszly do głosu

.Między
Żychlin
wydarzyła się
stacjami

rocznicę napaści

Hitlera na Polskę

Tamten brzeg nocy i dziś

Jak Juź dono.siliśmy, w dniach
od 31 .sierpnia do 4 wrześni.a
wystwi w Lod2li pod kri.eroW1Illic
twem Jana Lawruslewicza zesn:>ól „Rairewa-Hawa.iian.s". Na
program imprezy, opracowanej
na gitary hawajskie zloźą się
melodie Polinezji, Ameryki Lacińskiej, włoskie i inne.

rotnierza źle uzbrojonego i jeszC"Łe
gorzej dmvod7.<>nego przeciwk<> wielokrotnej przewadze wr<>ga? Cóź mógł
zdualaó patriotyzm na.:rodu., już oo
p-oeząvku
wojny opnS'Zc~nego przez
rzą>d i
na.crzelne d~vództwo, narodu
P1lZl>a.wionciro mczcryoh soju.szników
i przyjaciół?
Klęska W'l>jenna S'tała slę 007:ywlstt\
już w pierw5"lYeh godzinach wo,i!ny.

Broniła

się
się

oobatersk.o Warszawa.,
br-1>nilo
Westerplatte, bronU s:ię
M(l'(llin, broniły się ndedob1tlki a.rmii
powkiej pod Kufaiem. Ale fos kampanii wneśniowej był z góry Jl'l"Zesąd2J0Dy. Naród i ll-.ołnien polski broni~ h<J>n-oru, nie '1JdoJa.l już obronie
niepodfogłoścri.
Kraj ~ wydainy
na pastwę pięcioletnJej oknpacjii, z
której wy-r,wollły g-o dopiero klę.9ka.
Niemiec i Z\~;1ięska Armia. Rad-zlec·
ka orarz: oo:'lziały odrodzonego Wojska
PoJskicgo, walczące u jej boku.

naJgorme
elementy
militaJTllmU
i a.!l'r&Sji. Tworzy S'ię tam n&woczesna
armia, uzbrojona Po zęby i mająca
otirzymati najstr~niejsizą, b1'<>ń współ
czesną afom<m>-o-jądrowa,, Ci, którzy latem 1939 roku o.fia.rowali Pol.sce
paipicrowe „gwa,r an<ije", d~ś otwarcie mviąza.11 się z wskrzcsronym m.ilitaryzme.m niemieckim, 6'0juszem wojskowym, W'Y1111ierzonym jaw.nie we
''llschoo. Zachooni-o-niemieccy odwetowcy i rewlz,i-oniści nie ukrywa.ją,
że
przejęli
w
sp.adiku
„ptrogram
wschodni" Hi'Uera i pragina, Polsce
odeborać jej Ziemie Zachodnie, a w
rzemywlist-Ośoi zliikwi.dować
p.ań
stwo polskie.
Ale d'2liś sytuacja Polski jest b'aJt•
cowo <Jdmienna. alliiżeli przed rn laty.
Odr<>dzone Woj.siko Polsikie- jest d-oskonale wyS'hkOJ.one, 'Z'1Tlo,tory2owane
i uzbrojone w n<ml'l>C'ZCSllą broń polskiej pl"Odukeji. Mamy własny ]>rze--

Poięga olxxro państw soojaJistyczn.yeb uma*łiwia. tym państw<l'lll prow11d-zenie, poolli;yki 1>0ko.fowej, która
nie
jest
wcale J)()lityką sta.boścl.
Dzięki temu i Polska mote konsekwen t.n ie J>MWadziti politykę 1>0koju
ora,z dobreg9 sąsied-itwa. Na naszych
gra.nica.eh za~łlodnieh po raz pierwm;y w bist<>rii
mil.my
preyja:m1ego
i p<>kojowe1r-o Sllsiada Niemiecką

Repu.bliikę

Demokra.tycnną.,

'Z

którą,

ma.my uregulowane wszelkie &prawy
graniC'Zne.
Polska 1958 roku w nfoeym nie prrey
poro.ina. Polski z tra.gicZDego wrześ
nia 1939 roku . TO<te:i: w spokoju budujemy nasz nowy usitrl)j sprawiedliwości, rozwija.my na&".i.;I\
gospodarkę
i polepszamy un:ądrz:enia społeczne.
I cboeia.ż wcil\Ż jemm.e na.J>'(}tyka.my
w naszym budowufotwie wiele trudności i przeszkód, oezywi.srtą rzeczą,
stało się dla kat.dego Polruka, że bez]>iec'Zeństwo i r-wój naszeg0
niepc<llegleg-o pańsflwa -zapewnić może
tylko władza w rękaoh Iudti")>olslciego.
JERZY WINNICKI
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„KARUZELI"

1

w Eruk.seli, opqwiadania
humoreski Magd.a.Jemy Samzyzwaniec, &gdana Brze·
• zińskieg-o, Horacego Safrina
" i innych, wic·rszc Zcrhenle•
~ ra. i B-oruńskicmn,
„- fraszki,
~ d&wc1py, karykatury i no·
wc1k.i
wstystko
na
16 stronach i...
ł
ł
ZA 1 ZLOTY!
....----------·--

•

'

Rairewa-Hawaiians

I wrogowie wiem:\ o tym. Wiechą,
za.ma.eh na cato6ć narM:yeh gTa.nie i niepodległość naszego
narodu - nie je6(; m-ożJiwy bez wywoła.nb naitychmiastowej akcji o-bron
nej ze str-ony ca.lego potężnego bloku państw soojaU.sctyC'lJDych i co za
tym idzie - klęski a.gre.~O'l"a.. Dlateg-o
też tak niena·wid•.tą tej jedn&9ci i sol1id.arnoś0f
pańs!lw
S>OCjallstyC2tnY1lh,
dla.tego też w bezsilnej ~tości uslłu
ją wciąż tę jedność osła.bić i rori;l>ić.

.C~~- d.~Przcez!J..6". r~bea'I~

p1>wS11:echne tycie i na.we!
da.je szczegółowe przepisy,
jak
osiągnąć
imponuj~

1 Kut28 bm. katastrofa kolejowa. Pociąg towarowy jadący z
Warszawy w kierunku
Poznania,_ w~kutek braku pary zatrzym~I slę 1 . w.ezwa,ł pomocy. Naty~h_miast
posnies::yt
do zniego
parowoz
z Kutna,
który
n1eusta!onych dotychczas przyczy·n wpadł
na pociąg oczekujący pomocy.
Zderzenie poc1ą~n~lo ~a sobą po:
wazne skutki. Pit:c osob z obsługi
parowozóv· z.ostało rannych, a parowozy rozbite.
Kata~~r~fa . spowoc!owała poważne opoznienia w ruchu pasazerskim. Pociągi, zdążające z warszawy do Poznania, G<l~•ni i szczecina oraz w odwrotnym kierunku,
miały . i>późnienla
dochodzące do
2 godzm. Dopiero 29 bm. o godz.
3.50 nad ranem odblokowano tor
i rozpoczęto normainy ruch.
Przyczyny wypadku bada specjalna komisja DOKP warszawa.

że jaik.ik<>łwiek

Wpłynie to, rzecz Jasna,_ i:l
zmme1sz.enie stanu zatrudrua-i.
w tych dzialach produkcji oraz
stworzy realne możliwości przesunięcia pewnej liczby robot.cli"
ków do tych oddziałów produk·_
1
cyjnych
k d ' które cierpią na br< "'
rą
o pracy.
.
t ret
.. Wszyatko to świadczy o Y; ~
lZ potrzeby prz,emyslu baweJnJ.a
nego spotkały ffię z _realną oce:
ną resortu. N1ezalezme od Z"'.
sków ekonomicznych (oblicza.;{~
przyro.st produkcji na ponad .:
tys. ton przędzy rocznie) poW'!l2'
·
· ·
I
runki pra.
ne1 zmiame _u egną wa
. je
cy r_obotmkow, oo . mewą.tpliW •
odb1.ie SIG korzystnie na lCh za
robkach.
(wYl
,
· - ____..;
_ __ .
-.

w

no

mysi wojenny, okupiony la,ta.mi
n;eczeń ealeg-o na.rodu. Nie
już
mowy o izolacji poi!ityC'21l~J P-olski,
przeciwnie jesteśmy oirniwem potężnego bloku państw soojalistycz-1
nych, o-bejruu,Jącego połowę świa.ta
i trzecią część ludzkości.
Na8ZY1lh
granic bronią nfo papierowe „gwa.ra.ncje" Inmlk:tabor6w i i,ntryg&n·łów,
Iem bra·terski
Układ
Wa.rsza.wski
państw soojałistycnnych oraz nier<ner
walny sojum 'Ze Zwi~zkiem Ra.dzicoJcim.

w odd~Jalach przygotowawczY na

ryzuje akeję odchudzania.!
„KARUZELA" w ooiatninJ
swym
numerze
zaleca

Katastro fakoIe1owa
•
d Kułnem
po

-------------....-.--------------------------~--~~--------------świcie,
września.
---------------w
d-oświjl.dczenla
wY-1
ma.

j)"'

·

i ZPB w Ozorkorów, czekających na przystanku
Niezależnie od teno
w ZPB
- dziennikarz Pol>kiego Radia - ·
"'
Bohdan Czarnocki. Błyskawicznie im. Mar<:hJ.ewskiego dokona si~
podskoczył on do chłopca i z nie- częściowej wymiany przestarza.zwykłą siłą, nogą, przerzucił go
ponad maską samochodu, a sa-m
szybko uskoczył.
Chłopiec „wylądował" po dru~iejt stro~ie · Jez~ni, unikając dzię_e_m_u_s_m_ie_rc_._______

I

Materiały propagandowe wydaDf' w zwią:r.ku z te goroczną akcją
„Miesiąc Odbudowy Kraju i Stolicy" można już nabywać bezpla.t-

.

s;ę ~reszcie

zytywnego zalatwl.eru.a.
W celu um<Yi:liwi.enia za.kiadom osiągnięcia większej wydajności, przy.stepuje się obecdo moderni;acji parku maszynowego przędzalni przemysłu bawełnianego. Część za.kiadóW otrzyma
calkowicie nowe '
.
.
odpow1adaiąc-e _nowoczesnym wy
mogom techn1cznym maszyny
przędzalnicze importowane z An
glii i ZSRR, inne zaś otrzymają części wymienne wysokie!>'o
gatunku, zamówione za grani~~.
w pierwszej kolejnogci motl.er
nizaci·a maszyn obeJ·mui·e takie
·
·
·
zakladv łódzkie, jak ZPB im.
Marchlewskiego, Harnama, Armii Ludowej, 1 Maja, Obr. Westerplatte oraz poza Łodzią ZPB
im. B~ta1i·ono·w Chlopski'~h w
~
Dzierż~n1·ovi.r1'.~,
II Arm1·1· w~ B1·e~
~
lawie, im. Modzelewskiego w

to;:;.i:io~~~z~ś~i:słu nji:d:~razci~a~~~~= ~'zl.:s.
tochowie
' ~

------------------1
Zb
d.
~=ac~te~!\~~~~r~~l~~~~a c:: ro
111arz WOkjen ny, J. • Kokot
k
•
ganizacyjnej TPBS
całej Polski.

kal

nietrzeź-

wym, w czasie „kawalerskiej"
jazdy stracił panowanie na;d kierownlcą i wpadł na przydrożne
drzewo, ponosząc ~mierć.
BOROWKI ZWIAS·TUIA.
CIEPŁĄ JESIE~
W lao;ach go!eniowskich na Po~
0
morzu
.P .razJest
drugi
w
br. Szczecmskim
zakwitły borowki.
to
zjawisko rzadko spo1ykane. Znaw
cy twierdzą, że zapowiada ono
długą i ciepłą jes ień. Pogoda ostatnich .dni na ._razie potwierdza
t<: pomyslną wrozbę.
URATOWAŁ DZIECKU ZYCIE
29. VIII. w Kiekrzu k. Poznania
spośród gromadki dzieci, bawiących się przy pfzystanku autobusowym, wybiegł nagle na jez<l.nię
kilkuletni chłopiec, Józef Kozłowski tuż pod koła nadjeżdżającego
samochodu „P-70". Na hamowanie w ty•ch warunkach było już za
ó"
i wycawa
I
ł0 i
· c hl opca
P zno
s ~· ze
spotka
niechybna śmierć
pod k·O!ami.

załodze.

NIEDZIELA, 31 SIERPNIA
8.30 Wiadomości i przegląd pra:
sy. 9.0o Fala 58. 9.15 Eric coate 5 •
Suita czterech stuleci. 9.40 „Dwa·
dzieścia cztery razy o miłośd" fragm. pow. 10.00 (Ł) Audycja .f
cyklu: „Grają zespoły regionalne
pt. „W odwiedzinach u Kapeli Łę·
czycklej". 11.00 Poezja i muzyk 3 •
11.57 Sygnał czasu : hejnał z Wie•
ży Mariackiej. 12.04 Poranek sym•
fonlc:imy. 13.20 Audycja historYcf"
na. 13.40 Koncert życzeń. 15.00 D 8
dzieci słuchowisko pt. „Drewn!a•
czek". 16.00 Wiadomości. 16.05 TY"
godniowy przegląd wydarze1'1 rnię~
d.zynarodowych. 16.20 (Ł) Koncer.
rozrywkowy w wykonaniu orkie
stry ŁRPR pd. H enryka De1>ich 8
i Zygmunta Gzelli. 17.30 „Zbr<)cin~~
lorda Artura" - słuchowisko. 18·1<1
Muzyka tanec2lna. 18.40 Piosen
żołnierskie z okazji święta Lotnij
ctwa. 19.00 „Miłośnikom plę1tn~
muzyik!". 19.30 „Parnasik". 20· 00
Dziennik wieczorny. 20.20 Wiadc;t
mości sportowe. 20.25 (Ł) K.Once
życzeń w opracowaniu Jadwl~1
Cectro~kie.J. 21.30 „Matysiaitovrit:i
22.00
Ogólne>polskie wiadomo
sportowe. 22.20 (Ł) Lokalne wiad0 "
mości sportowe. 22.45 Melodie ta•
neczne. 23 .07 Muzyka różnych ra;
r·odów. 23.6-0 Ostatnie wiad<>mo c ·
0

PONIEDZIAŁEK, 1 WRZESNl/\
15 .30 Dla dzieci pogad. pt. „1'ar~
wełnisty". 15.50 Utwory chari11'tc
1
rystyc:rme.
16.20 (Ł) „SpieW'!"'.,ą
.p iosenki" - aud. dla dzieci 5
opr. Janiny Krzywopl.szyny. 16~.
(L) Pogadanka Władysława :eo 111
nowskiego pt. „Kierunek natarft.>
- nowy rok szkolny". 17.50
l
Muzyka rozrywkowa.
18.10 ..},~.
Łódtki dziennik radiowy. 18.30
domoścl. 10.35 Audycja aittunlfl~~
18.ł5 Felieton muzyczn;)!:. 19.12
zyka rozryw.kowa. 19.35 Korc&P~ie
dencja z zagranicy. 19.50 Melo .8 •
tanecz,ne. 20.00 z kraju i ze Ś~1 40
ta. 20.28 Kronika sportowa. 2 ~ 0 •
„Marzycielka"
stuchoWiS i
22.00 Wiadomoś.ci. .22.10 AudyCJ~y
cyklu: „Rozwazan:a na temat z;e
scypliny społecznej". 22.25 i'ite·
świata jazzu". 23.10 Trybuna &J>B·
racka. 23.25 Muzyka francu
23.50 Ostatnie wiadomości.

1'\i-

TELEWIZJA
Niedziela, 31 sierpnia
15.20 „Bomba w górę" report~
ze Służewca (W). 19.20 Przed Pfe"
mierą filmu „O wolnym mieśc
1
(Ł). 19.30 Dziennik teJew1zYlfl,.r
(W). 20.15 Koncet"t rozrywkow;ó'"
wyk. grupy radzieckich artY•JC z
estradowych (W). 21.00 „norne 01 •
kart" - film fabularny prod· ~Jo•
sklej wg powieści _Emila zega(Vll·
w1cza w rez. Erwma Axera
Poniedziałek, I września
).
18.00 Program dla dzieci <~.
18.50 „Eureka" - magazyin _poP lit
larno-naukowy (W). 19.30 Dzieli" u·
telewizyjny (W). 20.00 Film do~d·
mentalny: „Generał śmierci ' ' pr Je.•
NRD (W). 20.50 Estrada poel~
„Koło rycerskie" (WJ. 21.20 i.ó
Kronika .~Umowa ~·

-
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DNI
. „.Słońce zachodzifo. Dro,ga
coraz C:emniej zasnuwala dymami, żołnierze zaczynali kaszleć. Zatrzymano się,
POoOb&iadano rowy.
.Panie poi-ucmiku, .gdzi~
mę będziemy pchać tł uma~Yli wsp~rając się na karabrnach - tr.zeba poczekać na
WOzy„. Lud.zie umordowani.„
Powrócił patrol.
Zameld<>"Wali, że tuż za szkółkami leś
nYmi. poszycie się pali, przyP_towadzili jakąś kobietę, bosą, z post.ronkiem w ręce.
. Tam. n.a lewo, jest kol~
l\1a Dmoehówka, domy cak„ Da się zanooować. Chl<>Py ni-e pouc:ekah jak od n.a.3
z Zagaj.a, tydz.'eń już jak cyl!ąny tluczemy się po lesie„.
- Nie widzieliście, kto las

Się

I rFr agmen l

SUUJH

~~

KLĘSKI
Podchorąży słysz.al, jak stą
p;zed et.odolą warlownicy. szczęknąl: :zabezpieczony

powieści Wojciecha Zukrowskiego

- Tylko z ogniem uważaj
cie! Des.ki sudie jak pieprz!
- N'.e bójcie się, uważamy!
Patrzcie, tam znowu gor-e!
Nad lasem pokazała się
luna, poróżowiało niebo i zarz.z przygasło.
Ląki s:ę palą. Chodźcie

mydlą!

Fron~y rozJ.a:zły się

pają

karabin.
I
Nie mó,gl zasnąć.
Chłód
c;ą.gnąl przez sizparę nad pro

po

p:erwszym
uderwniu,
wie
pan, jak Niemcy nazywają
już tę kampanię Spazjergang duroh Pol-en - Sl)aoerek
p;zez Pol.sikę!
Podchorąży

rozumiał.

giem.

oo

u~

pojmować

ogrom katastrofy.
Zo·lnderze
ISlp.a>li
dkrywszy
głowy
P'la.s.uizami.
Bosie,
obrzękłe nogi b]elaJy na .sło
mle. Przaśna w>OI') klasów· mie
szala sLę z odorem jucl.htu.

tamten czuje.
Tak <N.u,go
wmawja.no w nich, że pań-

spać,

Zaczynał

-

życie

wsze dostatnie,
bardzo
pra-cowite, niezwykle
twórcze i pełne

Musi Niemiec, bo do kali:
korowy z pulemiot&w bi-

przeżyć

wnętrzne

życie.

W roC'Zllicę urodzin Goethetl.<>. wielkiel'(o liryka i dramaturg.a. powieściopisarza i fil,)zofa. prawnika i optyka, ry;;·iwnika i chemiJ.;a,
krytyka
szhtki i fizyk.a. pedanta i ministra, przeni.eśmy .się my.Slą
·wstecz, do roku 1772„.

Gę.siego zapuścili s:ę midzy sz!,ó!ki 1-eśn-e, dróżka wiła
&'.ę
ka.pryśnie,
za.pad.ai
zm.:e!'Z>c-.h.
Now<llSad opowiadał o Roian'e. przeżywał raz ieszr-ze
dwu<ln:owe z.ma.gania. Słucha
li zazd':'-OGn;e.
- Ec·h
)Xl'W1edzial z.a
n~m żoln:erz w roz?iętej blu~e a myśmy w ogóle hide:rowc-a
n:e
p<)l!lmakowal!,
tylko nas p:·zega>n'ają„. Tam
j nazad. aż s.:ę zaczyna w
giow:e kołować„.
Pt·zecl nimi p<J1ka2'.at się jak i~ płot z drągów, ściany etodól ~rytyd1 słomą. Za<tiloc:zyli
" <; doimla s.tudni. Klais:ną! cebe~ o wodę, wyciągali z czar--

Jest piękny wieczór maJOwy. Stopniowo zapalają się
gwiazdy zawieszone nad miasteczkiem. żaby ćwiczą swe
glosy w pobliskich stawach i
bajorkach. Psy rozpoczynają
odwieczny spór z li.>ię:i;ycem.
Starsi mieszkai\.cy k-0.sztują piwo nie w zadymionej karczmie. lecz pod gołym niebem;
wypatrują
dyliżansu,
ktc•r.'>'
przywozi
listy z dal.akiego
świat.a i nowych ludzi do spo·
kojnego W etzlam.
Już slychać
kulejący

roz.klekotany po.strasz.liwie po
~tębokich \\'Yboiach brukowanej jezdni. Po chwili zatn.rrnuje się przed karczmo:. Z powozu wysiada młody człowiek
o dużych, ciemnych ocza~h.
Ubrany jest w niebieski fraczek, żółta kanll.zelkę, kolorowe jedwalme spodnie i brązo·
w.e. z wy.sokimi cholewami
buty.

wóz,

0:1ybotliw'"
już

wYSYP.a1:r
na n'.ebo.
PoJi się d!ługo, woda · m'ala E:anak omszałej c-embrowi••

n.v,

znaną

z

<lz:iooiń'9twa.

Przyjazną
sw:ezo.sc. · Długo
ch~ód ozulo się
w pustym
brzu>CJ1U. Posiadali pod śoia
ną, in!!li ju:ż rOZJŚCielali &loll'lę

na

- To nowy praktykant sądo
WJ', Jan Woligang Goethe z

W cihaJuJ?a·C'h za>t.".zyna-ł s!ę rud!. ni'.kłe

legow'.>Sika.

Frankfurtu
uświadamia
starszy piwosz z tarasu karczmy.
ospodarz zajazdu usluź
nie. wita przybysza; ocenia
wprawnym okiem, na którym piętrze nale·

sw:aua przesuwały 61'.ę w
ok·enkach.
. Belki
stod.oly
zachoowalir
J<'.i>z.cze c:eplo z du.i.a, dzielWi
i>:~ suci)ia.rami. poigryz.ali pracow:c:e ra1ZJC<wiec.
A gdzie I'eSZta wa1s? Zupytat Nowo.sad.
GdZ:e
o·r ~-cero wie?
- A d:a.bli idh

w;e;fuą

~

Ode1.waly się g!{)Sy w cjemnos(;'j_ sztab
zgulbil się
P'erwszy„. Każda kom.pani.a
Po.s:zi!a swoją <kogą.

Z·~esztą wszystko jedno,
Oficerowie
też n:e wiedzą,
g{jz:e na1s p:·owadZ.:ć„.
- Każdy a•by o siebie dlba.
Kiedy nas la<lowali w
WarszaW:e, widz'ieU§my, jak
Wvrywali autami, aż sd.ę w
n;.is ~towalo.„
- Dziś ka'idy mundur wlcla
~a, 1!-'e żeby n.a ~ont iść, tyl'o zeby go pohoja n.ie z.atrzymywala, ~ywa watn:alta„.
Do Siel'Jl'C poc]cią,g:nJię to
n.aa ?.a jedu1ą n<>'-:, lf stasnŁąd
p:e~hotę. I jedJno w kól<•a - lotnik, kryj tSrię! A oo
~nę Zibierzemy, ro się 'brudn.o.
dora>Chować!
- Coś tam u góry nawala,
he!: głowy cała ta WQjaczka!
..,... Psu na butlę!
.Co gadacie oburzył
się NowO\S.ad myśmy d<>bne Niemoów poszturchali...
- I na oo się to zda1o, jak
boki p·u.ścay odezw;;ił si<:
szy<'Je=z:y głos. :t.astukalo pucl.etko zaipa.lek, bly=~l plomyk
zapalonego paµ'e;:oGa - k.a.ż
dv p:·óbuje 'Ila własną ręke,
~.e ma planu!
Oni n.as po
Jednemu wykrULSzą!

F

G

ży

Układali się na s1omie nie

zdejmują{l

mundurów. Chrapano głośno. Poruc-.znik jakby
na to czekarl, od ra.zu zaczął
prz.enikliwym ;c,zeptem:
Obłęd,
zupełny o<lJ.lęd.-
Przec:ież nam wydano rozk.al!y, jakby
nas s;ę chcid!
poztbyć„. Ja mam ż.aaę 1 malego synka„. N:e ahcę złego
slowa przed cza.sem powle<;lzieć, aie CIO e;ę <l:z:eje na
d.r-Otgadh
piekło,
p~eklo„.
A on.i <.'00-a•z nowe tłumy wypędza.ją takie zairządzen'ie
j;;ikby w zmo1w:e z Niemcami.
Antoni słysza~, jak tamten
zaciska eplec:one palc.-e, aż
irzesz;c-zą
stawy.
- Pana to n'c nie dbchodrz:; „. Pewnioe„. Pan je.s.t sam
i tylko za siebie pan O(]ipowia
da. Ale na mnie żolnier-z-e
patrzą, wstyd za w.s.zystko.„
Najleip'.ej w leb sob'.e l~
nąć.
Rowtawilem ww:ty, a
Niemcy już p::-ze<l nami. My.śli
pan histeryk. Niepraw~la!
Tylko C'<> rob;ć? Wykon'Uję,
cze!;o mnie n.auc:zono. Wydaję
rozkazy, ale jak <'!alej.„
- Nie trzeba się pod•dawać,
były i
dobre wi.a<loomości.„
Były, b.)"1Y p.oru.sey·l
f.1.ę gwaltown:e a wy,:,taa·ezy tylko ra<l-:a p00>lu-:.,hać: !
WszyS'tko ł.garstwo! Oczy nam

I

la<:ię. Go.ść .prosi o dodatkową
butelkę czerw<mego win.a i o

oobą„.

,.Wyda·li n.a19" z dresZ'c-zem.

pomy51al

kluci:: od bramy. Zcg.ar katedralny wybija wl.aśnie godzinę
dziesiąta.

- Boże, to pewnie aktor
myśli z przera:iJeniem
dziewczyna i szybk<> usuwa się z !>O·

koju.

Il~=-~-·

Wybuch

światowej.

i.iają

tygodnie. bardzo
wdobne do siebie. Dni
Ja.na Wolfga.n.ga wypełnia
praca
w
sądzie;
wieczory
spędza
w gospi>4
cl.zie „Księcia Koronnego" vr
towarzystwie roześmianych ludzi. którzy twierdzą, że tak
dluJ:!'o. jak długo żyd będzie
Fryderyk WieU<.i. ludzie nie
mają nic do roboty, a kobir!\y
.są tylko po to. aby przy zywać
g-uziki do s\X)dni i maryno·.v:i.ć
śledzie.
Na\om:ast wino je't
najiepst.ą droga. która \11iec1zie
pro-'ciutei'lko do Taju.
Ler:z
praktykant nie słyszy teg·:>
wszystkiee:·o. Duchem jest tam,
gdzie .spędza późne wiet'ZO!';T.
Raz tylko wyrwało .się z jego
ust słowo „Lott.e". Slowc,
które spow{•dowa!o. że skrzl"Lni e ukrywana tajemnica 'J.irzala .i<lskrawc świaUo dziel'lnc. obnaż.ajacc jego olomienr.e
uczucia. Każdy domyślil siq, ż..~
chodzi o młodą i urocza córkę miei.s<.'Owego urzędnika,
o
Lottę Buff, narzeczoną dosto.inel(o .Jana KrLyszloCa Kestnera. Chwalono wybór. lecz o·
strzee:an<• zaraz"m przed ni.:-

M

be7-uicczeństwcm.

oethe decyduje sic na
krok ostatecznv. W~
zn.aje Keslnerov.'i swoią wielką
milo5ć
do Lotf ., ;
ukrywa jedvnie namiętne p::iealunkl, które polączyJy go z
Lottą na zawsze.

G

Kestner nil'.! mzumi-e Żt'tl'~i
w.vch unie.sień rnlodego <.">: 1 '1wie!.l:a.' Je!l'o zdaniem milri~c',
tll w,·bór kandyc1at.a na m2ż.a
nrzez. rodziców mJ<>d'!i i ZRTilOżnej kobiety, P<l czvm
na.stt;ouje toczny, lub dwuletni o·
kres narzec'!eństwa, w cV'l.:ic
k1.Óie11,o "\\1olno n.arzeczoncn1 1 t
cod?iennie p0całować w poi;czck narzec•ona nawet w ob"-cnoś~i oica tej ostatniej. a •.milo<? miłości POleli!a na zawar:iu
7.wiązku malż.ei'lskieg-0
i chowaniu licznel!"' r-t>tomslw'.<:
jakiś

Czu zam.icrzrt pan orlkr.11~
nowu sposób kochania

się?

Jan iNolf!t.~n.~ czuje SiG ja:t

skaroony c:1!opak, Je'!Z t~·m
.e:waltowniej tar.e:a nim p!omienne uczucie d.o Lotty. Blą
dzi oo uliczkach tra\\"i0:1Y f!.Or<lczka mil<>ści. Obraz ukoclnne.i orzew\ja e;ię prznz .~z,11::: iczc snv. Go?.thc .~ta je .o.ię ur,..
,5obie.niern bólu~ który urasta cli~
.iakie<'f-06 nles.ootykaneg-0 o~rn
mu. CzujP .~ie. jak 7a.szcz :f ·?
7.wierz<o:. Widzi lwieczkc tvlirn
w 1"amobó1stwie. Kupuje p\.ot·>let. i chm! e:-wall'Jwnie przerwać swój 23-lctni żywot.
1

or.anne mg-ły ·wypełni'<
ią jeszcze <loUnę rz".'ki
Lahn. Lev.rym jej br·~clriem kroczy powoli pogrążo:iv
w myślach Jan Wolfgang: w
prawe.i dkmi trzyma pis(vlc!.
Nagle uśmiechnął sie do
mlodzienca pierwszy promh~n
w.schodzącego sloi1oa, prz.edari1"7..Y s.lę przez ,!!ęsle 7arośla.
Promieii życia zawładnął go~ą~
cym .S·ercen1.
Plytkic kręgi na spokojnej
rzece wchlonc;Jy rzuC'f\n'l n.Hrzędzie śmierci i jeszcze
pv·
rannym
dyliżansem
umkn~!l
tnłodv- Goethe w świal, bez pożeiman ia.
Z przeżyć wctzlarskich ?0wstala znana powieść: „Ci~t'·
pienia młodego ·werterR".
z. R.

P

Jan Wolfgang idzie krętv:ni
i pustymi ulicami przez śpią~·c
mi~steczko.
W pewnej chw;li
znika w ciemnym 7.aulku.„
trzeciej nad ranem, w
r!w•ili, gdy najgorli·,,;.
sze koa·uty ćwiczą swe,~
or~.an głosowv. wylania
się z
zaurk.a 7nan.a posta<! i zmierza
spoko.invrn kr0kiem do go.spv·
dy. l<~rW1'$(iczni e dobija się uo w związku z zapytania,ml w
bramy: Jan W<:>!fgang z.gubił sprawie artykuŁu ))t. ,.Co Jeść i
klucz. Gospodat'z wita sweao lia·k jesć" WYJas111amy, .ze czt:sc
"<>:>cia niedwuznat·znyrn .., "'_ ar.tykulu. pod kłamramt nie stano"
.
. . POJ wt tresc1 wywiadu z pro!. dr K.
rzen1em. lee:-<: .mlo-d?:lentec T•tC Moni1kowskim, lecz została oprarob1e z iet1.o nie robi. Wcho·:lz: cowana przez redakcję. m. in. na
oowoli do swe.~o pokoju .siada podstawie publ1kacji pro!. d-r Pana lń:i:ku, rzuca buty ;._, kat \ucha - „Racjonalne <>dżywia>ttie",
<".Zyta ieszcze ody Klopstoc.ka'.
. _. *
~
n.a koniec wtula ro . 1
W.m~sk1 p. Stan1sla\\ a Waliekte4
zpa oną go wezm1emy pod mvagę i w mla4
t1.lowe w kolorową poduszkt?. rę możliwośd zreal1zuj€m,v w 11a<e
al;ly sLlunuc iW<il\owny„. placz. ~.t~pnJ!cll q;iU@e1·ach „!'.;ml:!J.'..,..•

O

Gdy d~m mó.J 1>hmąl, nrankę w płomieniach

Wiatr

zdążył podnieść

za.

płonący

sznurek,
Andersena,
po<l murem.
na biegunach, na prawdziwej wojnie

Upadł, powłócząc
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gościa i gloŚi1<>
slużbe. oczywiście w

.iezyku francuskim, aby bylo
wytworniE.i:
Do.Jeko pies na.<>zicrekiwai\
- Allez! Allez!
od strony lasu odtpow1adafo I
Następnie prowadzi prakt.:vmu ba.o.em ea.>io.
kan.ta po trzeswzci.cych schodach na pierwsze piętro do niSkuxr.1: t·I'WOtgi z1'1'olna ootę
skie.e:<> pokoju o niebiesJ..:Lh
powal tę.1>0mu od!rętwienilt i
ścian.a-eh, z ogromnym łóżkiem,
Nowosad zdrzemną! s:ę czujciemn<1 szafa. slolem i ~tar"
n ie, dwa razy jooooz.e sły
jak świat umyv:all<•1· Dawi
szał:,
jak skr-L.yipialy uooylazamykają is.ie za gospodarzem.
ne wierzeje, prze:S!izJnęlo się
Jan
Walf.e;.an.~ r<ngląda się po
po legowi.."'łku świa·tlo latarki.
pokoju, kl.adzie kilka fiołków
żołnierze
upewniali
si~
na lóżln1, aby ni·e czuć ruę za
szeptem:
bardzo osamotnionym, podch:>- Jest poru<l2'inik, śpi„,
dzi do okn.a, opiera głowę o
futrynę i <lek.lamuje
szeptem
An toni I'Q2jb OOZOII!.Y w sza.roś
jakiś miłosny wi·ersz.
Ci przedświtu poczul oigii.·omną litość nad żolnierzaani, n.ad
Z zadumy wyrywa po-etę ::iohlopslkLmi rodzin.ami. które
e.ha dziewczyna; przyni.osl.a kowymykaly s',ę j·uż w las, n.ad

stwo jest silne, pr.zygotowane
do obrony, bez1P:-ec:me F.ojuszami, iru<ln.o było pojąć mity waliły się jak domki z
ka.rt. Pra•wda. o kitórej ni~
chc:alo s:ę pamiętać, przejmo
wala g.rozą.
C;chO - S'Ze!pnąl AJ1•boni mu.simy trw<ić, może
j<":SZl~e uda się kraj ura.tować od klęski.„
Smjer<l:zi wradą. DezerO.J"- zą.ozyna s'.ę od góry! G<lyby.ś pa'I! widz:al tę rzekę
aut.„ Mu...<:iel'śmy iClh PI"Zepu.ścić pt'ZyjmowaJ.i.śmy <lefiladę. Ich p;sim prawem by?0 zostać, bić .siię do ostatka,
wypła10ić aę za to, oo użyli.„
Ach. se.koda WISIPO'ffiinać, za
wygod;n.:e im .się żyło„. Z góry eobie wypolaciJ.i. „zae:ugi",
a teraz wieją„.

Koń
Zginął. Nim umknął jeździec prz.erażony,
Biegł w tył i naprzód„. po ostatniej bDmbie

31. sierpnia 1!158 r.

ulo~O\V<:.ć

I P<>Pedza

żołnierz cynowy, jak ten z
W bryłki; ołowiu stopił się

ł..ódt, dnia.

dążc·

nia,
upadki
i
wzloty odzwierciedla najlepiej
tragedia 11 Fau.st''
która
pis.a.ł
przez
sześćdziesiąt
dlul,(ieh
l&t, pra1Yie przez cale swoje

Tylko
trzymajcie
s!ę
:Scieżkj wyjdziec;e jak ra7.
na stodoły - pokazywała bab'na - ~by za ścieżką.„

·wnętrza

miłos

nych. Jego we-

ła ślina.

::1a>.Qy, kbóre

Goethego

bylo dlugie, za-

-A moźe od o.gnilSlka„.
- A może i to być - przecie dla dz'.ecisików
trz-eba
uwarzyć
strawy
zgodz!qa
i>ię Iatwo su.sl";a. jak n.igdy,starczy i.skra i już się ogieó.
nie...:e„.
Pow.•t.ali n:echęlmie.
P'ć s:c cii.1<.-e
dym
cz:uli aż w p;zelyku, klwaśnia

6

1.IX.1939

wojny
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Ją ...

110go

ł

28.1749 - Urodził l!llę ~E
hann
Wolfgang
Goethe,~
wielki poeta. niemiecki.
§
29. 1756
Urodził Ilię E
Jim Sniadecki jeden z WY'"~
bitnych polskich matematyE
ków i astronomów.
i
1.IX.1882
Powstała. E
pierwsza. polska partia r~
botnicza. „Proletariat '. §

I'

l»clpalił?

~ej

_CJUW: IWlHftc

j

grzywą i ogonem.
Wtedy herbata. rozlała się w teC%ce,
Szkło mi z butelki rece poraniło ...
Podnosząc bułki, z myślą o wycieczce,
'Wy biegłem bramą, krorej już nie było.

odpowiada:

*· .

.

Wmystkłego

naJlepszego

z nowym rokiem wolnym.

-

llłaś

Zosiu! Cl smarkacze twierdzą, h
w ostatnim dniu wakacji„,

Im na wszystko zezwo•

- Teraz nie możemy odejść, panno lrlrn. Wobrc ml~dzyuczcl
nlanego współzawodnictwa, to by zrobiło bardzo złe wraże

nie„,

Pustka
Wie pan odt7.ywa się
jeden z krytyków do Alek.sam
eka Dumasa,
że
zwrot
„boląca pustka'' w ostatniej
powieści
pana, wydaje mi
się zupełnie nielogiCZ111y. Pr2le

Tu, gdzie

cież pustka nie m<Yie boleć.
Powieściopisarz spojrzał na

krytyka z
pytai:
. -

boli

uśm!echem

A ezy pana
głowa?

80 nęd-znych, często ku rnych cfll'.mlostw, mały ratuS"t,
k~ciółek &raz... 6 ka>re7- em: oto Lódi z pierwsrzej poło

7.a-

i

wy XVI wieku mias teilZlro w którym obok rolników mieszkalo również około Ili rzemieślników.
· W kolo s-zurniaJy ogromne, ciemne puSZC'Ze: ciemne
też były umysły mieszka 11ców mia.stcc-zka.

nigdy nie

Naimłodszy

uczestnik festiwalu

to jeden z obrazków i1u
stTujących poziom umysłowy i mentalno.~ć ówczesnych obywateli na.szego

O

po mlastec'llku obwO'T,ił,

jąc J"J psa, lmcz•lra · i żmija.
ja<16W"itcgo, i -;vór ~wiązawRZY,
w cuchnące b11.J<>rko puścił,
kędy
nioc-zysit-o.ści
lada i a.klej
sila była. Mnogie mrowie ludu eg-zekuc,ji onej pn:yirlada
I<> się". (Wyjątek z książki Sta
nić:lława
Rach.a·lewsk;ego pt.
„Ba.śń i le;:(e:nda Lodzi"),
icwyroki byt po'Z!om uwysłowy
naszych łódz
k:ch przodk&w. W tym
jednak miejsC'U warto przy-

,.W roku 1524 zmarł jeden
.,, możnych <>bywateli. Smierć
jego pnypisywwo crz.arom i
znowu uwz.ięt-0 się na czarownice. Po·de.jrzenia zdawały
się tym słu.sznic,j57:e, że w
tymże roku cds-zedl ze świa
ta jeS"LCZ'il jeden -z <J-b~1wateli
równie śmiercią -zagad•k-D'wą.
A był to tęgi mąż i niemałej

Najmłods-.iym gościem

te-

CAF

,il.,

lI„

kruszył,
doje'.bdżal,

ogry nie.sp<Q-lmjne
mocarne chł<J.J>Y 'T.lll:a.gał, a
pnecież -osłabł, pokarmu -zaniechał, i w bora.eh dla powietrza
pnebywając,
<>ezy
swoje zawarł na wlekl. Tedy
się mężowie żywl zebrali, do
wójta Jl(J!S'.tli sprawować są
dy, a osob-liwe dochodzenie
zlecili.
Stawion.o tedy pned 11ądem
Marynę
Klak.
Dziewczynę,
tę, k;tóra ponoć w """esnase1e
leciech spro5nooci C".i:yniła, <Jd
dano w ręec mistrza lęc-zyc
kieg<>, li:>tóry z Prusiech spro
wad~y w
niemleokich miasta.eh w S"Ltuce swej za.prawi.a.I się i miloslerd-ma żadnc
&'O nie miaL
Mi.stn: tedy worek ze skóry wofowej mocno z.W.yw&zy,
tłUSZC'Zem.

dla

N

I

wygląda
nauk:i.?
Wyobraźmy sobie wiel-

kie namioty, w których
z powo<l.ren:em mogloby fllPaĆ
z 69 osób. Każdy namiot, to
jedna kla.sa. Dz!eciaki 1>iedzą
na ziemi po turecku, na kolanaoh mają tabliczki i rylce
tymi ,.narzędz!ami" J>Q"llU
gują sję do 3 klasy, potem
dop:.aro dootają pióra i zeszyty. PiJszą oczywiście po hil!l
dWJkU, to maczy posługując
się alfabetem zu:peln:e różnym

k~a~;.cl,.

Do t.ego dochodn
,Dl'.

Szkółka ta z calą pevroooclą nie mo,gl.a równać się np.

z
U<!Zelniaml
niedalekich
Brzez!n, które wy<lały wielu
znakomity<>...h uczomy;;~h. Jednak.że przeglądając ówczesne
F•P!sy uczniów Uniwersytetu
Jagiellońskiego
w Kr.akewie
znaleźć tam m<Y.i:emy również
i nazwisk.a łodz;an. Dwaj z
nich - brada Rożkowice byli nawet p!'.'Ofesorami tej
szaoownej uczelni.
zkoln:ct.wo w Lodzi w;eku XVIl i .XVIIl czeka wciąż na .swo.1ei::o historyka. Tu ogranic.v.imy t>ię
do rzucenta luźnej cieka WO\St-

S

się

pisać

w

j~zyku

gąc s~ę
j~ym.

por0Z1.1m.leć z.ie sobą
własnych języków
uciekają się do an-

z

Hindusi
g'.els!tiego.
Wracajmy jedruik do ezkoły
w New Delhi, gdzie w pi€rW
szej kla.sie trwa nauka pisa111ia, U n;i.s za,czyna się ona
od „Ala m.a kot.a", tam z.aś
d!zieci piszą: ,,Ham Jarka hai"
(Ja
jestem chłopiec), albo
„Woh larki hai" (Ona }wt
dz'.ewczynką), lub też „Khuda baira hai" (Ból.{ je.st wielki).
K;edyś wybrałem się

prawidłowo

gi.c:h,

U~

Q.o

(szcwgól ten

dawnej

Lodzi")

na

43.527

m1e,zkańd'>w
ł'..odZi
(w tym
34.447 aJ!Jalfa~tó.wl) było ogó!em szkół l9: 1 poW:atowa.

9 elementamych, 4 rzemiffilnicze. 4 prywmtne, I żydow
eka. Nau-czvC::eli 30, uczniów - 185.'3.

dow.~.

ko zamożiniejsl uczniowie. Do
&z.kół państwowych, które są
t.ak jak i u na!Sl bezpłatne,
chodzą
tylko
biedni.
Na

w.siac:h. sytuacja przcd.9tawia
się znacz;n'e go;-zej:
przede
w.<>zystldm uczy 1;ię tam :niewiele dzieci (dlatego w Indiaoh o:ągle jest jcs=ze około 80 proc. analfabetów). Nau
ka odbywa s!ę prwd domem
nauc:zyc;<o'Ja, lub pod daszkiem z liści palmowych. Nie
ma mowy o podziale na klasy. Uczniowie dzielą się na
<lwie grupy - młodszą i stall'
szą. Mały procent dziewczynek w szkołach joot spowodowany przasiądem religijinym,
który zabraruia d1ziewczętom
siedzieć razem z chłop-c..-rni. To
wszystko składa się na nie-

Nauczyciel:
jak

Władziu,

Powiedz ml
„kura" w
No, jak

będzie

ptątym przypadku?„.
zawołasz na knrę'!

Władzio:

-

Cip, cip, cip.„

W-s:zecihn!lcy

z

War-

zwykle trudną sytiuację w
dziedzinie oświaty. N'.ektóre
wille n!.e mo.;;ąc doczekać s'.ę
przy.słania
nau·czyc'ela o:-ganizują we whwmym zakres'e
naukę dla dzf.eci. Jak'ś stary
„światlejszy"
W:e&niak,
sam um:'°'jący niewiele poza
alfabetem, staje s'ę z koniec:zno.§.ci nauczycielem. Czę
sto przyjeż<lżają do n.ie.~<>
dzieci z odlegloś·ci kilku mil
wozami zaprzężornym.i w białe,

ogromne

woły,

Pańis>tiwowych

67.kól Ś!'ed
nkh nie ma praw.ie wcale.
Prywatn" oc.zywiśc:'.e wymaga
ją znacznych funduszów. Jeśli
ktoś je•t wybitnie zdolny i
ma trochę swzęści.a, rnoż-e lwn
tyr}Uować naukę dzic;ki stypend;om, fundowanym przez
prywatne ilnstytucje. Potem
uniwersytet tu już naprawdę ze .~wiecą trzeba szukać stu<l~mta, który by nf..a
miał zamoinyoh rodziców. Im
więc W'/żej tym trud1t1:ej zasada pows7,echn<e'-go nauozania będzie musiała czekać w
Indiach dlu,qi.a lat.a na urzeczywislmienie.
H. WALENDA

pań.~e.

4

i...

27

prywatny("h, t;m. takioo. gcl:zie
trzeba był() uJ,~zicz<tć - proporcjonal.nie do za't'obków ów
czesnych - wysokie opłaty.
J

N:e trud:no wyciągnąć tu
t-eż wn:ooek dla kogo szkoły
t€ były przeznaczome i kto
mógł się w n~ch k.ształcić.

A

j.flk

stan

p,Jąd.a

w

- Przysięgamy panu, te to
nie my! On już był taki powy·
ła.mywany, kiedy wcszliśn1y na
wystawę„.

RJZ~colnictwa wy
Łc<l".ti

obecn:.a?

Pozwalamy sob'e przy-to
czyć kilka cyfr. W roku e;zkol
nym 1957-1958 było w Łodzi
13 szkól wyższyoC'h (w tym 4
zJJoczn,~. 1 w'C-C7..0!'0V\•a) do któ
rych uczę.szczaJo 12.803 mudentów. Pod.stawowych było
144 (88. rn4 uczniów). licealny-oh 27 (7.41)7 uczniów). z.arwo
dowych 91 (14.622 uc:r.n;ów), pod.
&t'lwowyc-h dla dor·a.s,:ych 27
(2.525 uczniów). Lc-ców dra dor<JGlych 7 (1:735 uczniów), ko..
re.•tXl<!1d<!'n-cvJ.nych dla d<YroBłycih 2 (815 ucmiów). Ra.z-em
127.~3 , U<('"zn!ów, a to jest prze
ciez w:clka _armia. C:rołówka jej
wzm<>cru k;ed yś &S:'<?'ffi!ti fycih.,
którzy obccrr'e w imię ui;o:v.sźechnioenia kul tury i os wiaty ~alcza o powiększe
n~e . SJ<>ct M.kół ora:r. 0 podmes1·erue poziomu naucz.ania.
MJ

;po są-

-

I

wymówić

liczby 6 (Chhe).
Ta szkoła (prywatna), o kt6-

207: .(366lt '

1R64 -

Nie od meczy będzie dojeszcze szczegół
stan sz.kolnictwa
w l.m~i w ol,.-rr:i.s<.a miediz:ywojennym. Otóż w mieście
naszym 46"tni.ały 32 szkoły
ś~~nie. W tym 1 sarnor:r.ą

sied.zku do 3 klasy i wted.y
ill.auczyciel kazał napisać jed.
:nemu z ucuuó.w na tablicy
takie zdanie: „Yih memsahib
hamaradost aur par<l6i hai".
Co znaczy: Ten pan je91: naszym przyjacielem i &ąiSiad.am.
Potem cala klasa śmdała eifl
ser<loceznie, gdy nic potrafil.am

W r

wzięl'.~my z ba.rdzo intere'1!ljącej l źródło-w-ej k.<dą~Jr.i Heleny Dun!nówny „Gawędy o

d-'!ć
j€den
ilustruiący

( Koresoondencja własna)

nauczyć

gęsta .

Wolnej

HAM LARKA HAI
tamil,' a n.a dodatek takze w
języku hindi, który za 15 lat
ma być językiem narodowym
Ind.i.i. Teraz w róż.nych re.ionac:h mówi S:ę różnymi jc;zykami, a jest ich ca-le mnóstwo p<m.ad ty.<>iąc. l4 z
inioh uznano za urzędowe.
Bywa nieraz i tak, że nie mo

biegiem lat - w miarę
jak w p!erwswj połowie
XLX wieku rozra.sita eię
miasto, powiększa się również i ilość tutej,<;Zyah szkól.
Sieć icil jedinak n.!e jest zbyt

Z

szawy,

nieprzeP11S1r

jeszcze i:nna trudn<06ć - mali Hlndust muszą już oo
wcresnych lat uczyć się pi1Sać
w dwóch język.ach. Jeśli na
p:-zyk.tad mieszkają na południu
swego kraju mu.sa;ą

ki, że w czasie ze.boru ptrUSkiego po trzecim rozbiO!"!Z.e
Polski zorgamirowana wstała
w Lodzi Rtała szkoła elementarna, którą prowadzi p. AtwaLka.

W tym samym C'ZaS!e powstaje projekt. ażeby w wysoce
już
u:prZ<:>mys.lowi<:mej Lodzi
zaloiyć instytut politeehniczny. Niec;:tety, skończvło .się tu
wylą=ie na planach.

c-zenia wody go namaścil, potem ową M&rynę olma-żyw
szy, na starą klacz JM)sad'Ził
i plecy na krwie barwiąc, tak

6
36~zoekgZ;,., bk~~~ą~om~i'f ~~lhimó;~ę st~=!;,vosięd-r:

4 DZIENNIK ŁODZKI

pomnie<!, t.e już wtroy U>tni3w
Lodzi szkola.
Dowodem
tego
w1.<Jpornil!l.aina
w ówczesnych aktach miasta „ Ulica Szkolna".

l:a

'-- A nie miałby pan myszek
zdalnie kierowan~ eh?,.

W okresie 20-lecia odżył po
wv7szy pro,iclct. Ale równ:eż ...
tylko na pap:er.?:e. 700-tys;Ięm;
ne wówczas mia.st-o n:e pos!adało w ogóle żadnej wyż
-'<7.ej s~.kolv z wyjątkiem filii

są

jak

czarownice.. ~

Do szkoły.„

_scy

Tak się s=ęśliwie złoiyło,
że moje delhijskie mieszkanie sąsiadowało z jedną ze
&z.kół stolicy. Siedząc na tarasie
mogłem
ob.serwować
przeb'eg „dnia J:'.>O\'<'ISZedniego''
indyjskiej szkoły powszechnej.
Wracając
jeszcze do
września otó.ż dizieci w Indiach mają (tylko nie zazdirośćcie im!) znacznie dl•uż
sze wakacje - od mar<Ca do
połowy .sierpnia.
Dzieje się
tak ze względu na pogodę:
wielkie upaly, panujące od
marca do s~.arpnla uniemożli
wiają naukę i dzieciarnia „ma
~bę". Daleko w
górach na
pólnocy, organizowane są co
prawda tzw. szkoły letnie,
ale tam mogą wysyłać gwe po
ciechy tylko bardzo zamożin:i
rodzice.

od:z:

P<Nikowy

września

nasi milusiń
idą do szkól. Oni
tego dnia boha terami, a już najwięk
t>zyml ci, którzy po
raz p'.erwszy przestępują p<r0
gi szkoły.
Wrzes:eń na całym chyba
św:ecie jest mie.siąCEm. w któ
rym po le!miej przerwie otwierają
się
z.nów
drzwi
szkól. W lnd:ac:h jednak, kra
ju ró0nych dziwów i w naszym pojęciu - nienonnalności i ta sprawa wygląda inaczej, tak samo zresztą jak ina
czej wygląda nauka w sz.kolaoh.

A

siły,

Zł~
zdjąw

liwą niewiastę 7. klaczy
szy, w wór wsiad'7lił, Jl'J'7.Y<la-

miasta.

gorocznego
Festiwalu
Wagnerowskiego w BAYnEUTH (NRF) była prawnuczka Ryną.rda Wag•
nera - VERENA.

pławiono

•

niej

~~

płacz,

- Czego tak szuka.si' Stuiu?
- Pieniędzy!

=

w ten spos6b będzie „1 wilk syty t owca cała".
~k~it': iatuś m6wll wczoraj do stryjka., ~e w "ocród wsadSll
i..,.Ty_b•ę•d•z•i•es•z-m.1.a.ła-k•o•ń•sk„1.·_•1_•_n_,_a_Ja_o_g_o_n_d_o_1a_ta_w_c_a._ _ _ _ _ _ _•ty•s•i.Oą„c•z•ł•o•ty•c•h.---------------------~
-

Nie

1

NIEBEZPIECZNY
RACHUNEK

Guzik.„
z pętelką
Gu:ziki uwaiamy dzisiaj za
zupell!tie
zwyczajlll.ego,
nie zwracamy na ni.e specjał
nej uwagi i - nie wyobrażamy oobie bez nioh :naszych
ubrań, A jedirmk wiele narodów prze-z cale wiok.i oibyWalo ~ bez guzików, oży
wając do
zapiruinia od:zieży
szpil, wiązadel i prusów. ,Prak
tycme i wYgodine i:ru:ziki• wynaJeźli praiwdotpodobnie miesz
kańqy środkowej Azji. Nieco
Później

zawędTowały

Nie zapomnial teź o tk.wiqcych·
w niej banknotach„.
Inspektor policji krymtnttl•
nej, Liebner, wybral 1pośrod
k.ilku podejrzanych jednego I
oto Franz Kuttel siedzi teraz
przed ntm w 17abinecie , wv1'0inie zaniepokojon11 I uważ
nie, a takźe o.~trożnie, wsluchuje się w slowa inspek.tora.
- Nie ma pan przecid .:mi
żonu. ani przuja.ciólkt, więe po
co mialbu pan zwędzić gotówke. Ku.ttel?
- Właśnie._ Po co? - rzeki
Kuttel.
- A jesze:z:e do te170 sumkę,
która dzisiaj na długo nie W1J
starczu.„
- Tak, z tymi cenami to
vrawdziwe świństwo.„
- Ale przujmijmy, źe nie u1c1'adliśmu tucn pieniędzy, tul1'0.„ wygraliśmu je na loterii
Co z nimi poczniemy?
Kuttel wzruszul
beZ'!'ad-nie
ramionami i lekko uśmiechną!
się do in spe kt01'a.
- A wiec - ci4g1uil tllil O.alej - kupimu chyba najpi.Prw
samochód. Mała ma.lpk.a j:il(o
maskotka. ;a.kiś pluszowy drc-

guziki

do Turcji. W Euiropie pojaWiły się w o~e wypraw
krzyżowych, kiedy wędrujące
'!'la po<llbój Ziemi Sw. rycerstwo zaem.akowało w wygodnym st;roju Orientu. SeldZ'llcki.
dolman
sięgająca
kolan
obcisla szata, od srzyi aż do
Pasa zapinana :na guziki a na to luźny kaftBJ!l. (który
pod postacią kontusza stał się
później
na;rodowym strojem
również i polskiej szilachty) io był strój, który decydu.iąoo wpłynął na rozwój m~
kie.J mody w Europie w :XIV
i XV stuleciu. Rewela.cyj.ną
nowością tegv ubioru były guziki.
Pierwotną farmą guzika był
węzeł,
supeł,
a po drugiej

pieżnik

europejski był pokulisty. Niebawem

C'Zątkowo
zajęli się wyrobem guzików
rzemi~nicy artyści 1 poczęli nadawać im najr6żniej6'7Je I=tałty. Do wyrobu gutl
ków używaino roigu, kOOci. slo

niowej, porcelan.y , srebra, - zło
ta, maci.cy perłowej i szla~h kamieni. Guziki po
C'Zlęly tracić swój
użytkowy
dharakter, przekls:ztak:ająo się
w ooxiobę, Przybierano nimi
kapeh11SZe, rękawy ubi:'ań, na
wet bu1;y. Szerzył się wpro\Slt
'kult guzików. August II Moc
Tl'Y, król Polski i elektor sas

ki, J)OO.'iad.ał następuj ąoe, kolekcje guzików: z sza,fi'l'ów, z
T1Jb!inÓW f !Z topa.zów k.aż
da z 48 guzików do kami7.elld
i iyłuż do w.ienelmiej <YrA:Ś
Gl oadzi.enia; rz brylaiotów ł 'Z
dl8'Qerrtów -. każda składa

I

~ 6'1ę z z ran;y po 30 gu?;ik6ir, pon.a.dtio mW on .fei.on.-

c-ie jedną kole'kie.ię skłaida.ią.
CI\ ~ z 72 gu.,;ilków Z kiamie'llł półsdaehetnyclt.

Znac:1Jenie guzi.'Ków dioeerrlall '.l)nlede ~ ~ rnęt
ezyźni, Kolbi.ety wydmzały w
IS't=un.ku do i!lOWej mody ca-1k&witą

obojętność,

przez

długi cz.a.s
wiązaniom, a

po7JOStały

wierne sl:aw XVI wie

rym
ku -poozęły używać haftek.
Guz:iki p<Yl1Jl9taly diui:to wybi'tnie m~kim =e~ólem par
deroby. Dopiero pod Jro.niec
XVITI

stulecia.,

da.~<:ka

kiedy

l)()~R,ła

nmndur.v woJ..,lrowe, gttzi'ki oPl\11(11wały również strój
kobiet.
Dzi.slaj

guziki slużą przetylko do zapinania. Wyrabia je się glów:nie
z galalitu, F.Ztucznego rogu,
który d.aje się fatwo obrabiać.
Takich, jakie chcielibyśmy akurat kup·;ć, w sklepacl! prze1Waźnie nie ma.
ważnie

już

J-i

Dom wasz nie Jest
zabezpieczeniem
przeciwko
wypadkom!
Smierć czeka na was w
szafce ze szczotkami, a
częściej jeszcze w waszej kuchni - oświad
cza „Ladies Home Journal" kobietom amerykańskim
i popiera to

tylną szybę.„

żadnym

dokladn~

II Mookiewska Fal:>nrka Zegarów przygotowała miły podarek dla kobiet.
Jest
,-,.im
damski
zegarek „Era", któ-r:v
niedawno ukaz.al sie w sprzedaży w ZSRR. Zegareczek t~n
nie jest wiekszv od lO-kopie1k0wei monety Cktórei wielkosć
równa się nasz;ej 10-groozówce)
i po->i8da 17 kamieni.
Lilipuci zegareczek „chodz.i"
be~ POnownego
nakręcania 34
.e:odzinv.
(gr)

l

doluunentacją

Tale więc w Stanach
Zjednoczonych kuchnia
jest bardzo niebezpiecznym miejscem.
Wypadki, jakhn ulegają gospodynie domowe, są najczęstsze, jeże
li wiek tych pań wynosi od 35 do 64 lat. Poniżej 35 lat jest się może
zręczniejszym.

l

Powyżej

adapter, plyty - wszystko 1v
jednej skrzunt. Cale to cack.o
kosztuje 1.993 marki, a więc
zostaje 1eszeze 7 ma.rek na opłatę za pierwszv miesiąc.
- Stop, Kuttel.
Dziękuję.
Rachunek zgadza sie ;a.1' najdokładniej.
Może pa.n odejść„.
I KutteZ odszedł, ale.„ do etili. A gdy potem zap11ta.no tnspektora Liebnera. jak po:tszedł złodzieja,
nie robil tajemnic'
- Nie 'POdalem nikomu wysokości skradzionej sumy. Znal
ją tylko wlaściwu złodziej.
1
Kuttel wu!iczul mi ;ą co do
feniga..
Z niem. opr. (kł) 1

jednakowym literom
jednakowe
cyfry,
Podstawić na miejsce liter wldo-·
cznych na rysunku takie cyfry,
aby pn ·stały prawidłowo wykonane działania arytmetyczne, tal<
W kierunku poziomym jak i plonowym.

z

*

I

Spełniając

nych
czać

w

*

*

*

*

*

:>(.
Specjaliści
od statystyk w Ameryce, nie ma
jąc widocznie nic do roboty w okresie ogórkowym, postanowlll zbadać
z centymetrem w
ręku
długość biustonoszy, jakle zostały sprzedane w Stanach Zjedno•
czonych w
ciągu 1957
roku.
Gdy .;y tę uroczą bie·
liznę ułożyć obok siebie, motna by trzykrotnie opasać kulę ziemską
- lub 35 razy przebyć
tam i z powrotem odległość Nowy Jork Hol
IYWOOd.

*

*

Aktorka :>(.Betty Grabie
w czasie nal<ręcania sce
ny do nowego filmu,
musiała usiąść na klawiaturze fortepianu, Sły
sząc głuchy dźwięk, ja·

Między
Emma Penel!a - jedna z najlepszych hlszpa1\sklch akt'orck filmowych w czasie naltl'ęc:mia swego
13 fllmu w 11-ladrycie.

CAF

tę:.<au!-d

,Jest to jr.szcze icden wiell:i
triumf myśli ludz.k.icJ,
(gr>

Gł pani dornu daje się
zapewne chętnie wyrę
czyć przez kogoś młod·
szego.
Na 2000 śmiertelnych
wypadków
domowych,
21> proc. jest spowodo"' :to
wanych przez prąd elek
tryczny, 50 proc. przez
Prawdziwym! gwiazda
upadek, 25 proc. przez ml Hollywoodu są„. psy
oparzenie.
gwiazd ekranu. NiedawW sumie około 4 mi- no w piśmie „Hollywood
lionów osób doznaje co- Citizen News" ukazało
roeznie ciężkich obra- się następujące ogłosze•
żeń pod dachem włas nie:
Zmarł
niedawno najgrubszy
czlowl~k
„czy tw6J pies jest
nego domu. Około 27.000
świata, Robert Earl Hugues, mieszkaniec
umiera na skutek tych szczęśliwy? Jeżeli nie stanµ
Illlnois.
Waga
·jego
wynosiła
484
zapisz
go natychmiast
wypadków.
kg obwód talli 2 m 60 cm. Tus:r.a jego
do „Klubu szczęśliwych
była
spowodowana
ch<>robą
gruczołów
I, co wydaje się być psów''. Sl1ładka, wyno•
wyd-ielania wewnętrmego,
najdziwniejsze, w mia- sząca 35 centów tygod·
uprawni go do
stach
amerykańskich nlowo,
wypadki zdarzające się opieki, porad psycholo· glcznych, miłych spot- kl wydały klawisze, aktorka jęknęła.
kań ••. "
Te „porady psycholo- Boże!„. dwie oktagiczne", te „miłe spot- wy.„ Muszę koniecznie
kania" napełniają nas schudnąć!
zdziwieniem.
Choclat
~
W Ch~;tcrrield
właściwie, jeżeli się już
(Anjest psem gwiazdy, dla- glia) dwa samochody po
d10;:owc.i, które
czego
nie mleć prawa Jicji
do własnego życia pry- przed licznie zebranymi
watnego, do spotkania widzami demonstrowały
bratniej duszy? Wszak tec!mil<ę „be7.wypaclkogwiazdy ekranu, które wej jazd~·", zdenyły sir
twierdzą,
że
prowadzą ze scl>ą i ulei;:ły zupeł
„psie tycie" też starają nemu zniszczeniu.
się Je sobie urozmaicić!
:(.
Znany* uczony
atomoIlf. wielkiej a- wy dr Klaud Fuchs, któ
W pewnej
merykańskiej firmie pra ry pod zarz"t~m •zpiccuje ponall 2000 maszy- r.ostwa zostat sl<azany w
nistek. Jak upilnować, AngUi n.a ka.rę v1;~ziP.
aby
wszystkie
były
nia, '"'YjdziP. na wolność
punktualne i rozpoczy- jesienią 1959 r.
nały pracę o oznaczonej
w swe.i cell wicziengodzinie?
nej dr Fuchs
pracu.ie
Znaleziono sposób, któ nv-.dal n:id zav,;ldnicn~a„
ry okazał się jakoby ml matematyl<I teoretynadzwyczaj skuteczny: cznej. Już w r. 195~ ow każdą soboto: rano te pracował podobno teourzędniczld,
które
w rię wyrzucania
sztuczcla,gu tygodnia nie spóź nych satelitów. Niektóniły się ani rnzu, otrzyre szltlce i formul;.•, o, mują bon na bezpłatne
pracowane
przez dr
pójście do fryzjera.
Fuchsa w wti:zienlu, zo-

-

u 7kndzET1.e

pięść.

*

I. Piat - płot - Prot - grot gros,
. II. Glin - klin - klan .:.. kran
- krab.

G-_x DF - FC
G-H- +Git -- DGF

lat ano"

Ilf.
Niedawno Marlena Die·
trlth
:r.łożyła
wizytę
słynnej dziennikarce plotkarce Elizie Maxwell.
- Bardzo źah!Ję - po
wiedziała poko.lówka otwierając
drzwi wspanialej willi. - Pani Jest
w szpitalu. zatruła się
mięsem .••
- Biedactwo - krzyknęła Marlena pewnie
ugtyzła słoi w Ję
zyk.„

ROZWIĄZANXE METAMORFOZ
UBIEGŁ.EGO TYGODNIA

W laboratorium Instytutu
Chirurgii Klatki Piersiowej w
Moskwie można z.obaczyć p<>dob:ne do gąbki białe „cegieł
ki" tego syntetycznego matt>rialu. tak doskonale zastępu
iacego żywe tkanki lud7.Jtiego
organizmu. Poprzez protazy
wewnętrznych organów
ciala.
zrob'.o:ne z kapronu, już wk:rót
ce p:> operacji zaczyna przerasta.ć żywa łącząca tkanka. W
ten sPOOób proteza „a.symiluie
sie" w organlzmie.
Autorem tego śmiałego DOmvslu ;est rar1ziecki profe'OO~
W . Żmur. W mosldewskiej klinice dokonano już szeregu udanych operac;l plastyczn;y'·h
z zastosowaniem kapronu. V{
iednvm z wypadków za.•tąpl'->
no tym syntetvcznvm mater'a!em od('inek aorty o dlugo8d
panad 20 centymetrów (wraz:
z rozga 1r->ziaiacvm1 sie w tym
mieil'cu ncczvnlnmi kr.vioo;noi
nYmi!l. w inn ·m ziiów - „7.'lbrzucha o takie.i \,·:elkosc:L ż„
swe>bodrue można było wloż;r-6

liznę„.

ABC-BA-=DEF
••

Obok drzwi sali szpitalnej
rozmawia z pielęgniarką wyAf>ki. jasnowłosy młodzieniec. Patrząc na niego trudno wprost
uwierzyć, że calki~m niedaw110
przasz:edł on bardzo skomplikowana operację: w miei5ce
zwężonej aorty serca wszyto
mu sztuczna - z kapronu.

w komfortowych mieszkaniach pochlanlają wlę
cej ofiar, niż katastrofy
uliczne. W Ameryce automobilista, siedzący :ia
kierownicą szybkiegQ sa
mochodu, jest narażony
na mnle.lsze niebezpieczeństwo,
niż gosposia,
prasująca 1pokojnle bie•

~RZYZOWKA ARYTllłE'.l'YCZNA
Wiedząc, że
Odpowiadają

Aorta z kapronu

*

Miniaturowa „Era"

moda.

nafiladować

na

- I 1'adio, panie inspektorze,
koniecznie radio„. Wtedu nie
słuchać ?'rzynajmniej, jak tnni ki.erowcu trąbią.
- Brawo. Kuttel!
Za to
wszustfoo policzymy 8.000 marek. - I inspektor zapisał tę
sumę. Następnie trochę zadbamu o swój wygląd, prawda
Kuttel? A więc tuzin ubrań,
masa koszul, krawatów, but.y
itd. Elegancja podnosi n11m
kredyt i· zaufanie, Muślę, Kuttel, że 3.000 marek wystarczy?
- Aż tak dużo, panie in·
spek.torze?
- Koniecznie.
OezytDł§cłe
nie za11cnrinimu o kufrze ze
świńskiej skóry,
bo przec1ez
wybierzemu się gdzieś za qranicę.
Co sądzi pan na pr.zuklad o Włoszech?
- o. ta.k„.
- „Znasz lł ten kraj.„" ;.....
§pietvał
inspektor Uebner I
zaraz zapyt(//l: - Zna pan Mignon?
- Nte, 114nie mspektorze, slo
wo honoru. nigdy się z taką
nie s1:1otkalem„.
- A więc do Wloch1 San
.Remo. Neapol, wyspa Caprł„.
- Wyspa nie! Za duto wody
na.okola. Człowiek czuje sii:
jak aresztowa.nu, jak w wiezieniu„.
- A zatem Neapol, palmy,
Wezuwiusz. w mmie Ja.kteś
5.000 marek z hotelem„.
- Ale pan ZMuwa, panłe łn
ltPektorze, niech ja w domu nte
nocuje„.
- Na calu mtesu;c to wcale
nie za dużo, Kuttel. Na §nią-

.<:tronie bynajmniej nie dziu:rka. lecz pęt1la ze zwykłego
(później ozdobnego) sznurka. Z
tych sz;nurków powstały póź
niej szamerunki na munduradh huzairów oraz galony na
liberii służby.
Gu'1.:ik

danko Chianti, na obiad tutti-frutti a. na kolację piękne 01'·
chidee dla. cza.rnookiej signoriny.
Pien.iążki wtedy plynq,
Kuttel... Podliczmy wszystko i
otrzymamu 16.000 ma.rek. l te
raz, co zrobimy z resztą? Ja.
proponuję, byśmv to zlożull w
banku„.
- Nie„. - odpa1'l Kutte.l.
To dzisiaj niepewna lokata pteniędzu.
Raczej kupiłbym radiolę.
Właśnie u Hobbelmanna y.i sklepie widzialem ta.ki
aparat...
- U Hobbelma.nna1
- Tak, na wystawie, Pterwsza k.lasa! Telewizor,
radio,

Zloezuńca rozpruł kase f>!lncernq ntczum puszke konserw.

OOIŚ

KIER. MAGAZYNU NARZĄDÓW WYMIENNYCH:
- Czym mogę służyć?
KLIENT:
Poproszę jedną zapasową nerkę
oraz pół metra cienkiego jelita.••

nami.„

*

*

stały

skoufłskowane

przez Iutelligence Service I sklasyfikowane w
Ministerstwie Wojny, .la
ko „na,ibardzlej ta.ine"
Eksperci twierdzą, że dr
Fuchs jest
geniuszem.
na którym pobyt w wie
zieniu
nie pozost:iwl
żadnych ujeronych wply
wów.

* :(. *

W Venice (Kalifornia)
Frank
Peyton, który
przez 15 lat nie zasiadł
za kierownicą samochodu, aby nie popsuć swoistego relcordu wieloletniej i.1zfły. w ciągu l<t<lrej nigdy nie przek 'llczył
przepisów drO'l'O·
wych, otrzymał mandat
karny za prze.iście przez
ulicę w niedozwolonym
miejscu akurat w dniu
swoich 97 urodzin.„
(k)

mężczyznami

Bądź pobłażliwym zawsze dla kobiety,
Bo o a nosi ułomności znamię.
Z krzywego żebra stworzona n:estety,
Więc gdy ją nagiąć zechcesz, to się złamie:
A gdy dogod1.ić pragniesz naj~oręcc.i,
To się na pewno skrzywi jeszcze więcej.

życzenia

czytclnikó v
będziemy

„Panoramie"

ef>

I' c7.zamiesztydzień

obrazlmwą,

historyjkę
o
zabaw ych
przygodach i
perypetiach
Kubusia, jego psa i... Ale
o tym dowiecie się w nastr,pnych odcinkach. Przypuszczamy,
że
najmłodsi
sympatycy „Dziennika" napiszą do redakcji czy im
się pod()ba.ją, nasi bbhaterowie.

Czy

Łódź

obejmie

protektorat

*

Obrady

*

Konferencje

Zebrania

Przed nowym rokiem szkolnym

ial-c co dzień
lotniska w Aleksandrowie
Dzień

nad cyrkiem „Arena'' Rozmawiamy z kuratorem mgr Włodzimierzem Hajdrychem
ma
Z
e:i.ekawą

propozycją

zamiar wYstąpić dyrekcja cyrku „Arena" do władz kultural
nych naszego miasta. „Arena"
pramtie. aby Łódź przejęła sta
ły patronat nad cyrk.iem.
Mimo, że od kilku lat, cyrk
ten ma swą stalą siedzibę we
Wrocławiu. miasto to nie obję
lo nad nim patronatu. Patronaty taltie mają n'lJ. cyl'ki

„Wars.za.wa",

„Gdańsk",

„Po-

znań", które nawet swoje nazwy Przejęły od miast - opiekunów.
D.v rektor „Areny". p, Piotr
Michalski, je.st rodowitym !<:Jd zianinem i oczywiście czuje
wielki sentyment do naswgo
miasta. .,Arena". jak twierdzi
pan Mich.al.ski, miałaby tutaj
leosze warunki pracy i rozwoj u, bowiem robotnicza Lóc!ź
zaws·2Je darzyła cyrk wielką
W Lodzi, drugim
sympatią.
pod względem liczby mieszkań
ców, mi·eście polskim - biorąc
jeszcze pod uwagę ludność pobliskich mia.steczek, cyrk miał
by przez więkswść .sezonu zapewnioną

frekwencję.

Czv Lodzi przybędzie nowa
pla cówka kulturalno-rozrywko
O tym zadecydują w la1•. a'!
dze kulturalne naszego miasta. W każdym bądź razie pro
pozycja „Areny" jest inte reEle.
~ująca.

Architekci pracują
nad ustaleniem

Panie kuratorze,

z

czu w
roku
naTa-

rozpoczęciem
odbywaly się

szkol11eqo
dy i konferencie?

- Oczywiście. Tak, Jak eo
roku odbyła .się narad.a w kuratorium z in.spektorami dzielnicowych inspektoratów. Poza
tym we wszystkkh ·m .spekto-

ratach dzielnioowych odbyły
kierownik.ami
się zebrania z
szkól i przedszkoli. 28 bm.
zongani.zowaliśmy ogólnolódzdyrektorów
konferencję
ką
s7..kó1 ogóln.oksztalcących i zawodowych. Obrady rad pedaposzczególnych
i;iogicznych
szkól rozpoczęły .się już w. so-

W Wydzriale Arahitektury i
Nadzoru Budov.'1!1.!ctwa odbyla
praS>O'Wa, 111a
si ę konferencja
k tóroej poi.niorunowano dz:ienni.ka rzy, że w m iejskiej pracown i arehitektoruicznej trwają od
kilku mie'iięcy prace związane
z ustaleniem strefy pod:miejiskiej. Wykona1110 już oa·ly sze:re>itareg wykre.sów, rna.p
wień.

Sprawy związane z u.sita,J eni em :: o.praoowaniem strefy
podm:iejiS1kie.i sta111ą się 111ied1 ug.o
tematem .obrad Prezydlium Rad y Na·r odowej m. Lodizi i P·reZo5tanie też
zydium WRN.
stworzona wspólna komisja, któ
ra ustal.i zakres !Pl'ac, a z począ tk:iem przylS'Złego roku powstanie wspólny zespól arob:itektów, złożony z kilkunastu
sy6'tem.atyczruię
które
OISÓb,
bq<lą praoowaly nad pensipektyLodzi
wą planowego ro2':W'Oju
i ~;ą.sliedn~ah miast województwa.
Strefa podmiejska. w zas.ad'Zie
łódrl.lk.i,
powiaty:
obejmuje
lęczy~kii, poddębicki, bt-ze-z::iński,
siieradziki i być może
ła~ki,
rÓ'1vnież befohat-0owski. Do .sipraw

Przery wanej linii biegnącej
osi jezdni przy ruchu dwukierunkowym (np. 111a ul. P iotr
kowskiej), nie wolno przeciąć
pojazdom nawet przy wym1Janiu innego pojazdu. Wyjątt'k
stanowia wozy strażackie i milicyjne, jadące do a.kc]l. Kiepo

ŁÓDZKI

26, pracy szkól zmierzającej
do nadania im, zgodnego z zaszkoły socjalist:i-cz·
charakteru świeckości,
ne.i.
bez względu na to, czy nauka
religii ie.st w programl.e szkol
nym czy nie, i wewnęlrzno
orgaJJ.izacyjnych spraw poszcze
gólnych szkól.
łożeniami

tecki.ej pojazdu mechaniczne
będą moqlu jechać z szybkością 60 km na Qodzinę. Specjal-

- Jakie sa jcązcze tr·udnoś
ci i czu problem braku personelu nosriodarczer;o i nauczucieli, aktualny miesiąc temu,
został rozwia.zany?

chwili wyka.ż ulic, na których
zwiększona zostanie szybko~ć

- Dużą trudnością je.st późnie.isze, o dwa, trzy tygodnie,

na komisja opracowuje w teJ

pojazdów mechanicznych. Na
tych arteriach umieszczone będa .specjalne znaki drogowe.
Wprowadza się również w
Lodzi na kilku ulica.eh (na razie tytułem pt'óby ) ruch jednokie runko wu. Ruch taki z dniem
1 września ooowiązywać bt]dzie na PL Komuny Paryskiej
i na ul. Roosevelta. W ulicę
RooBevclta pojazdy bqdą mog!y wjeżdż.ać jedynie z ul. Si~n
kiewicza w stronę Piotrkowskiej. Również ruch jednokierunkowy wprowadzi się na ul.
Wigury, a z biegiem czasu i na
(SK)
innych ul1-cach.

będą

(jak wskaZ'ują
krawężnika
siw
prosto ·zaś jadące
.strzalki),
bliżej środ.ka jezdlti, a skręcające na lewo, tuż przy osi. Również w tym wypadku, gdy kic
rowcy nie zastosują się do tych
znaków, będą karani sankcja-

mi administracyjnymi.
Oprócz tego wuznaczone zospec.ialne przejścia przez
alówne aTterie i na skrzyżo
waniach d-la pieszych, które oznaczu się żółtą farbą. J eżoli
staną

z

ktokolwiek
przek1·aczać

przechodniów

będzie jezdnię

nie
na tych wudzielonych pasach.
robi to na własne ruzulw. W

wypadku, gdy praechodzień. 7.11.'·
stanie potrącony przez samochód czy motocykl poza pasem,
kierowca nie będzie pociąganv
do odpowiedzialności. Oc'iywOOcie in.ie zwolni go OO. kary
i konsekwencji fakt prowadzepojazdu w stanie nienia
trzeźwym.

od poniedzialku,
Róv11nież
1 września, na kilku ulicach
naszeao miasta pojazdom mechanicznum zezwoli sie na rozwi.i.anie wi.ększei niż do tei posz11bkości.
niedziałku na

rt/

31 sie1'JJ'Dlia br. o goo'lJi1nie 12 bejma.I .,, wieży
jelcnfogórskiego Rai~usma obwieści J'Ol1lll9C'~cie
850-lecia isbnie<nia
UT·O"'tYStY'Clh obch-Odów
mia.„ta. Jeleniej Góry. Równo 00wicm ooiem
i ll'Ól wieku temu król Bolesław .KnywoulSlfy
JHJd,ni~ tę ówC'Z.e.sna, osa.dę slQwiańską nad
Bnbrawa, do godności miasta..
Niewiele mia.st może się ~cić ta.kim
wickiem, nfo ·więc dziw;nego, że jelen>iogón:a~
nie ~fanowiil.i huczn.ie i z pompa, UC'ZCie tę
r!l>rą;nicę. Ale obraziłby ambicję ojców tego
podkark(J!Jl-OoSlciego grodu :i jego c--0 przed1niej""'Y'<"h (l<b;vwaieli, kto by twierdził, że tyl!ko
hnl"cn.c święt1J0wanie im w głowic.
o róż -;V'ięc ad-zie? Gdyby 'któremuś z Cflllonków I\:-0m<itetu Obchoou 850-lecia Jeleniej Góry zadać to pyta.nic. z pcwnoocią z11miast od.V"• wi cd-m JMJ<lrn za.łby t-zw, „ Te7,y zał-.W.eń reorga.
nizacji admiuist:raeyjnej i gO\SIJ)ooarC17..ej miaE!a i J>-Owia<tu Jelenia Góra". Ten głośny już
dokumen.t, 7.II'eda.gowa,ny pa;rę miesięcy temu
po długich dyskusjach i dociekania.eh, zawiera
"'lneclls·tr'°'nnie ujęty pr<»gram r<l'lJWoju miasta
i zienti ,ieleni{l<górskiej z uwziględnieniem jej
bogactw .natuw!aściwośei.i klimatyc<z<nych i
ralnych.
.'.'.'iewąłlpliwie najciekaw.s>z;v i jeden 'I! na.jto problem turystyki, wmasów
wa,żniej.sq;ych i tt7dr<>wisk.
NicS>!ety - w tej dzil'<lziilliC nie ttC'ZYniliś
my a.ni krQku na.przód. W rfa,gu lat naras~a
n.iszc7aJy scbr<Jolliska., psuły
ły zm1ie.itba.nfa.
isię drQgi górskie, za1nJ!kal:y pda·cówki t1stug
turystyczinych, a próby 7a,radzenia ztu natrafialy lla. mur ooojętn-0ści. Traktu.iąc ten tcreu 't punktu widzenia. !'<•tO.p'll'i a uprzcmys]Qwienfa i wydajncści z hekta;ra. Jlie r{l'Zwn.ia.no.
że właśc.iwie p<>jęta aktywizacja, !<> właśnie
turystyki, U'lidirnwisk, wczasów.
l"O'łJWÓj
Nic więc driwnego, że <>beenic 11a picrwBTEY plan >'l>'YSUWa się proip.Q'ZYcdę roobudowy
hotel!, napra,wy i utrzymania w należytym
Eta.nie moc.n o zniszC'Z<l'nych dróg i maików
turystycznych, zwiększenia n.ak.ladów na remonty schronrak.

DZIIDl!NIK

tak-

- Tematyka dotyczyła zmian
uposażenia nauczycieli, obniż
lti w szkołach pod.stawowych
ob<lwiązu.iacych g.odzin z 30 do

Pasy przeiść dla pieszych

to znaki wskazujące dla po;azBędą one obowiązywa'.!
dów.
po wprowadzeniu z dniem l
września (a wiec od poniedzialku). ruchu w'ielo strumieniowe170 na 8 zerszych i głównych lLlicach Łodzi.

będą

- A jak.a bula tematyka obrad i konferencji?

Zwiększenie szybkości pojazdów

I

odd.an.1e do użytku nowych
szkól przy ul. Demokratycznej,
Wróbla. Problem
Duboi.s i
braku personelu gospodarczego rozwiązuje w dużym sto;Jniu ustawa o podwyżce plac,
nraktóra obejmuje także
i
gospodarczych
co\1nu.ków
administracyjnych w szkolach
i daje pod.stawy do stopniowcgo .awansowania i podnoszenia
Problem nauczy~'ieli
pensji.
jest w zasadzie calk·owide roz
bl"akujących
Kilka
wiązany.
o.~ób zastąpi się poprzez rozgodzin na,dliczbodzielenie
(l. D.)
wy.eh.

Tak no. od poulicy U11iwersv-

produkowane w

Zakłady

Galant!'!rli
dla
mężczyzn nowości. We wrześ ·
niu zakłady przystąpią do pro
dukcii żyletek „Ekstra". Bę
dą to pi·erwsze polskie żylef!tl
o grubości 0,08 mm, oksydowane w ko1orzie niebieskim.
Cena iich została ustal•cm.a na
1 zl za sztukę. będzie to więc
ni·ewątpliwic poważna konkurencja dla znajdujących się w
sprzedaży żyletek importowanych o podobnej grubości. We
w.rześniu zakłady wyprodukują 2 mln. sztuk tych nowych
ostrzy do golenia.
Natomiast w końcu IV kwa:
tału br. Lódzkie Zakłady Galanterii Metalowej uruchomią
Ló::lzkie
Metalowej

przygotowują

do
ró-..vnież produkcję ostrzy
nolenia qrubego z.a1'ostu. Ży·

letek tych, o grubości 0,13 mm,
w sprzedaży jaszcze
w br. - 1,5 m1n . .sztuk.
Na razie fabryka łódzka .p ro
duku.ie żyletki 0,10 mm - „Fa
ma", „Rekord" i ,,Prima". 0statnJo jednak są paważne tru
dności z ich :z.bytem. Tak np.
u.'-\aże się

Przed 850-leciem Jeleniej Góry

6

że

Wielostrumieniowy ruch
PoW&z.eclme z.ai:nteresowanrie
wYWOłaly wczoraj białe linie
oraz strzałki kierunkowe na
n.a.szego
głównych jezdniach
miasta.
Jak się dowiadujemy, w Wy~
dziale Komunikacji Drogow'lJ
Prezydium Rady Narodowej są

i odbywać .się
w paniedzialek.

botę

~g#j[~~~~:~~I Z-.-y-l_e_t_k_i_O_,_O_B__i_d_l_a__e_r_u__b_e_g_o__z_a_r_o__s_t_u_

strefy
podmiejskie i

tych jeszcze powrócimy,

-

związku

nr 207 (3662)

Dla uatrakcyjnienfa i kulturalnego ,.N1121r11lub planuje
się
SQ,aJ11ia" 'terenu p•o"'it.ułuje
uruch1J·mienic S't;eregu -0hiektów lub instytuc.j i ty;p-u r-O"llrywkorweg-o, <'.ho()<\by wymqenie
Porę~ie
Szklairs'kiej
sale wido~'iskowc w
i Karpa<-"Zllt, teatr letni w CiepUca><"h, zespół
-O'l'kiestry ~fooriC'lmej w Jeleniaj Góne,
wla.sine studfo radi()'\Ve H.d.
Istnieje też do roo1wią'Za.llfa wiele pirobiemów w d'lliedlzirui,cih gosp·tl'd'll'l'ki. loom1Una1nej,
pr.zemyslo()rwej i r<1>1nkł>wa.
J eleni-ogÓJ'\Sl<'Y aJrtyw.iśoi spo.leczn:i i g.ospoda l"C"2:y, skupiający się wokół Miejskiej i PoKomi'!etu
i
Nar<Jodowej
Rady
wiafowej
O'bcho·du S50-Jee'Ja, nBc P'°'i>l"ZCEi'tają n.a <ltl'ZYko•nJkre~ny•oh
szereg
dera.tach. ProJXJonują caJy
i S'Z<'?:egól-0~·,ch 'l!llliain <>rga,nizacyj1nych, siruk
turalnych, fi.na.oso·wych w radach narod!itwych,
ha.ndJLu, usbugaoh, budownJ.otwie, ikltóre by
J>l'"'~niosły lmrzyści.

Qj.c,oiwle miasta i powi.a.VU źywia, lll.ad2iieję,
ur0<,-zysty obchód 850-lecfa ożywi umysły,
pobudzi inicjaroywę, da podnietę do d'lliałania,
a zwlaszciza. Skłon~ władze cE'nlra1ne di> nale:r..a.iinteresowania się iym regiooem
żytego
pomocy w reaUzacji p-0żytecznych pia.nów.
że

Tymcwsem ..... my~la,c o tych d<J<nloslych
p;ro.blemaeh - n~e za,P'°ltl~,na ffi<: tu wcaJe
o d~esiątkwh i se·łlka>0h różnye<h spra.w , .jakie
nasfr·ęrct;ają ll'\"ZYg<>t-O'Wmnfa di> ta.'k ur•o(l'l;ys·tego św~t;!a. .Jelenia Góra ży,ie tymi Jl'J-lygot.owania,m.i. To0ć p.rzerie z.ied'lie się tu <lUŻQ
d-0"1!<>jn.vt1h gości, sam premier Cyra,nkiewjcz
Spośród a.t«!ystów wy2a1mwied!<Oia.ł wizytę.
mienfa &ie m. in. Ha.Lin~ Ozemy-Sif'(ańską
z orkiestrą FMha.nnonii Wrocławskiej, nde
mówi~c już o zespole ,.Sląislk", 'kiórego ocze1rnjr si<: •tu 7. wielkim zaia.tere,<;-0waniem.
Jeleniogórzanie C'ies-zą się na. t<> 62 dni (oo
pełne
:n sdC'1"(1'nia do 31 października br.)
imprl'7, zawo<lów sp<>rt-0-wych, barwnych koro,wo,dów i zabaiw, ciekawych wystaw.
(ZAP).

Łodzi·

na IV kwartał br. z planowanej produkcji 10 mln. sztuk
ostrzy, handel zamówi! zaledwie 350 tys. sztuk.
Istnieje w tej chwili problem wyposażenia fabryki w
nowocresne maszyny, by '110gla całkowicie przejść na produkcję żyletek, konkurującycn
p0d względem jakości z z.a.gra(~r-)
nicznymi.

••• przyciągają wzrok dwa białe parasole
nów i mocujący się z nimi

Sklep przy
ni.Nowot k i 91
czy-n ny
do godz. 22
Przy ul. Now.otki 91 po dwumiesięcznym remoncie . otw:rrspożywczy
ty został sklep

MHD. Czynny ()(Jl je.st od
godz. 6 do 22 bez pr.zerwy.
Uruchomienie .sklepu w tym
punkcie mi:asta .spotkało się
z uznaniem okoHcznych mi.~
sz.kańców, którzy do póżnye:1
godzin wieczornych będą mogli kupować tu potrzebne artY'kuly. Szkoda tylko, że kierownictwo sklepu nie umie:ici
odpowiedniej
ło na drzwiach
kartki, :informującej klientów
w Jakich goclzina·ch .sklep ,est
czynny, gdyż nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą.
Po ll"emo:n.cie sklep jest este
dobrz:e
tyczme urządW1IJ.y
(kn)
zaopatrzony.

Chuligałli wakcji

•

I

•
w.„ areszcie

Funilrejcmaq:iium.ie MO - Widzew Z>01Stall wezwa111i na ul.
Nowotki, gdzie przy pętli
autobusowej MPK (na Stokadh) zootal.o pobityah 6 (llSób
przez :niieznanyC'h c:hul!iganów.
Dzięki spra:wmej a.kcjd rndlicji udafo się sc1hwytać dwóch
chu!Jiganów: Ryszairda Ma~i
nowsk:iego (zam. ul, Listopadowa 6) oraz Józefa Swiercza
(zam. ul. Jędrowizny 6),

W tok.u dQChod:zeni.a wykryto dal.szych sprawców l!lapaścj, Są to: Franciszek Sbuleblak (ul. Ska·l na 39), Stefan
(ul. Skalna 79),
Wolencki
Lukasz Albel"Ski (ul. Ll5topadowa 58), Stanisław Krynicki
(ul, Skalna 51), oraz Bogda.n
Piaszczyński (ul, Skalna 66).
Wszyscy ehuli,ga.ni, na pole
cenie prokura,j;ora pn:ebywa.ją
w areszcie, gdzie poczekają
n.a ~a.wę 5'łd01Wą.

IBle.)

I

przypominające

spadochro-

Fot. L. Olej nic:zak

dTOWt:I ł okolic z wysokośd
przeszfo 1.000 metrów.
Chmury wu.Qląda.lu tak jakn§
promiennie i radośśli.cznie,
nie, że nie miałam wcale prctensji do pana Beuera, iż ka.że mi je uglqdać qlową w cfol.
'l'rochę niew·ygodnie co prawWiale w ·iclolc pięknu.
da.
lo bulo tak.ie, Qdy niespodziPwanie wróciliśmu do normals-::yb /.:.J
ne.i pozucji i szubko,
wz·biliśmu się pwnowo w qószy~'co
a potem równie
rę,
Nastepn: e
:.lecieliśrnu na dól.
ra: z
ziemię
już
u;·idzfolam
bok:u lewer;o, to znów z pra.weno, ·pode mną, nade mn11;
naokoto mnie - jak w beczce
I to wszystfoo jesz·
śmiechu.
Dopiaro
bulo zab,a wne.
cze
qdu opadając wracaliśrn.t/ ~l9pniowo do wyjściowej pozycji, poczułam się niewyraźn1e
mituczny Anteusz zai jale
ziemi i
tęskniłam do matki do te au, abu mó i pr::enicowaWIJ żoladek wrócll z Qnrdla na
wuznaczone mu od urodzeni'l
miejsce.

lotnisko w
Wuprawa na
Aleksandrowie nie zapoSa·
wia.dala się atrakcyjnie.
mochód służący do przewozu
niemiłopracowników tnąsl
siernie, poqoda byla ponura i
na dodatelc nie zjawił się pilot, htóru mia.I nam przewodniczuć w ,.ziemnym i :nwietrznum" zwiedzaniu lotn,iska. Po przubyciu na miejsce
Kiesutuacja się poprawiła.
1ws
rowca samochodu. któ1'y
Bever,
przywiózl - Andrzej
w świetnego
się
przemienił
przewodnika - pilotem jest od
godzin<;
23 lat i obiecał za
sliczną poaodę.
Obserwac.:je pracy na lottiisku rozpoczynamy od zapozna
nia s·ię z grupą ui.:zniów przyaotowujących się do zdobyciti
III klasy pilota sz·ybowcoweKil/w·nastu. 17-18-letnich
go.
chłopców odbywa luty szkolena „Czaµ°li". Wśród
niou:e
nich widzimu młodziutką H J.linę Kube1·ską, ki;óra ma poza
sobą już kilkanaście vrzelotów
na szubowcach. 48 lotów z inP·ietTzewsl>im
struktorami
albo Muchą i 24 lolJJ samodzielne na szybowcu k.adlubowum.
Po okrzyku „pilot gotów",
uutowa", slartowy
.,.ściąQarka
daje znak czerwoną tarczą w
stronę u;yciągarki (jest to urządzenie

rozpiętych
chłopcy„.

Pretens.ię do siebie prze~h
lam mieć dopiero wieczorem.
po wusluchani.u w „Muzyce i,
aktualnościach"

wiadomości

o

szkole lotnicze.i. Uczniowie j~j
ćwi
p.oprzez kilkumiesięczne
czenia na rozmaitych prz)!Tzą
pęrU,
d:ach do wykonywania
przygotow uitd.,
prz etorotu
ją sie do takieg·o powietrz n ,?qo baletu, w którym aczkoljednak b1'alam
wiek biernie,
udzial.

sa-

1nochód z świetlnym przyrzą
dem sygnalizacyjnym i nawiniętą na bęben liną, która wy
ciąga szybowiec 114 odpowiednią wysokość), że szybowiec
jest uotów do lotu i odbywa
Na wysokości 200
się start.
met1'ów nad wyciągaTką pilot
„wyczepia" linę. Lot szkolny
trwa trzy minuty i jeżeH się
jest, tal<: jak ja, biemum uczestnikiem powietrznej sjeslu, pTócz milycli wrażeń w;;r.J
kowuch nie stanowi nawet dln
laika poważniejszego przeży
cia. W innym punkcie lotniska p·rzuciągają wzrok <lwic
bi.ale plamy· rozpięty.eh spa.<lochronów i mocujący się z nimi chlopcy. C.i chlopcu to ociio
tnicu z rocznik.a pobOTo-wegv,
po aleksandrowskim
którzu
zospadochronowym
lwrsie
przydzieleni do po-.•
staną
dywii}i
wietrZ'llAJ-desantowej
spadochi'01iowej w. Kralwwic .
Na razie 25 zadatkow na p.>l-

Po skończonym locie dotciedziaiam się jeszcze kilku rzeczy. Na lotni8k.u trenuje 50 pi
lotów, szkoli się grupę pilot6w
z Politechniki Łódzkiej. W ra
szkoli sie
mach spOTtowuch
spada:
także 7 foobiet i dwie
które mają nlt
chroniarld,
swym le.ancie po 100 sk.ol<:ów.
Zwuklu „dzień jak co dzień"
lotniska zoczirna się około 4 ra
no i kończy - jeżeli są nocne
czwart ei.
około
loty - też
Jest więc to nie tyle dzir.·t i,
ile doba i naprawdę bard'o
Pracowita.
(l. D.)

I -------------:-

uczy
skich koma.ruiosów
spadochronu.
„gaszenia"

•
•' o warcie
DZIS
•.

ł

* os'rodka metalowca' w

się

* s'wi·etlr'cy wogrod ·

Do hanqaru zawozi nas saZłe
pan .Aniołek. Te dość
niemile sko1a1'Ze-nia przed omi . przez pana
biecanum
•
Beyera lotem (i sanitarka i
l)"iałkowicze z Księżego 'Młyna
Aniołek) rozprasza.ją odpoc,?ywające w hangarze samoior.y. dotrzyma/li słowa. Dziś otwierają

nitarką

przy Al UOli..

ośrodek wypoczynkowy nad stawami, który znajdować się będzie
pod i~h zarząrjem. Ośrodek nc;si
ponieważ
nazwę .'.'Metalowiec",
w1ększosc funduszów na jego budowę przeznaczył Zw. Zaw. Pracowników Przemysłu Metalowego.
uroczyste
O go.dz. 15 nastąpi
o.twarc1e ośrodka, które za'kończy
się zabawą. Jednocześnie otwarty
wstanie ogróde,k jordanow&ki. Pawstał on również dzięki stara~fy~a.działkowiczów z Księżego
. Łódzcy działkowicze nie próżnu
Ją . Oto jednocześnie w POD im.
Rogowicza przy A!. Unii 1, o godzinie 14, ropoczme się przyjemna
„Junak-2'', którym mam pole- impreza. Będzie to zabawa i Jote-

W śTód 14 FYbowców widać
wyqodne „Muchy" i .,Czaple'',
ttkrobacujne „Jaskółki", „Boci.anu". smukleqo .,Jastrzębi1i"
ciężkiego „Zurawia" i czt 91•1j
dl·:t
ABC-aki", przeznaczo·ne
''
poczatkujących, z namalowu.num zlośliwi.e uśmiechającym
mallc>ść
się kurczaczkiem.
szyn powiększyla się w tym
roku do 10 S?tttlc, na skutek.
otrzymania „JaT<:a-18", „Junaka-3·', „Junalca-2" i „Zltna-26".
Przed ha.nnarem stoi 2·nż
cieć, aby „namacalnie" przekonać si<J o tyrn, jak ciężka ie~t
praca pilota. Kiedy bylifimy
i spoj?'Zalam w
już wusoko
bard:;o0
moje wrażenia
dól,
przupominalu przeżycia babci
i kurki z uroczego tuwimowae1'op!askieąo wierszyka „
nie":

w

~z~wd11ó z:;:c~~tv~ 111•
1

Łąki - zielone. chuste~zkf.,
Domu - klocki drewniane,
Pola - kratki malowane,
Lud.zie - ja.k mrówki,
Krowu - jale boże krówki...
Tak bylo rzeczywiście, tnie
wu.aladala J1anorama Alel<.0an-

ria _ fantowa w nowej

ś\viet.licy,

powstała dzięki pomocy
która
DRN Polesie. Dochód z imprezy
jest w całości na
przeznaczony
rozl>udowę ogroou. Ostatnio z w!a
sn:vch funduszów wybudowano tu
budynek gospodarczy, w którym
nawozy
miesz.czą się narzędzia,
sztuczne, nasiona, materiały bu(!<)
dowlane itp.

--

Kursy kroju i szycia

Ligi Kobld
Zarząd Łódzki
przyjmuje zapisy na 3-mieslęczne
kursy kroju I szycia I stopnia,
które rozpoczną się we wrześniu
br.
I Zapisy prz~·jmuje sekretariał U.
!.iii ~obie~

I

WA:t:NZ TELJ!:FONY
Pogot. Mll!cyjne
Pogot. Ratunkowe

253·33
f04·ł4

Straż Pożarna
08
l{om. Miejska MO 292-22
Miejski Ośr. Infor. 359-U
Pryw. Pomoc Lek. 333-33
555-55
I•ryw, Pogot, Dziec. 300-00

TEATR'l:ll/
a
TEATR NOWY (WięckowSklego„15) g. 19.30 „Dom
T;oblet ; 1.9. nieczynny
ATR 7.15 (Tra:igutta 1)
g. 19.15 „Czlow1ek, kt\'iry zmienił nazwisko"
OPErtETKA (ul. Północg. 19.15 „Daj
~a 49-51)
Uzi, Kate"; 1.9. nie-czyn
na
(Więckowskiego
OPERA
15) g. 15 „Halka",; 1.9.
.., g. 19 „Halka"
IM. JARACZA
•EA1'R
(ul. Jaracza 27) g. 19
wyrusza
„Malboroui;h
.
.
na wojnę::
(Wolczanska
•·ARL!=KIN
nr o) g. 17 „Sambo I
le':""; 1:-'· pro~r~m i godzmy Jak wyze3

* :.[. .*

CYRK - Pl. N1epodleglości, I· 15 l 19
-

W\'STA Wł'

kl.UB MP 1 K (Plotrkowska 86 - I p.) WystaWa fotograficzna Eugepn.
nlusza Hanemana
„Impresje włoskie" czynna g. 12-20
kLUB MP t K (Piotrkowska 86, parter) Wystawa
p.t
fotokrajoznawcza
słupziemi
„Piękno
•klej" czynna g. 12-20
oi:;RODEK PROPAGANny SZTUKI (Park Sien
Wystawa
kiewicza)
Sztuki Ludowej wojeWództwa warszawskieCzynna g. 10-13 1
go.
. '
15-16' 19
• · • nieczynny

Mu

/li Vz EA

ZEUM ARCHEOLOGI~ZNE I ETNOGRAFICZ
c E. (Pl. Wolności .14) n~~~n~n:· 11-18, 1.9.
y

(W

NINA

nawiasach podajeniy
kategorie kin)
ADIUA (II - Plotrkowska 150) „Dziewczęta z
In1menhofu" dozw. od
lat 7, g. 14, 16, l<I „Miło s ć kobiety" dozw. od
l a t 18, g. 20; 1.9. „Dziew
częta z Jmmenhofn" g.
16 18, „Miłość kobiety"
g ,' 20
BALTYK (premierowe Narutowicza 20) „Helena I mężczyźni" dozw.
od lat 18, g. 10, 12.15 111.m normalny, c„ny bi-

CYRK

.

~>

.· .~l>=<.f·
~

41!'91C,..€1J"~
1

.,_,.____ ~~

Jetów kln:ll premierowego. „Decyzja" dozw. od
lat 14, g. 15.30, 17.45, 20
1.9. program l godziny
jak i.vyżet
Dw .
DWORCOWE (Il Kaliski) „życie jest pięk
ne", „Dwa prosiaczki",
„Epizod" g. 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21; 1.9. program i go
dziny ja:.: wyżej
GDYNIA CU - Tuwima 2)
Pro.gram dla najmlodszych: „Bajka o piesku"
„Czarodz!ejska studnia"
„Dwa. prostaczki", „Mą
dra koza" g. 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17. „Kap!tan z Kolonli" dozw. od
lat 14, g. 18, 20.30; 1.9.
„Kapltan z Kolonii" dozw. od lat 14, g. 9.30,
20.30.
18,
14.30,
12,
Program dla najmł-0dszyc,,h: ,„Bajka .o plesku , „Czarodz!eJska stu
dnia", „Dwa ,~rosłaczki"
„Mądra koza g. 17 .
ŁACZNOSC (III - .Joze~ów 43) „Lot na KslęZYC.'' g. 11.3~," „Dobry
dozw.
woJak SzweJk
~d _ląt 16, g. 15:~5, 18,
.O.lo; 1.9. · kmo meczy nne
MŁODA GWARDIA (II Zielona 2) „Lecą żurawie" dozw. od lat w, g.
10, 12, 14. 16, 18, 20
1.9. program i godziny
jak wyżeJ
MUZA (II _ Pabianicka
173) „Dziwny sen prof.
Filutka" g. 11, „French
cancan" dozw. od lat 18
g. 15.45, 18, 20. 15 ; 1 . 9 •
g.
„French Cancan"
15.45 18 20.15
.
F
PrON;ER• (II
trankcisz)
k .
ans 1ta 31 ""as er a 1
g. 11,
kom!marczyk
„Wielki wyścig" dozw.
od !at 7, g. 16, .18: 20; 1.9.
i'sw~e;k1 wyścig• g. 16,
'
POLONIA (premierowe PiotrkCl'WSka 67) „czarownice z Salem" dozw.
ord lat 18, g', 10, 12.45,
l.i.30, .18.15;. 21 , 1.9. „Wol
ne miasto dozw. od lat
12, g. 15.30, 18, 20.30
o
POK J (II - Kazimierza
nr 6) „Janek Wyrwidąb"
g. 12, „Widmo" dozw. od
lat 18, g 13'. 15.~, 18,
2 ~·? 0 ; 1 · 9· „Widmo
g.
lD.30, 18, 20.30
1 MA.JA CII - Kilińskiego 178) „Sluby sułtana"
„Noce Cabirli"
g. 11,
dozw. nd lat 18, g. 15.30
17.45, 20; 1.9. „Noce Cabirii" g. 15.30, 17.45, 20
Rzgowska
ROMA (II 84) „Zbuntowane rysunkl" g, 11, „Folles Bergere" dozw. od lat 18, g.
15.45, 18, 20.15; 1.9. „Fo-

P
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PRZEDSPRZEDAZ
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biletów na dwa dni naprzód
11
do kin: 11Bałtyk , „Po„Włók
lonia", „Wisla
1
„Wolnośću
niarz",
„Stylowy" odbywająca
się przy ul. Traugutta 18
została z dniem 30 sierp
nia zlik\\'idowana aż do
11

·,,ARENA''

~·,:O~~!::~~c~\~d~~~3~~::~~:~J ~:::~~:~lżejw~~~~~neA!~!I:!~a~RY

,

lies Bergere" g. 15.45, 18
20.15
SOJUSZ (II - Nowe Złot
bajka"
no) „Wiosenna
g. 11, „Taliczymy wśród
odwołania
gwiazd" dozw. od lat 16
g. 14.45, 17, 19.15; 1.9. Uwaga! Repertuar sparzą
wśród
-„Tańczymy
dzono n'ł podstawie koi;wiazd" g 17, 19.15
Okręgowego
munikatu
Bystrzy- Zarządu Kin
STUDIO (III eka 7-9) „Stefek Burczy ZOO - czynne g. 9-19
mucha" g. 12, „Król Ma
ciuś I" dozw. od lat 7.
g, 16, 18, 20; 1.9. „Imie- Dyżury
niny Henrietty" dozw.
n.s.
cd lat 16, g. 15.30, 17.45,
Tuwima 19, Wólczańska
20
Kilil'I- 37, Piotrkowska 225, Zgier
STYl,OWY (!
skiego 12~) Poranek g. 11 ska 63, Nowotki 12, .Woj„Zapaśnik i błazen" - ska Polskiego 56, Dąbrow
dozw. od lat 16, g. 16, 18, •kiego 24-b.
20; 1.9. „Zbrodnia i ka1.9.
ra" dozw. od lat 16, g.
Limanowskiego 1, Ptotr15.45, 18, 20.1:;
Łagiewnicka
SWIT (U _ Bałucki Ry- kowska 2S,
nek) „Kasia 1 dziki ko- 120, Pnybyszewsklego 41,
Narutowicza
30,
Gdańska
zaSzatan
tek" g. 11
zdrościf( d~z~. od lat 16 42, Armii Cz.erwonej 8,
g. 16, 18, 20: 1.9. „Szatan Srebrzyńska 67.
AS Al. Kościuszki 43
zazdrości" g. 16 , l8, 20
TATRY (II _ Sienklewi- pełni stałe dyżury nocne.
cza 40) „Niezwykły świa
31.8.
dek" dozw. od lat H, g.
DYŻURY SZPITALI
14, 16, 13, 20; 1.9. „Niezwykły świadek" g. 15,
Bałuty 'ł>"Jożnictwo:
18, 20
TATRY-LETNIE (premie- Szpital lm. dr H . .Jordaro we - Sienkiewicza 40) na, ul. . Przyrodnicza 7,
„Dziewczi,:ta z Floren- Polesie, Ruda, Chojny Curie-Skło
cji" dozw. od lat 18, g. Szpital ~m.
20.30 - kino czynne tyl- dow&kiej, ul. Curie-Skłoko w dni pogodne; 1.9. dowsltiej 15, Sródmleście,
progr.am J godziny jak ~iaromiejska, Widzew ..,zpital im. dr R. Wolf,
wyze1
(preml.ero"'.e - ul Łagiewnicka 34/36
WISŁA
Chirurgia: Szpital Im.
Tuwima 1) .„Historia. Jed
nego mysl!wca" dozw. N. Barlickiego, ul. Kopod lat H, g. 10, 12, 14! cu'iskiego 22
Interna: Szp; Im. dr
16, 18, 20; 1.9. program l
Pirogowa, ul. Wólca:ańgodziny jak wyżej
~ ŁOKNIARZ (I - Próch 5'ka 195.
Szpital
nile a 16) „ 7-miu zło- . Laryngologia:
ul.
dziel" dozw od lat 12 im. N. Barli-ckiego,
Kcpcińskiego 22
g . 10, 12, 14, i6, 18, 20
1.9. „Kochankowie z we Okulistyka: Szpital MON
rony" dozw. od lat 18, ul. Zeromskiego 113
g. 9.30, 11.45, 16.15, 18.30,
1.9.
20.45
Położnictwo: Polesie 1
WOLNOSC - remont
ZACHĘTA (li _ Zgierska część Chojen (pacjentki z
wśród ~~radni K przy Ul. Przy26) „Ag!lleszka
dozw. od dr s~;1kiego) - Szp. im.
gangstero"„,
a urowicza, ul. Kne
lat 18 , g. lO. 12 , 14 . 16 , m
IR, 20 ; 1 .3, program i go Stieniecka 5, Sródmieście,
aromiejska, Widzew i
Chojen
część
pe.została
dziny jak wyżej
K
POPULARNE (Il - ogro (pacjentki z Poradni
ul. Leczniczej) dowa 18) „Przygody Pa przy
ta I Pataehona" g. H, S7pital Im. dr H. Wolt,
16. 18, 20; 1.9. program ul Łagiewnicka 34/36
Klinika
Chirurgia: I
jak wyżej, g. 14, 16 (19
Chirurg., ul. Wigury 19
seans zamknięty)
PRZEDWIOSNI1': (I - żeromskiego 76) „Dzlewczy Interna: Szpital Im. N.
na z domu poprawcze- Barlickiego, ul. Kopcińgo" dozw. od lat 16, g. ~k~ego 22, III Klin.
Szpital
ll, 16, 18, 20; 1.9. „Wallto Laryngologia:
nie" dozw. od lat 16, g. im N. BarHcklego, ul.
Kopcińskiego 22.
15.30, 17.45, 20
KLUB Okulistyka: Szp. im. N.
GARNIZONOWY
OFICERSKI (Tuwima 34) Barlickiego, ul. Kopciń;;kiego 22.
„nieczynny

7 (siedmiu) architektów dz..'.elnicowych;
w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego:
kierownika Oddziału Urbanistyki,
starszego inspektora do spraw ciepłownictwa,
inspektora do spraw telekomunikacyjnych,
inspektora do spraw drogowych i komunikacyjnych,
insoektora do spraw gazownictwa,
inspektora do spraw ekonomiczno-prawnych,
inspektora do spraw polityki terenowej (prawnik-ekonomista).
uposażenia przewidziane w rozporządzeniu Rady Mini-~
Wymagane kwalifikacje i
! strów z dnia 9 maja 1958 r. w spraw'.e ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposaże- §
; nia pracowników prezydiów rad narodowych (Dziennik Ustaw z dnia 11 czerwca 1958 r ..
_
~ nr 33, 'poz. 149).
Oferty należy nadsyłać listem poleconym, lub składać osobiście w Wydziale Architek- 1
~
~ tury i Nadzoru Budowlanego, Łódź, ulica Piotrkowska nr 104, III piętro, p. nr 326, w~'=,,
§ terminie do dnia 15 września 1958 r,
Do oferty należy dołączyć:
E
1. życiorys;
:
2. dokumenty stwierdzające stopień wykształcenia (ukończone studia wyższej uczelni) : ~
~
3. zaświadczenie o dotychczasowej pracy;
:
4. opinie NOT, SARP, względnie TUP.
Kandydaci na architektów dzielnicowych ponadto powinni wykazać się posiadaniem~,·
uprawmen przewidzianych w art: 361 ustawy budowlanej.
5921-K ~
Istnieje możliwość uzyskania mieszkania,

aptek

września bieżącego

zostaje

roklU

otwarty

ZAKŁAD

OPTYCZNY
ZOFII WAJS
ulica. Więckowskiego lZ

j
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I błam ba
rani sprzedam. Marysiń
ska 66 (Bazantowicz)
spne
1'CHORZO-fretki
dam. Łódź-Widzew, Ed
1760
warda 13
SAMOCHOD „Mercedes"
V-170 sprzedam za 32 tysią-ce zł z powodu wyjazdu. Tel. 540-81, ul. Maryblok 28, m. 10,
narska
17714
klatka 22
SAMOCHOD osobcwy
„Opel" okazyjnie .spnedam. Sienkiewicza 103
MOTOCYKLE , WFM
sprzedam,. „Mińsk" Narutowicza 6,
Zgierz,
17708 g
m. 3
l\IOTOCYKL WFM na dotarciu, sprzedam. żytnia
17677
nr 16
poduszki
MANEKINY,
krawieckie, rękawniki
poleca Józet Sobczak, ul.
wytwórnia
Zgierska 17,
manekinów. Tel. 547-63
FUTRO nowe, węgierskie
barany oraz pelisę na baranach - sprzedam tanio

-

Naruto\vicza 54-7 (front)
udziału w cegieJ.ni „Zgoda" k. Łodzi -

25 PROC.

sprzedam z powodu choro
Dzwonić codziennie
by.
od godz. 13 _2Q, tel. 526 _15
MOTOCYKL „Jawa" 250
szesnastkach, nowy,
na
pilnie sprzedam. Łagiew17689 g
nicka 90
49",
„Iż
MOTOCYKLE
„Ziindapp" 200 - sprzedam. Liścia~ta 162, m. 2
z
MOTO-ĆYKLBMW
600
wózkiem na teleskopach,
sprzedam.
stan idealny,
Zelów, Kościuszki 13, tel.
17704 g
nr 105
1'IASZYNĘ

gabinetową

OSTATNIE 2 PRZEOST AWIENIA
w dniu 31. VIII. 58 r. na Placu

KONKURS

ho

7

m.PRACOWNICY POSZUKIWANI m I

m

OGŁOSZENIA

NIERUGHOMOSCI

DROBNE

Ili

I

KUPNQ

SPRZEDAŻ

I

•

PELISĘ nową

12

PRACA

I

Zyczenia dla

NAUKA

Załodze
S1.'UDIUM I KURS RA·
zapisy
CHUNKOWOSCI
KslęgoStowarzyszenia
wych I Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Piotrkawska 179, godz. 12-18,
17300
tel. 221-15
Rr 'CZNE STUDIUM EKO
NOMIKI PRZEMYSŁU HANDLU zapisy Polskie
1.'c.warzystwo Ekonomiczne, Piotrkowska 179, godzina 12-18, tel. 221-15
KURS haftu maszynowego T.K.W.P. Zapisy i informacje Szkola Odzieżo
wa ul. Wróblewskiego 15,
od
po!cój 206, II piętro
5721 K
godz. 9-17.
KURS kroJu, szycia i modelowania T.K.W.P. Zapisy i informacje ul. Obr.
Stalingradu 27, kancelaria
s>.koly godz. 9-17.
JtSIĘGOW09CI kursy po
czątkowe i dla zaav.'ansowanych T.K.W.P. Zapisy
codziennie od 9-12 oraz
środy, czwartki od S-...12 i
16-17, Piotrkowska 115,
kancelaria sl.koły.
K-URS-kro3·u, szycia I modelowania T.K.W.P. Zaptsy I Informacje S:r;kola
Odzieżowa ul. Wróblewskiego 15, pokój 206, n
piętro, godz. 9-17.
KURl!l kreśleń Instalacji
sanitamych (wo~nych, ga
zowych, elektr;ll'::znych i
kanalizacji). Zapisy 1 infcrmacje Zeromskiego 115,
pokój 20, godz. 9-17.
kreśleń budowlaKURS
Zapisy i
nych T.K.W.P.
informacje - żetom,skie
go 115, pe>kój 20, godz.
5726 K
9-17.
KURS farbowania tkanin,
wywabiania
i
przędzy
plam. Zapisy 1 informacje żeromsl<iego 115, pokój 20, godz. 9-17.
KURS naprawy urządzeń
elektrycznych domowych
T.K.W.P. Zapisy 1 inforŻeromskiego
macje
kó'
115, po J 20, godz. 9-17.
KURS malowania-natka:
ninach, T.K.W.P. Zapisy
żeromi informacje _
2o,
pokój
115,
skiego
d 9 17
5729
K
·
go z. KURS dziewiarstwa maTowarzystwa
szynowego
Krzewienia Wiedzy PrakZapisy
tycznej (TKWP).
pnyjmuje I Informacji usekretariat kursu
dziela
w Łodzi ul. Zeromsklego
115, pokój 20, codziennie
5730 K
godz 9-17.
KURSY samochodowe-..:.::

lub mę&ką rotacyjną sprzedam. Gdańska H-33,
nieodwołalnie
17726
oficyna
w Łodzi,
MASZYNĘ gabinetową (daw.niej ulica Piotrikawska 71)
„Singer" z motorkiem lub
be1. motorku - sprzedam.
17765 g
spnedam. Pabianicka 26-3
DOM dwurndzinny (8 mle DACHOWKĘ
Niepodległości
17452 NOR-KI wysok~kiasy
szka1i) z ogrodem, sprze- Łagiewniclca 212
(:iam lub zamienię na ma- MOTOCYKL „.Jawa" 175 St&ndart-lcanady.iki wraz
50 procent zniżki.
Dla zakładów pracy
lo używany samochód - nowy pilnie sprzedam. _ z klatkami, z powodu liInformacje tel. 454-54.
do sprzedania.
kwldacji
Mieszkanie Milionowa 41 _ 2
„Warszawa".
wieś Emilia,
Hodowla Wiadomość
na zamianę.
17665 SAMOCHOD „Mercedes" nr posesji 45. Dojazd na
Przędzalniana 114
'!-170 z czqściami zamien- miejsce tramwajem ozorRlURO Pośredni.cćtwa Spół r.ymi sprzedam. Oglądać kowskim
17720 g
dzielni „Czystos "', Piotr- ul. Próchnika 9
ogrodzeniowe,
SIATKI
~A
kowska 39, te).. 377-51 poleca do sprzedaży wille, ··:a, MOCH 0 D osobowy - dowlane, do osłon I do
ZAKŁADY CHEMICZNE „O RG A N ICA" domki,
place, gospodai:- " lercedes" V 170 stan żwiru - poleca wytwórstwa oraz poszukuje pia- idealny sp~zedam. żerom nia. Łódź, ul. StarorudzSPÓŁDZIBLNIA PRACY
17625 ka ss (róg Ekonomicznej)
ce w Rudlie Pab„ Julia- skiego 67 (garaż)
Łódź, ul. Wołowa 2a,
tocwie i okolicach Radio- MOTOCYKL ,AWO-Sport' MOTOCYKL „Iż" 49 ti=
.
sprzedam. b
5953 k na. dotarciu
stacJ'i
OGŁASZAJĄ KONKURS
Łe,- rycznte nowy, sprzedam
jednorodzi·nna, Mate1iko Kazimierz,
"'ILLA
Wy- ••,".Zelki·e wvgody, Juksuso czyca, ul. Belwederska 38 tanio. Bedoń 49 k. Łodzi,
na stanowisko głó\lroego księgowego.
17716 g
Pawlikowski
,
wyższe wykształcenie V\ magane kwalifikacje:
„Olimpia
eleganckie, SAMOCHOD
blisko Warszawy, ZGRABNE.
wa,
ekonomiczne i co najmniej 4 lata praktyki :ub przy k-0lejce EKD, okazyj modne, ciepłe botk! oraz Górna" sta'1 bardzo dobry
co najmn•iej 8 la.t nif' do sprzedania, bez po Clółenka iub półbutki dla -· okazyjnie, bardzo tanio
I
Wykształcenie średnie
Wiadomość pań i uczennk g-0towe i do sprzedania. fuflancka
Praktyki na stanowisku gł. księgowego. Zglo- średników.
01
22
17587 g amatorskie i zawodowe
szenia os~biste lub pisemne przyjmuje za- ilf~~~~~~~!~i'i,~~ź, N":.:::t~: ~~.;~r::ó~;:,~;~;: : ~a ~~: nr
kat. I, II i III przedpołud
niskie
Ceny
296-78.
godz.
.
-0
tel.
35,
wicza
4
216
rząd ~ółdzielni codziennie w godz. 8-9.
wieczorowe
1
n !owe
TKWP. Zapisy i lnforma„BSA" z
17546 g MOTOCYKL
5947-K 8-10 rano
cie Tuwima 15, tel. 297-48.
wozkiem sprzedam bardzo
_ Rozpoczęcie kursu amaLania. Ks. Brzóski 8
NORKI hodowlane-tińSkle .__ _ _ _ _, _ _ _ __, torsklego przyśpieszonego
I mies. 29.VIII. 1958 r.
romalej
Łagiewnicka GOSPOSIA do
~~cfz~dt~a
17313 g dziny potrzebna. Warun- POLSKI Zwiazek Moto• e · 7 - 99
Lipowa rowy przyjmuje jeszcze
l\iUitARZY-tynka.rzy, uomiów mur.-tynka.r
wózków do MOTOCYKL „WFM" 125 1:1 dobre. Łódź,
KOMPLET
na przyśpieszony
17470 zapisy
gatra ktiplmy pilnie. Tar- oraz „SHL"-125 przód te- 26, m. 9
Skich powyżej 18 lat i robotników nie wykurs samochodowo-motopotrzebdomowa
POMOC
dobry
stan
leskopy,
tak Bełchatów, Lipowa 68
na ul. Zeromskiego 12 , m. cyklowy i motocyklowy
kwalifikowanych na bud·owy w Łodzi .~a
17570 g sprzedam. Tetmajera 24
woJ. łódzkie
pracujących wlelodla
MOTOCYKL~MWR-12, 12 a, prawa of„ I piętro
tructni Łódzkie Przedsiębiorstwo BudowtUcRozpoczęcie
POMOC domowa do Jeka- zmianowa.
sprzewózkiem
75c; z
twa Miejskiego nr 1, ul. Piotrkowska. 55
Ch~tnie kursu - 1 września br.
dam. Ul. Czysta 4 (przy rza potrze ....~a.
Łódź, Piotr
!,,formacja
~
""
·)
1
warszawsl
dział zatrudnienia, pokój 107, Dla zamiejc ei • przy- emerytka dochodząca. Ul. kawska 183, telefon 278-43
ul·
17, m. 10 W godz. 8 do 16
- Wi~ckowskiego
tramwajowy
sianek
5469-K
scowych hotel ! stołówka.
5855 k
~
(przed mostem)
WYKWALIFIKOWANYCH 2 ślusarzy, 4 rzeź· MOTOCYKL „Iż" 49 sprze SAMOCHOD ciężarowy - PRZY.JMĘ na mlesz~;~ie ZAPISY-nanowy rok
Ku~s Stenoozkolny na
uczennice . Tel. 437
(przejechane 2.600 „Praga" 3 t, ropniak, po
natychmiast dam
zatrudni
ników - trybowa.czy
Ma
km). Ks. Brzóski 14, m. 3 genera!ny:n remoncie, za- GOSPOSIA na stale po- grafii, Sekretarlack!e,
Stowarzysze
szynopisanla,
sprze- tr;.ebna. !tefe.rencje konie
pasowy si,;nik l'..ódi:ka Wytwórnia Srodków Odżywci;ych
MOTOCYKL „NSU" 500 z dam. Łódź, .Jaracza 82
MaszyStenografów
nia
28
m.
44,
Prochnika
czne.
w ŁOdzi, ul. Wólczańska. 45-47. Wairunki wózkiem sprzedam. Wianistek Pi. Zwycięstwa 2,
hod
ząca tel. 278-16, Piotrkowska 83
ł,ódż, Jagodowa PIANINO krzyżowe czar- OPIEKUNKA doc
dcmość
Pracy do omówienia na miejsou.
550 0•
17486 ne stan bardzo dobry _ do dwuletniej dziewczyn- t 1 306 46
12, Borowski
5958-K
- ·
sp~zedam. Wiadomość ul. ki potrzebna. Tel. ~~ e ·
owoco
przetworów
KURS
osobę
prz.yjmie
LEKARZ
3
m.
86,
Piotrkowska
fortepiany
PIANINA
~-------------- stroi
- eks- naprawia
wo-janynowych oraz pie·
marki do dziecka oraz gosposię. czenia cia&t organizuje Za
pertyza. Stroiciel-korektor SAMOCHODY
11
3
RzeDoskonalenia
kład
ul.
przy
m.
o,
Zakątna
repo
V-170,
„Mercedes"
Gulgowski, Łódź, Zachod
17629 miosła. Zapisy I lnfot•mania 101, tel. 265-48. Uwa- moncie oraz BMW 321 - Zielonej
przele- sprzedam pilnie. Łódź, ul. TKACZKA lub tkacz po- cje Łódź, Łąkowa 4, tel.
g•: Instytucje 5860 k
17501 g Łogiewnicka 179, od godz. trzebni do warsztatu pry- 289-05
DOM jednorodzinny z o- wem
17644 g watnego. Oferty pisemne lCURSY: radiotechniczne,
orzechowe - - 8 do 15
(mieszkanie na PIAŃ INO
groGłem
Biuro Ogłoszeń kreśleń technicznych, buzamian<:) sprzedam. Łódż, krzyżowe z brązową pły SAMÓCHOD osobowy - „17617"
17
95
ul. Brzezińska 85 (Sikawa) tą sprzedam. Nawrot 26-7 małolitrażowy
„Singer", PP ioMtr l_<ocwsdkoam o wa pot r z6elb: dowlanych, maszynowych
Zapisy
organizuje ZDR.
0
idealny, sprzedam 0
oglądać w niedzielę godzi st•m
dojazd autobusem 52
17652 na. Piotrkowska 31-20. - Łódź, Łąkowa ł
na 10-17, tel. 317-01
p!:nie. Andrzeja 6
viCtOria« MOTOCYKL „Peugeot" Zgłaszać się od ge>dz. lO KURS kroju l szycia orMOTOCYKL_ _ _
D.OMEK 7-izb<>wy nie po"
k waterunkow1 DOMEK jednorodzinny c J 350 ccm na teleskopach,
d;egający
Zapisy
ZDR.
pilnie g~nizuje
33(' sprzedam lub zamie- PRASOWACZKA
t
,
3
Warunki do- przyjmuje Ośrodek Szko[stan bardzo dobry sprze- mę. na pianino, fortepian, lpotrzebna.
,w ym 2 PokoJe wolne
Zioło akordeon, saxofon. Łódź, bre. Zgierz, ul. P. Skargi lenia Łódź, ,Piotrkowska
z~raz) - spr. zedam. Mary- i~by wolne) l plac sprze- dam. Radoi;oszcz,
p863 k
ł.7706 & nr il.li.
1765i 2ł. .PraLnl&
~7"6_2 i l"_KW,Ii ~-.311
wa li
sińska 66. Bazap,tqy;~c~ '· dall!.. ~gie;i:;, ,W.:Wól.n& i
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załogi

Elektrowni Łódzkiej
z

okazji

„Dnia Energetyka"
przypadającego

w dniu 1

września,

WYRAZY UZNANIA
za osiągnięcia pomyślnych wyników
w dotychczasowych wysiłkach, zapewniających bezawaryjną dostawi:
energii elektrycznej oraz
życzenia wszelkie.i pomyślności
osobistym i w trudnej, odpowiedzialnej pracy zawodowej -

serdeczne

w

życiu

składają tą drogą

DYREKCJA ELEKTROWNI ŁODZ,
PODST. ORGAN. PART. PZPR,
RADA
i
RADA ROBOTNICZA
ZAKŁADOWA.

KURSY kroju I szycia orZapisy
ganizuje ZDR.
przyjmuje Ośrodek Szkolenia Łódź, Andrzeja 4
tel. 217-19 w godz. 10-13,
586ł k
15.30-20
przygotowujące
KURSx
do egzami11ów czeladniczych i mistrzowskich we
wszystkich zawodach orga nlzuje Zakład DoskonaZapisy
lenia Rz~iosła.
tel.
4,
Łąkowa
Łódt,
5866 k
289-05
NOWOCZESNEGO kroju
ubrań damskich, dziecię
cych nauczymy szybko owynalazpatentowanym
kiem, Gwarancja wyuczeInformacje Nawrot
nia.
15643 G
32.
WZOREM lat ubiegłych
Dom Kultury Nauczyciela przy Zarządzie Okr<:gowym ZNP Lódż-Mlasto
organizuje kursy języ
ków obcych dla dzieci w
wieku przedszkolnym l
szkolnym oraz dla mło
Zapi$Y
szkolnej.
dzieży
przyjmuje, informacji uZNP
dziela biuro zo
Lódż, ul. Piotrkowska 137,
tel. 330-77, 306-53 oraz kan
celaria III Szkoły Im. T.
Kościuszki Łódż, ul. Sien
lCJewlcza 46, tel. 322-83 w
5504 K
godz. 8-15.
ZAPISY na kurs Języka
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskie
go - p1·zy,iIDJUje sekretariat TWP Piotrkowska 68,
tel. 315-00 w godz. 11-13
5748 K
oraz 16.30-19.
DYPLOMOWANA nauczy<'!elka udziela lekcji gry
fortepianowej. Tamże lek
francuc.ie rosyjskiego,
skieg-0. Próchnika 23-28,
17271 g
9arter
fortepian~wej,
MUZYKI
i
początkowej
wyższej,
udziela wykorepetycji
nauczykwaliftkowaha
cielka, Lipowa 18, m. 10
fizyki,
MATEMATYKI,
wytrzymałoścl,
chemli,
indywichemii - uczy
dualnie magister. Telefon
17687 g
387-80

lEKARSKIE J
PIĘC PIĄTEK tel. 555-55
Prywatne Pogotowie Lekarzy Specjalistów o kazdej pone załatwia wizyty domowe. Do dzie<:i wy
natychmiast
J<•ż(!zamy
DZJECKUO
CłlOREMU
porze udzieli pok&żdej
mocy Prywatne Pogotowie Dziecięce. Tel. 300-00
Dr KUDREWICZ, specjalis ta weneryczne, skórne,
moczopłciowe 8-10, 13-17
ulica 22 Lipca ł
PIĘC TROJEK tel. 333 _33
natychmiastowa pomoc le
lcarzy dziecięcych 1 Incałą
specjalności.
nych
dobq

Dr REICHER specjall<t a
weneryczne, skórne, plc!o
we (zaburzenia) B-9, 16!P. 'Piotrkowska 14
DrBINDER~ - chorobY\\•e:
dziecięce , P"wn<:tr7.ne,
Stary :Rynek I.
wróctł.
17707
blok 8, tel. 572-65
LECZENIE ULTRADZwn:
KAMI: ischias, n"rwobó-

reumatyzm, wrzodv
lt'1
dwunastni c;'.
zolądka,

astma Jtp. dr Szereszewskl, 17-rn, Tuwima 40
DENTYSTA Pawlik°"'Sk i
spec,l nlSle_~klewlcza 27,
nosc korony steelonowe.
w
wykonuje
metalowe
c1ągu doby, mostki I prot.ezy - termin 5 dni. r.c~~~1~~~ a protez na poczc-

LOKALE

l

l'OKOJ z kuchnią, przedpokój l wszystkie wygona dwa
dy - zamieni~
pokoje z l<uchnlą. Łódż,
1"1668
~l<!...3·~: 57
MIESZKANIE w domku
jednorodzinnym na Chojn«cll składające si~ z 2
pokoi z kuchnią i przedpokojem wraz z ogrodem
oraz budynek iospodarczy nadający się na warsztat rzemieślniczy zamie
nl<; na trzy lub dwa pokc.je z kuchnią z wyi;-o:la
Tei.
mi w śródmieściu.
17452
ł18-60

ROŻNE
KRAWIEC przyjmuje poprawki, nperacje, Piotrkowska 19, poprzeczna oparter, Wojcie!icyna,
16110 g
chowski
WYPOŻYPIERWSZA
CZALNIA poleca ,;ukn le
ślubne i balowe oraz kap
k: i pelerynki, Obro1iców
godz.
32,
Stalingradu
10-18, tel. 266-22
na
ondulację
TRWALĄ
każdą długość włosów wy
konuje zakład tryzjerski
17451 q
Zgierska 10
NAPRAWA obuwia- na
kauczuku. Lódź, ul. Piotr
kawska 118, front sklep
PRZYJMii;do-współpracy

posl.idajqcą pomie szczenie (pokój) okolo 30
m. w śródmieściu, nie wy
O!erty piźej II plęt1·a.
semne „17723" Biuro Oglo
szeń, Piotrkowska 98
WARSZTAT ślusarsko-ma
t(Jcyk!owy oddam w dz!er
żaw(l z powodu choroby.
Oferty pisemne „17578" Biuro Ogłoszeń, Plotrkow
17578 g
ska 96
DNIA 26.VIII. 58 r„ godz.'
17 - zaglnęla suczka cza r
na, podpalana, bez ogonras:v
ka, krótkie uszka,
specjalista ratlerek. Od{>rowadzić >.a
Dr WOYNO
Łódź,
skórne, we.neryczne, zab~ wynagrodzcmem:
rzema płciowe. Nowotki • Wysockie1p 30, Swiatłow
17Gl0
·· ski .Józef
front 11-13, 17-19
osobę

.l)ZIENNIK ŁODZKI
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Radosny mpelodlua·nkeo~wz
Młodzież szkolna chce brać przykład r;;;~;;11
watczyc będą , Trzech
I
w turnieju j
z medalistów sztokholmskich ;~:;~rti:~:::i~~~~~~;~== indywidual11ym
Szkolny ooroclek sportowy w dywam: nowa i równo niemal
Parku 3 Maja, czeka na mlo- na zero przystrzyżona trawa.
dzież. Kierownik tego o.śro<lka Dbam o to, żeby teren o.środka
mzy Radwański zaciera ręce. byt doprowadzony do idealnego stanu.
Je.-;t wyraźnie zadowolony.
N:ech pan rzuci okiem na
- Proszę zobaczyć. jak tu
jest la<lnie. Boi.ska - to perski skocznię wzwyż. Mogę pójść o
najwyższy zakład. że w Sztokbiorący
zawodnicy
holrn:ie
u<izial w tej kOIIlkurencji mieli
gorszy rozbieg. Jeżeli mają pa-

'
Lekkoatl ec1• N'1em1ec

Znacznie lepiej niż w turniej a
drużynowym powiodlo się naszym
na
przebywajacym
szablistom,
szermierczych mistrzostwach św1a
ta w Filadelfii, w walkach o indy; widualne mistrzostwo świata.
w fina!~ znalazło się bowiem aż
Szermierze nasi nlc oo- ł
obrońca tytułu
nieśli sukcesu w Filadelfii. I trzech Polaków:
Jeszcze niedawno żegnaliś- I mistrza świata .Jerzy Pawłowski
oraz Emil Ochyra i Jerzy Twardo·
my ich w Gdyni, gdy webo-'> kens.
dzili n. a pokła.d „Batorego"
Obok Polaków do rund;v finało·
w nad"Ziei, iż poh•afią za
wej zakwalifikowali się dwaj zaZwiązku Radzieckiego wodnicy
oc-anem wywalczyć tak bar
Tyszler i Rylski, Francuz Lefevre,
dro oczekiwany pł"'lez nas
:i~~ Calarese oraz Amerykanin
'W-S-L.yst,ltich tytuł mi.strLów
Wielką niespodzianką jest obec·
29-letniego reprenasi rira.cili
ność w finale
USA. Dotychczas Amezentanta
mę. Drużyna Polski nap.otkarykanie nle odgrywali prawie żad·
ła Bi.lny opór w · dobrze juź
nej roli w tej broni i jest to pierw
znanych zesp.ołach W-:gier i
szy od U lat wypadek wejścia A·
ZSRR. Ostatecrz:n:ie w turniemerykanina do puli finałowej.
Warto dodać, że w turnieju indyju 0 drużynowe miEJti-.1:ustwo
widualnym nie biorą udziału szaświata w szabli P<>lacy za.bliści Węgier, którzy wycofali się
ję_li III miejsce, ?idobywana znak protestu prz~ciwko dojąc brązowy medal. Ambicje
puszezenia do startu przcbywa.ią
nas.ze nie zostały ':llaspokojoszalilistów węgier
c~·ch w U SA
skiego poch&dzenia.
ne.
-···
Teraz mekać należy jedynie na. riYLegranie tuniieju indywid111alneg-o w tej
broni i być może, że 62:8·
W Pradze roze„rany został tobliści nasi z!a,pią przysłO- ł warzyski mecz piłkarsl;:i ZSRR 'Spotkanie zakonczylo się po
CSR.
wiowy drugi <l'Cidech l pogrze zwycic;stwem
równorzędnej
każą w Filadelfii swój „lwi
jedenastki ZSRR 2:1.
pazur".
Do przerwy pro"' ad2.ili piłkarze
turnieju indyw·idua.J- ICSR 0:1.
W'
nym mamy })()ważne sz;amse,
_.a.le lepiej 0 nieb nie mói-w.:zm
dyż • 0 1 ·
"wić
z ?' _n;1 op-..,. ••• t
g
w
n.am
przyn1e;sc
m<JZe
głęniepowodzenia
razie
(n)
bokie l'O'ZCZM'owanie.
,
.
Fenomenalny pływak amerykań""'"-".'--~--------pochodzący z
s~i Lanoe Larsen,

l

ku. A w ~?,i tak mało jest
wooy.
o tym. Z
Pomyślimy
chwilą nastania mrozów korty
p:-zeksztalcą się w
tenisowe
lodowisko. Jest już zainstalowan-e śwfatlo elektryczne, nic
chyba nie stamje na prze.szko-dzie. żeby młodzież mogła tu
uprawiać tak piękny sport hokejowy no i łyżwiarstwo

!'

l

for}~

~g~·~a~acznle się więe ś"~~~':.'miene
~;~~~~d:~ ci;~~~ ja~a
~~~śJi~i~~.
u pa.na ruch.
nici szereg i·nmowacji,

Wyro, wna11·

jeżeli.

, ,
re kOf d swiata

konserwację samej
o
b:eżni. Jest ona sypka, a tym
samym malo elastyczna .. Jeżeli
zaaprobuje
Wydzial Oświaty
mój pomysł, to w najbUższej
JXZY'Szlo.ści Lódź wzbogaci się
o jesz..cze jeden doskonale urzą
dzony stadion lekkoatletyczny.
- Jakie są plany na najbli:i;-

chod'Zi

W godzinach wieczornych w pią
tek na stadionie w Kt>lonii odbył
sie m i ędzynarodowy mityng lekkoatletyczny. Największe zainteresowanie wzbudził bieg sztafetowy 4XIOO m mężczyzn. Zespól
NRF biegnący w składzie Steinbach, Lauer, Fuetterc'r i Germar
zgłosił próbę bicia rekordu świata.
Próba powiodła sie połowicznie,
Nieme~· u~yskali doskonały wynik
39,:; wyrównując rekord świata ustanowiony w 1956 r. w Melbourne
przez sztafetę USA 1 ustanowili
nowy rekord Europy.
z pozostałych konkurencji niezwykle emocjonujacy by! bieg na
100 m mężczyzn. Zaciętą walkę o

l!l'i:l\

przyszlość?

- Ch0etny organizować możjak najwięcej imprez.
liwie
Życie młodzieży trzeba uatrakcyjnić, t::zeba jej dawać możność wyżycia się na boisku w
cza.sie róinego rod-zaju imprez
sportowych. n.ie wykluczając za
Wodów 0 charakterze międzyKanadyjczyk narodowym. Mamy zamia!' w
YCięstwo t:::toczyj!
oraz Niemiec Germar. drugiej połowie września, jak
A~ostini
Nieco lepszy okazał się Agostini,
cza.sie lD,2. tylko wrócą na.Si. lekkoatleci z
w
zwyciężył
który
Londynu po meczu Polska Ger mar uzyska! rezui tat 111,3.
Anglia porozumieć się z trenerem Mulakiem, by do Lodzi

Ano tak. Cz-ekamy na mlo
dzież i postaramy s'.ę stworzyć
jej mwliwie jak najlep-sze warunki do uprawiania $p()IItU, ze
specjalnym uwzględlniendem lek
kiej atletyki.
Rozmawiał: J. NIECIECKI
-

Owa ostatn1·e mecze
pi"łkarzy

--

Startu

Dziś o godz. 17.30 na boisku przy
ul. Teresy, piłkarze startu rozegrają przedostatni mecz o mistrza
stwo III ligi grupy łódzkiej.
Startu bedzie
Przeciwnil<iem
Boruta ze Zgierza. W ostatnim- natomiast _ meczu St<.rt 7_ września
spotka. rn~ w Łodzi z Włokniarzem
pabianickim.
Start, jak wiemy, jest leaderem
tabelki lódzkiej i jeżeli potrafi
wyżej
w
zwycięstwa
odnieść
wspomnianych spotkaniach, reprerozgryww
Łódź
będzie
zentować
me<ialipI'Zysłał kilku naszych
(n)
stów. Chodzi tutaj o rozpropa- kach o awans do II ligi.
gowa!llie lekkiej all-etyki w naj-

' starty
zaf'lran1czne
5

naszych lekkoatleto'w

ZSRR-CSR 2:1

l
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K arnec1•
pl

o złoty kask

»Głosu

Poiutrze na torze w Helenowie
octbę'dą się wyścigi kolarskie za
motorami, o zloty kask redakcji
Na starcie
,.Głosu Robotniczego".
zapowiadającej
tej interesująco
siQ imprezy stanie kliku popularnych w Polsce kolarzy: Wilczewski, Grabowski,

Łasak, Wiśn!ew-

ski Jamroz Klabecki, KomumewBek, Borucz, Ulik
ski' BiedroÓ.
i Pijanowski:
I jeszcze jedna niespodzianka.
Tym razem motory poprowadzą:
trener Michalak i wychowawca
Elka Grabowskiego Korsak-Zalewski.
Program wtorkowych wyś<!igów
przewiduje wyścig• eliminacyjne

1

*

Robotniczego«

*

· .
Tromwo1orzo

arskt, ,.

*

w finale

Zgodnie z rei;ula~inem .ml.;
strzost°"'' nasi szabl1scl. (kto~z:
walczyli w finale tur111e,1u druzy_
nowego) pierwszą rundę spo.tkan
opuścili, podobnie jak szerm1.erz&
ZSRR i Włoch. Po!aC~' stanęli nil
planszy dopiero w ćwiel'ćfinalach.
.--

Dz1·s'

f •. n

ały

misłrzoslw wiośhuskich

Eu ropy
w drugim dniu
strzostw Europ~·

rnę_żczyzn

wioślarskich

mi\\' konkurencJi

roz ..;grano 15

1n1ędzyb1e

gów, w których oóady 21 krajów
rywalizo\valy o pra\\-'"O uczestniczenia, obole już wyłonionych 15 o•
sad w przedbiegach, w niedzielnych

wyśclga-ch

finałowych.

ze wszystkich międzybiegów, z
czwóre<c bez sternika,
po dwie pierwsze osady weszły do
W czwórlcach zaś bez
finałów.
wyjątkiem

sternika z

każdego

z trzech

mię

dzybiegów .iedynie zwycięzcy zakwalifikow;<li siP do niedzielnych.
wyścigów

oto

wały

finałowych.

które
osad~'.
się do finałów·

zakwalifikow sobotnich

międzybiegach:

CZWÓRKI ZE STERNIKIEM
Jugosławia, Szwajcaria,
Polska.
Włochy,

l~~~:~~~oŚ<!;ek~raJ

We wtorek w konkurencii ogólnokrajowej

Wilczewski startuje w Helenowie

Filadelfii

Larsen znów poprawił
rekord świata

lepszym wyda.nili. Chcemy mlodzieży szkolnej pokazać, jak się
skacre wzwyż, jak biega Bas'a
ełestrowanych p1.łkarzy
Z
Jajak rzuca
Janiszewska,
.I
8
nu.sz „lokietek" Sidlo.
w łódzkie.i A-kla"ie jest obecnie I kiem zagrnżone są: Sparta Dobrze- Inicjatywa. p<ierwm<H·•L.ę<]ma,
l' 36 ze<poło' w p1.lka1·sk1' ch. W g1·up!e lin ..KKS Koluszki :_ Ener„ety'ka,.
n.-yklasn~c;
t.yJko
nalez·.v J"oJ"
~
~
~
Wiceprezesa LOZPN, I~nacego
realizacji. pierwszej w tabelce prowadzą
czekać mczęśliwej
Czy w programie tylko lek- Budowlani, w gru~.e II - \.Vidzew, Kadzidłę, pyt~my e> &zczegoły maa w III - Wieluń. Te trzy kluby Jącei nastąpic reorgaruzacJi lódzk-tletyk.
,
mają największe szanse zakwali- kieJ A-klasy. .
w
~
- Nie· chcemy żeby w szkol fikowania się do 111 ligi. Spad- -Real1zowac będ2aemy A-klasę z
·
ml
'
,'
grupach
poszczegolnych
w
że
tym,
on~m. oorodku sport?"'.Yffi
będzie tylko po 10 drużyn i w rodziez
1960 będą już t.ylko dwie gruku
„ a u praWlac w .szYsit' · mO!!ł
1t
py. Chodzi nam p'rzedc wszystkim
l
kie l>ez wyjątku s.porty letnie,
Zużlowcy
o podniesien.ie poziomu sportoweil .
a w .soezonie zlmowym pomyśli,go pąszczeg<>lnych zespołow,
,
my również o hokeju.
Jesteśmy przeko-nani, że tego ro"łk
s1.·ę
dZaJ'U re.orga.niza. CJ·.a p1·zyczvn.i
maPa.nie
duw.
jein
To
"
to po·
•
do usprawu1ema naszego zyc1a
g1Btrze, a czy rue war
Drużyna żużłowc6w 'I'ramwajaNa posiedzeniu . Wvdziału Gier. i. spMtc>wego.
myśleć o tym, żeby na tak l'O'Vległym terenie można bvlo w Dyscyplhi.y.„u&ilr-afl·.~· ciwóon''plłk'a~· - ~}'".a..l:fri.Tż'YhY . ;A-~lasiiwe· całk\em .· · rza. · wyj.eżtltająca na cztery
mecze na Węgry.
Znanv bramhłrz gdańskiei ni.esluszme zwiaca się zbyt małą
przyszlości wybud-owa.ć ·basen rzy
Kołeczek (21, Jirakowiak (3),
Le~hii H Gronowski otrzymał 12 uwagę.
h ba
:M ·
k'?
-•
Strzelecki (1), Sumiński (5),
Od Siebie ctodaJemy, że w kartoz t.~·godni ct,vskwalif1kacj1 za slowną
O'L.lla e y
.,.ywac .,
Lewandowski
Wróżyi1ski (6),
obraz<; sędziego or<>z wysoce nie- t~e LZPN zarejestrowanych jest
(9). z lewe.i strony mechanik,
sportowe zachowanie. Ponadto ZH· przeszło 0 tysięcy pihkarzy',
Janicki.
(n)·
wodnik Piasta Gliwice - Cieszowiec. otrzyma! 3 miesiące dyskwalifikacji za brutalną grę.

5000

Sport

DWOJKI BEZ STERNIKA
Wielka Brytania, ZSRR, Rumunia, Polska.
JEDYNKI
Von Fersen (Niemcy), Rabader
Kozak (CSR), Redele
(Austria),
(Holandia).
DWÓJKI ZE STERNIKIEM
Włochy, ZSRR.
Osada polska byla tu trzecia
świata na 100 m, motylkiem. w straciła tym samym praw-0 uczest\11.r niedzielnym bie·gu w~'
niczenia
sobotę 19-letni Larsen
ostatnią
ścigu finałov.i ego.
jako pierwszy na świecie zszedł
poniżej granicy 1 min., uzysxując Finlandia, Rumunia.
- 59 •9· W piątek niezmordowany
CZWÓRKI BEZ STERNIKA
zaatakował
ponownie
Amerykanin
czechoslowacja, Anglla, Polska'.
uzyskując wynik
reko1·d swiata,
(osada polska uzyskała najlepszy
_ 59,6.
oficjalny reltord Ś~'iata na tym czas dnia).
k
.
t
dys ansie nalezy do Japonczy ·a
DWO.JIH PODWOJNE
'l'akashi Ishm1oto 1 wynosi - ,
1oo1
Niemcy, Belgia, E'rancJa, SzwaJ•
•·
caua.

Reorgan1·zac1·a A-klasy Io"' dzk1·e1· ~{a~~~l:nij~~~e~

P.o międzynarodowycłi spo-tkaniach z drużynami Londynu, Manchesteru i Niemieckiej Repul>liki
Federalnej, czolówł~ę naszych lekkoatietów czeka n<>wa porcja zagranicznych startów:
W Memoriale Im. R. Barb!ga (1!8
w .rześn'ia w. D. reźnie) wystąpi":
k
d
L
Zbigmew . ewan ows. -1•
Oz Ó!(,
Stefan Lewandowski, Wazny, Kazmierski, Kopyto, Grabowski, Janiszewsk! i Klimajowa. 1 pażdziernika w Wuppertalu startować będą - Rut. Walczak, Grabowski,
Ożóg, Ka.źmierski .1 Stefan Lewandowski. Na m,ędzynarodowy
bieg maratońeki do Koszyc (12 paź·
dziernika) wyjedzie Rusek. 26 paz
dz!em_hlca "!'1 Torgen (NRD) t>dbi;,_-1
dzie "'.ię mię.dzynarr.~owy meet~,„
w ktorym startowac będą m. ?n.
dwaj Polac~· - długody&tansowi~
~"itkow-&ki i cht>dzian Szyszka.

------

e

Sport

OSEMKI
Wiochy. Czccl1osłowacja, StanY
Zjednocz.one'
którzy mieli na półmetpr;:ewagę 2,7 sek. nad SZW3.J•
kuPolacy,
carami. na fin iszu oslabli 1 na mecie sklasyfikowani zostali na c1ru•
gim i trzcciin miejocu w 5ednakowrw;vm czasie ze Szwajcarią.
świetlenie tilmu z~~ecyclnwało, iż
obok USA do finalów zakwali!i·
kowala się Sz'1.vajcaria.

Wrocław·

prowadzi zŁodzią 4:2

Wyznaczono już terminy sp.ot.
kań półfinałowych oraz finału Pucharu Kałuży. Mecze półfinałowe
na dystansie 10 km i bieg finalo- rozegrane zostaną 5 pażctziernika.
Na kortach tenisowych ŁKS roz
wy na dystansie 25 km. W wyści Spotk .ją się Opole ze Śląskiem o- począł się wczoraj mecz tenisowy
o zdobyciu raz Poznań ze z·.vycięzcą meczu Wr.ocław - Lódż. Po pierwszym
decydującym
gu,
I miejsca, lrnlarze będą musieli Wrocław - Warszawa. Mecz fina- dniu Wrocław prowadzi 4:2.
łowy odbędzie się 1 listopada.
przejechać 62 i _pó~ <>krążenia toru.
Dla lodzian punkty zdobyli: Nozwyciężając Oboran
w-0polska Dawno _me. miellsmy . w Helen owie wyscigow ko!arslnch za pro6:4, 6:1 i Sosiński - zwyciężając
Bajiałę 3 :6, 6:1, 8 :6.
\Vadz~niei:n ~ot?rów . Trzeba VlięC:
oczekiwac, ze impreza ta obudzi
\"lroclawlanka Dałkowska wyzainteresowanie, tak ze strony miz Pajchlową 7:3, 4:6, 6:0,
grała
!ośników sportu kolarskiego, jak
3:6,
Dittrich wygrał z Banasiem
8:6, 6:2, a Rowiński pt>konał Kt>pi motocyklowego.
czyńskiego 6:3, 7:5. Natomiast paW przerwach wyi:c!gów projekW Pradze rozpoczęły się wczoraj ra :C ini - Rowiński \vygrała z
tuje się 21organizowanie kilku kon mistrzostwa Europy w piłce siat- parą Bt>rowczak Ko-pczyli.ski
kurencji kolarskich, dostępnych kowej. W pierwszvm meczu siat- 6:2, 6:4.
wyścigowych.
dla posiadaczy kart
karze Polski pokonali Finlandię
Dziś o godz. 10 dokończenie me3:1 (12:15, 15:2, ló:l, 15:6).
(n)
Początek o gt>dz. 18.
cz.u.

Jerzy Hornung

Pierwsze zwycięstwo

naszych siatkarzy

(29)

OPERACJA „WIDMO"
września 1942 roku. Tego dnia „Gilbert" nieco wcześniej
zakończy! pracę w firmie i udal się do swojego tajnego gabinetu. Sytuacja była bardzo poważna. Całej organizacji groziło
Informacje otrzymane z Berlina
olbrzymie niebezpieczeństwo.
do ściśle zakonspirowanego agenta, pracującego w RSHA
stwierdzały, że gestapo i Abwehra przystąpiły do decydującej
akcji przeciwko organi.zacji „Gilberta". Wieści z Berlina nie
były zbyt pomyślne. Gestapo aresztowalo „Corro" i kilku jego
wsipółpra-00wników. Lud.zie ci nie p!'zyznali się do niczego, lecz
pomimo tego materiały !iłedztwa zostaly przekazane sądowi
wojennemu, któremu przewodniczył pułkownik Luftwaffe Roehleder. Za kilka d1111 miał zapaść wyrok w ich sprawie. ,.Gilbert" nie miał złud.zeń oo do tego, że będzie to wyrok śmier
ci. Lols ich był przesądzony i nic nie moż.na było uczynić dla
ich uwolnienia. Nie czas zresztą bylo o tym my.Sieć. Organizacja muslala praeować wbrew wszystkim niebezpieczeństwom,
aż do pełnego zwycięstwa nad hitlerowską Rzeszą.
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,,Gilbert" spodziewając się zdemaskowania poczynH już wszy1StK1e potrzebne kroki mające na celu zapewmerne ciągłości
pra<:y caleJ organizacji wywiadowczej. Dupcmt po wyjeż<lzie
z Br-uk.seli i sfingowa•niu swojej śmierci działał teraz pod falszyv>'ym nazwiskiem obywatela polud!ni.owo-ameryka1iskiego
Al=so de Parantez na południu Francji, organizując specjalną drugą rezet·wową sieć lącznooci. Sam „Gilbe~·t" mial zamiar
prrenieść się do Szwajcarii, albo j-ednego z krajów balkańskicih,
okupowanego przez Ni.emcy.
„Gilbert" pods~e<lł do szafy panoemej, za.blokował meohainiiz.m
jej
au'.omatyczm1e ni.szczący dokumenty znajd.ujące się w
wnętrzu, w wypad.ku gdyby ohcial się tam <lositać ktoś niepowołany, i wyjął z jej wnętrza kilka kartek pa.pie·ru, za•pisan~h
drobnym, ręcznym pismem. Były to o.statnie polecenia i roz.
kazy z Cent.rali. „Gilbert" rzucil na nie okiem.
„Kro de VSA. 12. li. 22. 10. 42. wdis. qbt: Do „Gilberta" od
dy;-ektora. Proszę s.prawdizić, czy Guderian rzeczywiście znajduje się na fr0<ncie wschodnim i czy podlegają mu 2 i 3 armia,
ponieważ „Pete1\S" melduje. że miał Z-OIS>tać odwołany".
Gilbert zanotował kilka liter na skrawku papieru i spojrzal
na następny radiogram.
,,Kro de VSA. 12. 11. 22. 15. 22. w<l\S. qbt: Do „Gilberta" od
dyrektora. Czy 7 <lywizja pancerna rzeczywiście opuśdla Franc1ę? Jeśli ta•k, to doką<l się udała? Kiedy przybył <lo Cherbour-:Ja>ki jest jej
ga sztab nowej niemieckiej dywizji piechoty?

num·e r?''
„Gilbert" schowal na powrót oba tekl'>•l-Y do szafy, 'l.-am.knąl
ją i udał się na górę do swojego jawnego gabinetu. Po obwili
wszedł tam także ,.Suchet". „Gilbert" spa.strzegł, że jego sekr-etarz byl zdenerwowany.
- Czy eoś się stalo? - za.pytał.
- Tak - powie<lzial szybko „Sucliet". ~ Nam ludzie meldu-

kiJku dm.i są ol:J<Se!"wowani przez jakieś podejrzane
Kilku z ;nich k~ęci się w pobl'.żu na.>zej firmy.
powiedział s'JX)kojnie „Gilbert",..-.
- Spodz!ewałem się tego DzilSiaj 1:.kwld'ujemy naszą .. M.alą Centralę'· i P"zenoslmy ją
w inr-.e miej&ee. G<lyby zaszło coś nlep~zewidz:an·cgo, pracę
>p0de}mie siatka Tez.erwowa. Zastanawiam się tylko, gdzie Jeży
.slaby punkt naszego systemu łą<.-,z,noś<:i. Ile ma.my teraz sklcji?
„Suchet' zastanawiał S:.ę przez chwilę.
Czterdzleśei osiem. Z tego pracuje obecnie dwa<lzie6cia
cztery, a resz.ta majduje siQ w rezerwie.
przy czym jedna
- A zatem mamy osiem grup lącrznoś<:i.,
z nich pracuj·e zawsze na tym <>amym .szyfrze i o tej samej
.por-i:e. Tu wiaiśnie leży błą.d. Czy możecie mi podać, ile nadaliśmy meldunków do Centrali w ciągu tego miesiąca?
- Oko!o pięciuset. W tej liczbie sto sześćdziesiąt pe>siada.iącycb
szczególne znaczenie. Większość z nich pochodziła od .,Petersa"·
Ten także prze~yła niektóre ważniejsze szyfry b3zoośrednio do
Centrali, „Sauera", „Edwardsa", który obecnie siedzi w centrali Abwehry po przeniesieniu go z OKH i kilku innych.
- Jak ostatnio prncuje „Sauer"'?
- Bardzo dobrze. Udało mu się zdobyć dokument:; oraz rysunki techniczne rie>tyczące produkcji tego nowego myśliwca, o ktorym już meld"Jwaliśmy do Centrali p!'zed kilku miesiącami. Ma
on rozwijać szybkość 900 kilometrów na godzinę! Wyprodukowa·
no już p1·ototyp dwóch nowych samolotów odrzutowych: Messer·
schmitt „Schwalbe" i Heinkel „Volksjager". Do uzbrojenia mai<\
one wejść w 1944 roku.
Wiadomość, którą przeslal ,.Sauer", miala bardzo duże znaczcn•ie i „~ilbert" r02kazał natychmiast przekazać ją do Centralf•
k·orzysta1ąc ze stacji rezerwowej, ukrytej w pewnej miejscowosci pod Paryżem.

ją, że o<l
indywćdua.
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