nikt o kawiarni nie
nauka na wokandzie Rady * I
*
* Nie plan sklepów, lecz wygoda W prastarym Si'eradzu
•mówi... * Batalia o... 150
* Sport. ..
niedbalstwa PKP * Prawo
numerze •klientów * Typowy
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chociaż

Łódzka

złotych

Opłata

pocztowa ul•zczona

odbyła się sesja

pięści

przykład

WRN

i plenum

WKF JN

poświęcone obchodom 1OOO-lecia
Ustalono progra·m uroczystości
na terenie województwa

ryczałtem

Cena
50 gr

Nie każdy chyba wie, że Sieradz znajduje się w sercu prapfastows~ich.
ziem
.slaryeh
Tereny obecnego województwa
obejmująoe prawie
lódzk!tego,
w calo.ści z'emię łęczycką, sie-

!

starszych grodów polskich na
na1S1Zego województwa
teren.ie
- s :erao<fau, odbyła si.ę w sali
VI na<lTeatru Moejskiego zwyczajna isesj.a Wojewódzkiej
Rady Narodowej, połączona z
radzką i rawską, odegrały waż- r.lenarnym pas'.edzeniem WojeNr 301 (3756) ną rolę w tworzeniu się pań- wódzktego
Frontu
KomHetu
Łódź, piątek 19 grudnia 1958 roku
Rok XIV
Tematem
Narodu.
.sitwowooci polskiej i kształt<>- Jedności
tych wspólnych obrad było
waniu się narodu polskiego.
zi:emia _łęczycka i sieradzka I mówienie i ustalen~e programu
Państwa
1000-leC'ia
w okresie ksztalto- obchodu
.stanowiły
wania się państwa p:erwszych Polsk'~o na teren•ie wojewódzzwarte terytoria twa lMzk!ego. Wzięla w nich
P:astów
liczna grupa
plemienne, a następnie - dwa również udzial
Szkoda
które naukowców lódzkich.
k.sięstwa,
samc.a.z:elne
najdawn.'.ejczych tylko, że nie bylo archeologów,
od
weszly
W prezydium zas'edh m. in•
czasów we wlada!Il'e rodu Piaponujące w zestawieniu z tym,/ niego służenia doraźnym kampajak było w 'Polsce przedwojen- niom politycznym, podczas gdy stów i w sk!ad państwa Mies.z- sekretarz Rady Państwa - JuHorodecki, wioepremiet'
lian
nej i w ogóle w zestawieniu Zj sztuka może swą spolecznie po- ka I..
Stefan T!!nar. p··•,u·\'·•·.-lriiczątych położenie
Centralne
stępową rolę spelnić zarówno w
na·szą przeszłością.
z'em w pai1stwie Piastów po- cy Prez. WRN - P'otr Szvma•
,Także jednik nie wystarcza,jące tak lnz,:>ośredni sposób, jak też
są one w porównaniu z tym, co poprzez bardziej pośredni Wplyw wodowalo, że tu odbywały się nek. I sekretarz KW PZPR ~
·na kształtowanie ludzkich po- różne zjawy, zapadało wiele Marian Miśkiewicz, prezes WK!
pragnęlibyśmy osiągnąć.
Stefan Pobocha, prw~
decyzji, że z'emie te stały s:ę ZSL na przyklad sprawę sta.w spoJ.ecznych.
WeźmY
prof,
j Jak wspom.nialem. te ujemne jednym
z ważniejszych cen- wodn:czą{'y WK SD ''Vcz-0raj w Sali Kolumnowej Urzędu Rady Ministrów
czytelnictwa książek.
Na podstawie badań prz,epro- zjawiska występowały nie ty1ko trów życia politycznego i go- Roman Kaczmarek i przewodkulturalno d7..iałaczy
roz1n~częla JS>i.ę krajowa narada
wadzonych w Warszawskiej Fa-1 na odcinku kullury i oświaty, spodarczego Państwa Pol.skie- n:czący WK FJN Ry.s:zard
oświat-owych. Biot>r?:e w niej ud~-a.ł ponad 700 przedslf.abryce Motocykli. na 277 (}bjętych a.Je w całości na:,zej pracy poli- go w zaraniu
jego dz.iejów. S1viątkow.s.k.i.
w;;::.icli różnych śr-0•d·1>wisk kultura.ln.VC"h - litera,ci, akt.orobotników - 101 nie tycznej i spol·ecznej.
ankietą
Ale wróćmy do teraźniejszo
rz.'·· nauczyci-ele, p.-zoecl.s(a:iviciele rad nar-O·d·owych, praObrady zagaił przewodniczą
Partia podjęła z tym walkę.
c~yta ksia,żek w o~ól.e, a w gru
ści, tworzącej dalszy c:ąg sl<1w- cy WK FJN, podkreślając hicownfoy i kier-0wnicy <l()lmów kuHury, klubów i świetlic,
szeTo partia nasza pobudziła
p1-c stałych czytelnikow są zalenej tys'ącletniej historii z'em storyczne znaczen:e
wfa.doz par!.vjnych. 0 rgan~zac.ii sp·o·!ecznych i związkowych.
pDSiedwdwie 53 osoby, systematycz.:nie roką dyskusję obejmującą pro- województwa łódzkiego, WczoZa st-0lem p,r-ezydi.alnym zasiedli m. i·n. członek Bii•ura
n ia. Refe:-at wyglo.sil przcwod(Dalszy cląg na str. 2)
~~rających jest więc mniej ni2
najz
jednym
w
wła.Snie
raj,
M•>P<llityezn·eg-0 KC PZPR. sekreta rz KC PZPR • .Jerzy
n1iczący Kom'sji Kultury WRN,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - prof. R. Kaczmarek. Podkreślit
Wybrałem, dla przykładu czyra•w;ki oraz ministr<l'Wie T. GaJj.ńsk!i, S.t. Zóllkliewski i Wł.
on. że obchody Tysiąclecia r-enRif'11l<o();wski.
udziałem
Hucir~
telnictwb książek. Wia.domo, że Uroc1.ys1ość
podobne rezultaty stwierdzilibyś
Z~lJ.ran.:rrh p•Dwilal w imi.cniu organizatorów na.rady winą się niewątpliwie w kilku
..:i
ł
my i w innych dziedzinach o- • •
KG PZPR ; l\'Unister.siwa KulJt.ury i Sztuki - poseł Li;o.n
kierunkach. Jednym z poważ
bratnir,h
1
lnTIYC
l
upowszei
dorosłych
dla
światy
Krn,,.ikowski.
będzie skup:enie
nych zadań
chnienia kultury.
Glńwnvm punktem p•n„edP"Oludniowyeh obrad byl rePań
ttwagi wokół p<X!zątków
trzeba,
stwierdzić
tym
Przy
~
fer~.I .Ter~ego Mot'awsld~go.
stwa Po]skiego i kilku p<'erwchociażby to bylo przykre. że
w g.n-tlzinaeh p-O'Jl'r<hH1n•i-0wyeh pr21ewodu:icvwo objął miszych wieków jego hi.'<torii. Zami.eliśmy w latach 1954-1957 na
w któirej m. in.
n.i<;{('r T. Galińsi1d. P{)•rl..j<}to dyskusję,
i111tere.s.e>wania naukowe archeowet pewne zahamowanie rozmalogów i historyków oraz k:rajochu w roz;woju ruchu kulturalzabra.l głn.s min. St. Z óHcicwskli.
znaiwcze s..'i{oncentrują się przeno-oświatowego.
.fotrn dal'l'Ly ciąg dyskusji i za.kończenie narady.
de wszystkim nad Bzurą, NeJa•kie byly tego -przyczyny?
Po'i1iżc.i d:rukujemy oi}S'lernc fra.gmen•tY ref.eratu, wyKRA;KóW CF.AP). W czo.raj o I siągnięta została planowa gru- rem i Wartą.
Daleko posunięta centralizacja w
irl{)s-;on,t-,go przez sekretarz.a KC PZPR Jerzego M01rawkierowaniu ruchem kulturalno- godzLilie 9 specia.Jnym pociągtem bość _ ułamki milimetra. Ta._,
Dotychczaoowe badania nauskiego.
- - - - - - - · - oświatowym - podobnie jak ca- z Warszawy j'.)rzybyli do Kra.ko- śma z•N'ija się w wielkie, kilku- kowe w)lznacz.ają na centrum
dlugos"c1· rt1lony. d2.lszej akcji badawczej P"''•ta- która, po- wa: I se!matarz KC PZPR W_ la- setmetroweJ'
kraJu
lym
· t
, a war! o JeS
™ ™
d
. łb
· d życiem
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przyporom·ee· tahi.e
Drodzy towarzysze I obywa,te1e.,
w Polsce 1·nwestycJ·a rą Łęczycę
wie zia yrn, 0 pewnego stop- dysław Gomulka, czlonek Bmra N'lJ·
· "'. o k resie ostatnich
· dl.a t ego. ze
1
·
"•
oraz jej okolicę
_
.. w 1·ęlcsza
,
Snotkaliśmy się dzisia1 w co- i
:nio;Jej dla naszego narodu. glę- d"'.och lat .rue brakło gloso":'., n!a była konieczna w okresie, Politycznego KC PZPR, pr·ez,es przemysłowa ostatnich lat ren.po nad Bzurą. Wszystko wskazuje
0
nadame roz- Rady Ministrów - Józef Cyra.n- czela pracę.
chodzllo
)),'\<O nurtującej nas wszystkich, ktorc zmme1szaly ten d~r.e;bek, kiedy
też na 7..arnierzc:hla prze.<-,z!o.~ć
Wladyslawa Gomułkę, który po Lutom'erska z jc~o zaplec7..zm
ca!ą parti<;. sprawie upowszech-' nawet chciały go przekre~llc . .z mach.u .. tei pra;::y, kiedy pro- kiewicz. czlo.nek Biura Poli tyczbttwę zlnego KC PZPR. przewoćlrncz:D,cyl· raz pierwszy odwiedzi! Hutę im. nad Nerem.
w1elk.ą
obiektywną oceną glosy te me wa.dz1ltsrny
nicnia oświaty i kultury.
V,Tre.~zc:~ 1.akże
rna\fabety~me:m tal: trz~ba ~r- CRZZ . - Ignacy Loga-Sowmsl.:t Len.ina. proszą o wpisanie się do Sieradz wraz z korytem Warty
Stawiając sobie zadanie wy dat mają me wspólnego.
pamiątkowej.
księgi
obchodach
w.
uclztał
biorące
oraz
i:
\powie~..
ze
worzyc,
s
o
ne;ro roż~zrrzenia pracy kultu-I
zatrzyma na cza$ dluż.<;z.y uv•aI sekretarz KC w imieniu parralnr.-oświafow.ej wi·emy oczy- za.dania, przed którymi stanę- mat fronto?, klimat . s.v~ęteJjl 40-lecia KPP d_elegac1e bralmch
v;iścil" że nie zaczynamy jej na la po odzyskaniu niepodległości wo{ny z _zaeofa~tem 1 ciem- partu: DelegaCJ 1 KC KPZR prze tii i rządu dziękuje budowni- gę naukowców i sµ<>!eczelistwa,
Drugim nurtem obchodów TyPrzeciwnie. - w nasza młoda władza ludowa, by- n~ą, "'>"'. ;?1'ari up ywu c~asu .. ~ wodmc:zy _członek Prezydmm KC czym huty za dobrą pracę. Wpipu.-1v~ polu
0
tv~ ·zakresie. Polska Ludowa i ły . ogromne. Przede wszystk~m ~~~~ę 11!d'r: ~1ta~~~~e s~J!tur~:l- KPfR pi.erwszit ~astęf:.a. ~rZ;e- su.ie również życrenia dalszych siąclecia będz'e w.szechstronne
a. Y . D1nl1s ro\v sukc-Bsow w rozwijaniu gospodar spoiJularyzov»anic procesu •rozkadra pracowników lrultury i' chodz. ilo o jak najszybsz.• e wyrow no-Oświatowy- eh z'a~"la s'ę sta lwZSoRnRicząceAgo M"l
1 mian.
Polski,
histocyc2me~o
woju
'~ egacit ki krai·oweJ·
·
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'
ja' na 11ic tych braków , i krzywd
z
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· ·
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. ·
Biura Polll cz
czlonek
_
KPCz
_ wać hamulcem dalszego postępu.
. · · '
'.
·
oswiaty zro 1 a_ ar zo wiec. Ja 1 _.
Na.stęprne odbyl_ stę wiec z u- zwłaszcza zaś okresów i zjaJizi Hondr ~h
NiemaJa cześć pracow.ników ne o KPCz
trz-ym,_im się me<:o nad d~tych- ! kic w z.:akresie_ ?sw1aty_ l upo_
dcm'.oo.lyeh.
zł Y 1: dztałem . ~ąkutysięczneJ rzeszy w isk wyjątkowo
KC SED _
czarnwym dorobkiem w tei. dz1c 1wsze_chma.n~a dobr . kult~ry pozo . kultmalno-oświatowych. ktr\rzy d
upownastąpi.
pra.cow111kow komb111atu Przema Jednocześnie
c one.
owiedz,ial e egac.1t .
dzinie. ponieważ nie mo.zemy staw1l us1:ro1 ka,:>1tal!styczny Pol 1z ra.c"i swe 0 za. da
Btura Politycz;nego KC SED -:- wiali kolejno: minister przemy- sz,echnien•ie
Ję · ' .P
g
rozwoju
nakreślać nowych wdań nic oc) ski przedwojennej , a pogłębiła • J
hi.~torU
m, swego .posl~lll1;tctwa ł spo- He:rbert. Wa.rnke. Przybyła tez siu ciężkiego inż. Kie,jstut Ze- grup społecznych i b iografii
niwszy tego cośmy dotąd zrobiłi 'jeszcze okupacja hitlerowska.
maitis, czlbnek Prezydium KC
eczne.go. pow1nm yc w pe .nym delegac,Ja KP Niemiec.
'
w:elkiC'h indywidualności z naPo serdecznych powitaniach, KPZR Anastazy Mikojan i I se- „,zych
zn.a.czemu tego. słowa d~ialacza•ałal1"s'
dz;ejów,
tysiącletnich
KC PZPR Wlad sław
m1 spol~cznyn:1. nab1erac ~aczę- wprost z dworca czlonlrnw1e de- kretarz
m. in. również dz\alających na
y
la cech i mamer urz~dmkow do legacji zagranicznych i przybyłe Gomułka.
Na zakończenie uroczystości ziemiach woj. łód*ego.
i broszur spraw upowszechmama kultur~_. razem z nimi osobistości polskie
Nakłady książek
Wystarczy przypomnieć o pod
d
, . .
Postulat społecznego zaa.ngazo udały się samochodami na prze- udeko rowano wyso,1:imi
w roku 1937 do
-oi'eni·u Ji·czbv. wszystkich u_ czą- wzrosły z 29 mln1957
Niemniej ważnym zagadnieo znazt J · wspo• ł czes111e1· w j.ażd~kę po mieście.
·
J d
k
~
szere niem będzie analizowan'c wspót
cz.<>._niami państwowymi
. ._ e _1\ora.zo- wama s. u n
powaznego 92 mln w ro·'!
Mimo
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.
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zwiedzePo
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KRAKÓW
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uproszczony
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po1ozy 11 . za cresnej nam histor ii Polski w
· d - niu Krakowa przedst·awicicle kie sługi wm
·
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.
b d{ orzy
prz ow,
pona d . częs t o .d o pos tul a t u b ezposre
o b ecme
wynosi·
:ności, niemal 4-krotnie zwięk- pism
1
okresie istnienia państwa ludou owie wa cowru.
Y
rownict.wa partii i rządu oraz
przy
egzemplarzy,
szyła się liczba młodzieży w szko 16.700.000
wego,
przybyłe na 40-lecie KPP delega
lach średnich i zawodowych. Wy czym jest to obecnie już nakład - Centralny jednak pr3blem cje bratnich partii wyruszyły w
starczy też po:óvmać li<:ztx: 215 wyraża„iz,cy rzeczywiste zapotrze 1
to SIJ'ra wa wysiłku sp-&l-ecznego,
uroczyna
Huty,
Nowej
stronę
bowanie.
dyplouzyskały
które
osób,
tys.
N'aliz.ac.łi hasla nuconego p:rz-ez
walcowni
stość uruchomkmia
J\
Zbudow:i-li~my niem~I od nomy studiów wyżs.zych w Polsce
bud-oWładysla.wa Gomułkę blad1 ci·enkich. Walcownia ta za
''
Ludowej z 83 tys. dyploma,nt.ów wa siec bibliotek publicznych od
wy tysią.ca szkól. W tej ch'-lili
myka cykl produkcyjny kombiwyższych uczelni całego 20-lecia miasta wo.jcwódzkiego do groma. ,.
w naS2.Y111 w<>jewód,,;twie buodunatu, dając uszlachetniony prody. Przed wojną były w Polsce
międ?.ywojeinnego.
45 now:vch i!'Tkól i
je się JUZ
służący g!ówdukt hutniczy za.wierające
biblioteki
Duże ~>;.·niki uzyskaliśmy rów- 1033
MOSKWA (PAP). _ Za kiJ.- istnieje '78 komj,tetów budowy
nie zaspokoj~iu bezpośrednich
•
nież w rozbudowie ?azy materia! 1._70~.0110 tomó':"· Dziś mamy 6.560 •
M k
d
'ed .
...J. •
k
szlcół. Do 1965 roku trzeba. wypotrzeb ludnosct
pubheznych z 25.496.000
nei dla upowszechnienia kultury.,
os wy
a '""ni przyJ z:e o
·
.
J
·
t
· btbhotek
•
·
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est godztna 13.10. Władysław z A al" p ul R0 b
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Ma,my obecnie cztery razy Wił} omow.
~e
B,ę
e.;;on,
a
~
~„
t
pulpitu
do
podchodzi
Gomulka
W nakładach s1ęgaiących. setek
~ej radioabonentów niż przed
s-Lkolnyeh. gdyi; liC'l.ba. dzieci
~a. w <>statn.ch m.~ą- u~ją,cyeh na naszym teWśród zakładów, które przed- sterowniczego, na którym jarzą 0
wojną. Dość kin wzrosła ponadltystęcy. egq._emJ?larzy p~iav-:1ly_ się
4-krotnie. Jeśli pr 7..ed wojną do wydama wrnlk1ch poetow l p1sa- termin<JfWo wYkonaly plan rocz- się lampy kontrolne. Naciśnięcie cach wtzyta .znialoomiteg~ s~.e renie
do ~kół '(>{ldsta.wowych
wsi film nie docierał w ogóle. to rzy polsk1ch, a za.r azem !1cz;ne ny, znalazły silę wcroraj dwa jednego z wlączników uruchamia/ waka w Związku Radzieckim. wyniesie w 1965/ 66 r<>ku
265
dziś 30 proc. wsi może oglą~ać książki pisarzy i poetów świata. lódz;k!ie prz.edsięblor.stwa: ZPB walce. z szybkością kilkunastu Tym. ra<Zem pobyt_ jego tr111ać
24.3,7 tys.).
tysięcy (-obecnie wychodzi będz;e około m:esiąc~.
ZPB metrow na o<:lrnndę
Wyniln uzyskam:~ w upowszech im, J. Ma.rchlewskl.ego
film:v w kinach stałych lub obJaz
Robeson wy~tąpi w stolicy i Czołową, pm:ycją, C'Zynów 61>-0""
taśma cienkiej blachy. Urządze
dowych.
1nianiu kultury są do.prawdy im- im. Harnama.
lecznych winna więc być buPierwsze wyko.naly zadania nia pomiarowe wykazują, że o- w 'Wielu m.iasitach ZSRR.
dowa soi:kól.
planu w dniu
tegorOĆ.znego
W dalszej części swet!o re1S bm. i to we ws'Zystkich odferatu mówca bardzo c''.'?kawie
Od
produkcyjnych.
działach
i szieroko nakre~lił historię ro<zwcroraj więc załoga tych zawoj,
woju prastarych ziem
kładów produkuje już na połódzkiego.
czet nowego roku. WecHug o!)lipośw;ięcil
Kaczmarek
Prof.
ponadplanowej
wa,rtooć
c-zeń
też uwagę planom rozwoju gopr-0dukcji ZPB im. Ma,rchlewspodairczego i spoleczno-kultuskdego osi.a,gn.ie do 31 grudnia
ralnego woj. lódz.k'ego w labr. kwotę 50.914.000 zł.
tach 1958--US. M. in. l)T7Jew1za;oga ZPB im.
Równ;eż i
siedtematykę
Interesującą
W goda.inaoh w!eczmmych Raduje się budowę n<Jwych oodo
wyprodukuje
da uchwaliła zreferowany prz.iez miu roboczych sesji omówimy Harnama
prze~
przędza.lniC?.:ych
d?..iał.ów
koi1ca roku d-0da ~kowe ilości
sekretarza PrezyQ!:um H. Re.i- osobno.
w Beł
myslu ba.wełnianego tkanLn wairt-ośe>i poprzęclzy i
:n.iaka plan pracy na rok pray17. XII. 1958 r. w
chatowie. Zduńskie.i Woli i ZeW interpelacjach głos zabtał nad 10 mln. zł.
&Z!y.
ambasadz.ie Ludowej
l-0wie, budowę nowych kombi(wy)
r.adny Woźnica prosząc o wYgnrii
BPl
Republiki
Linią generalną planu jest o- Jasruenie
na.f.ów wełnJ.a.nyeh w Zgioerzu,
sprawy przydziału
w warsriawle odbyła
,grani,coz,enie il00ci sesji oraz mieszkallliia o pow:ierzchllii . dW'll~
Toma..wi0wie Ma.z. i OWrkowJe,
się uroezysro.ić wrę
nupej.sizy :z;akres tematyki. Po- dziesitu kilku metrów kw. :rodypl-0mu l'Q9Jbudowę 7-aikladów dri;iewfairC7A!lllia
ci.lonka Bulgat"Slklej skich w Skierniewicach. budo-stianowdiolllo w:;łą.czyć czerwiec, dzin.ie składającej się z sześ
pre- wę komlriinatn p.ońc-zomniC'bego
Nault
Aka~mii
ll'tliiec i sierpień z kalendarza ciu osób.
Z mieszkania tego
zesowi P-0-ls.kiej Aka- w Aleksa.ndrmvie -oraz -zakła
obr.ad .iako ~~ wa.kacyj- prrenies!ono do lokalu o więk
prof.
demii Nauk
ną, nahm1.iiast tematykę kaMej szej powierzchni rodzinę dwuBr:rezidów od'Zie'.rowych w
Tadeusizo\\."i
d:rO"' i
MOSKWA (PAP). - W C71W3a'te-lt
do jerl.neg<> osobową.
fl<•sj.i ograni·c:eyć
nach. Planuje się także rozbu~
Kot.airbi1is1kiemu.
poi
porannym
posil"Cl-zenlaoo
na
Pozwoli
1>11.n.ktu usadm.icz.ego.
SuleJo-dowę wa!l'ien.ników w
NA ZDJĘCIU: am•
Ko.mit.etu
plenum
południowym
Bułga.rli
bas11.<lor
;~na wyczerpują-ee omówienie
zakła.dów rneta!O<\vych w
wie,
Radny Trzciński inte..'"J)e1owa1 centTaJnego KPZR, k<>iltyruH>Wa~<>
Christo Boe'' wri:cza Pra.sue i Wielu.nht,
"'"we.,,-tii i wyeliminuje pralcty- w sprawie przyjmowania su"b- dyskusję urd referaitem l'ii.klty
budOIW~
dyplom prot. dirowi
przetw6rn,i OWOOOV\!O-Warzywnf~wane dot~chczas odxaczanie lokatorów przez 060by budują- ChruSttZowa. „o wynll<aeh roo·
Kota.rbl.ńskiemu.
T.
mnyeh tematów z sesji na sie- ce sobie własny domek. Mies•z- woju rołnlctwa. w ostatnich pięciu
C?.:yeh w Lowi~u. Lasku, Podprzez nich opuszczane l~taeh l zadaniach dalsze.go wi.ro·
co miało rniejs.ce także kan.i.a
&Ję,
rzeźni f
dębkaeh i WiE;./uniu,
CAF - fot.
p.roduk~ji llrlykułów rol>tych".
Sotu
1
-~A
·
·
·
:"'Czoraj z ptmktem przeW'Jdu- zaJtnUJą ow1 sublok~torzy, _.,.,,......- w dyskusji za.!11ralD glos 21 mówprzełiwórn.i mi~nyeh w Poddę
Kondracki
J~C'ym omówlen:e stanu kmnu- czas gdy powmten Je przeJmo- J cl· w.
bieM"h i• Ra"'fo Maz., ceflieh::i
:rukaq:i m.iejlSik;i.ej.
P1eDum trw~
(T.ł
(Dalszy ciąig na str, ~
w~ kwat.erUDJek.
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Re erat Jerzego Morawskiego na naradzie kulturalno-oświatowej
'
~~ 2Je

no.stk!. Wskaza1a., co było złe i

str, U

społecznym

W!llio- s-tain!YWi plain elektryfikacji ca- niosą: 57 proc. powi.enJChni i 75
Wytyc7lne proc. ludności.
łego kraju do 1970 r.
Plany wydawnicze zapowiadarodzin
przewidują, że 80 proc.
odbiornik lam- ją serię taatich, wartościowych
posiadać będz:ie
wychowawczych, przy.7JWYczajają powy - czyli ilość odbi01"'ników książek, wzrost nakładów o 10
ludzi do szacunku dla urządzeń na tysiąc mies.zltańców wzrośnie milionów tomów, co doprowadzi
łączny naklad książek do 95 Jni„
i sprzętu, uczą porządku i dyscy z 85 do 250.
lionów tomów w r<Dku 1955.
pliny. W tym wszystkim trzeba
kwoty przeznaczą
Poważne
Sieć telewizji ro:z....«zerzy się do
jednak zdrowym
kierować . się
rozsądkiem, a przede wszystkim roku 1965 o cztery nowe sta.cje państwo na odbudowę i ochrOIIlę
zasadą wciągania do placówek. pri;ekaźnikowe. O ile obecnie za zabytków, pomników k:ultury nakultury tych grup społecznych, . sięg_ telewizji o~ejmuje _23 proc: rodowej, podnosZ.01.C sum.ę 82 miktóre jeszcze nie mają rozbudzo powierzchni kraJU z.anueszkałeJ lionów złotych, wydatkowanych
nych potrzeb kulturalno-oświato- przez 44 proc. ludn-0ści, to ana- w roku 1957, do 222 milionów ;v
logiCZllle cyfry w 1965 roku wy- 1965 r.
wych.
Destrukcyjny wpływ korne.rdziedzinie upowcjalizacj~ w
P<>lega
kultury
sz..e<:hniania
przede wsz)-.stkim na tym, że
rozblla ona dotychcza.sowe fordo s=roki.c'h
my dooerania
Oto 54' najpilniejsze zadania 1 wych zadań oświatowych i dla
faworyzu'ąc
rresz odbiorców
organizacyjne w zaik:resie ·pracy I zapewnienia prawidłowego ksztal
J
. . '
..
towania się księgozbio:-ów, trzesytuowan~o kulturalno-oświatowej:
odoior:eę . lep:ieJ
poni~vaż u- ba nałożyć na Ministerstwo KulPo pierwsze rnaterialme.
Aby korosekwen1nie realizo- powszechnieniem kultury zajmu- tury i Sztuki obowiązek opr-c1coje się wiele instytucji państwo- wywania zestawów książek, któwać . politykę kult:rralną pa_rti:i.
wych oraz organizacji społecz- re muszą się zna!eżć w każdej
mu.srmy za&tosO'.vac .szereg ~r·:id nych i politycznych, należy dą- · bibliotece publicznej.
ków w cel<.. usun~ęcia tych bra-. żyć do skoordynowania wysirnależy , zwrócić
Po siódme ków.
ków i środków fina:nsowych, co specjalną uwagę na V!yposażenie
S.PI'IZyjające warunki dla roz- pozwoli lepiej realizować poli- w środki lokomocji oraz poprawoju pracy kultur.'\lno-<Jciwiato- tykę kulturalną w kraju.
wę warunków pracy teat1:ów obwej polegz.ją przede wszystkim
Po drugie - Ministerstwo Kul jazdowych i zespołów estradona tym. że Z06taia nakre.~lona tury i Sztuki powinno uzyskać wych. Rady narodovve ze swej
perspektywa dalszego ~tępu uµra\vnienie do opiniowania i strony powinny energicznie zaekO'Tlomic:z;ne"o i społecznego.
jąć się sprawą stanu sal wido, k koordynowania polityki i..'l.westy- wiskowych
. ":
o ·
dia tych teatrów.
":'-'ę ~ cyjnej poszczególnych resortów
pieram:; . i w O?raz
Po ósme - należy z.wrócić się
szym stopmu . będz.:emy_ oplerac w zakresie budownietwa urządo prezydiów \Wjewódz..~ich rad
nasze budowmctw~ OOCJati.stycz- dzeń kulturalnych.
Po trzecie - dla stabilizacji narodowych o ponowne rozpane na aktywnym i świadomym
pracowników kulturalno-oświato trz·enie d.e<:yzji w sprawie polą
w:me.;itJ~ctw;e mas pracujący:::h wych i zapewnienia im dalsz·e- czenia oddziałów kultury w pow organjzowamiu życia zb!oro- go rozwoju, należy przystąpić do wiatowych radach narodowych z
wego, zwl.a.sz,cza go.spodar::::uego opracowania pragmatyki
sluż- inspektoratami oświaty.
i .spolcemcgio i na kierowaniu bowej,
Wiele jeszcze ogniw adminiprawa i
określającej
n]m, krótko - n.a tym, oo na- obo·wlązki oraz wymogi w za.kre- stracji nic zda.je sobie sprawy,
.socjali&dem.ok.racją
zywamy
sie wykształcenia dla etatowych jak doniosle zna.ozenie dla kratyczną.
pracowników kulturalne>-0świato ju m3. praca szeregowego dziakulturalno-oświatowego,
lacza
wych.
Po czwarte - w dalszym clą- aktywu wi·'.'IU .sitownrzy.s:zcń kultu
gu należy pod.nosić poziom kadr ralnych. Zdarza się, że zamiast
zajmujących się sprawa.,m kul- nieść porno::, rzuca się im pO<ł
tury, pracujących w radach na- nogi przysłowiowe kłody.
Nara<ly wojewódzkie i dzisiejrodowycl!.. R?wnież Centralna
politycznej oce- Rada Związk~w Zawodowych i sza narada raz jeszcze uprzybezpośr·edniej
nie. Jest &fera <lotyc:ząca indy- ll1;11e orgaruzaci~ spoleczn_e po- tamniają nam ogromną rolę, jawi<lualnoocti artysty, jego tStyJ;u, Wlll'lnY wzmoonic kadrę zaimuJą- ką o:lgrywa kultura i oświata w
war.sztutu, żródel inspiracji ar- cą się sprawami oświaty i upo- procesie budownictwa socjalizmu. Problemy, które dziś omóAłe równoeześnie wszech?10111a kultury.
tystycznej.
nalezy krytycznie wimy i wnioski które podejmiePo piąte. .
k
.
.
d
praw ą JC\S1• ze IS!Ziu a osiągała p~jrzeć ! :zmowelizować zairzą- my, będą wyty~znymi do dalszej
· pracy. Powinny też stanąć one
' t
„
" t
·
gdy d
szczyty
woweJ,
pans
.racJ1
a dm"mis
. .zenia
.
. rO'LW-O>ju,
. swojego
. .
JeJ tw01"'cy wiązali si~ ~ n.il·J: odnoszące się do działalności ar- w centrum uwagi całej naszej
postępowym.i idea.ma tystycznego ruchu amatorskiego partii.
ba.t'thiej
,_.
Nasza partia, spcl:niająe- rol~
w celu zapewnienia mu lepszych
ep<Jlru.
Pa.rty,łne 9barnowisko w spr.a.- warunków rozwoju. Równocześ- inspiratora, organizatora i p:-zywie wyooru dóbr kulturalnych nie V: więks~ niż d~tychczas wódcy idcologic'Znego w szerosto~uu O'la1~;y sto_5;0wi1;c zarzą- kim ruchu kulturaJno-oświatosi~ pniekon.a.niem
kleru.je
0
i ~...,ekt~y~-.. ci.zeru. a a_ dm1ntstra.oi1 panstwowej, wym, powinn. a po_ djąć ofcn__s~"a
...,.~„•.... ycb
• "
t t.
t d t
„ •. ~"'
„
.,.....,
-~-- •.• .,..
•wall't""'ci·anłt
ruz J dona tym od ci ku i sze.r_zej
ą.
d...;~• __,u'" ~ mys' _ szm.i.rę i. aJl1I e ę ar ys Y
.
p szos t e -. pO?.os t aw1a1ąc
_,..,, .,,.„.
v
tychczas poprowa.dZ!c walkę o
. .
,_, 1 =„. '"' . . , histo· •
l'J.e'Zlll~J l .dal uiecentralizowany system za poziom oświaty i kultt''"" socJ·a~
.... u"z"".eJ, Hm.
-J
b"bl"
·
k upCYW
aktualne•
iot ecz:nyc h , wobec no listyczneJ· nai.5zego narodu.
i
•
""'~
· · • • funikej1 ~•ecznieJ
Jestesmy za. s'ret'oko 1>1>Jętym
_._,
.
e,,.~- •-·
w o.uae~.,..,...,..„en.....,wMUem
d ~nie twórczości a.rtystycnnej;
·
d
~~a.my P'°"trziebę iistruien:ia
roznych kierunków w pJ.astyc-e,
różnych k.0111-0epcji w f:ilmie C'l:Y
tendezwji aticystyC2111YCh w li~
teraiturre. W toku tw«WC"rej ry~Dokończenie :re str. 1) • r Waine jest tez, by inicjatywę
waitiiZ:toj.i krysiaJ~zować się będą najba.rd'lliej cen·ne, postępo- w'.l'p1en110-~·l~kowej w Sule~o- spoleczną wiąz.ać z najbliż.sz.ym
Za-dzllllllu pow. Poddęb1~ dl.a danego środowiska ob:ekw:te,
we wa.rloścd w S'Etuee.
meoon.a.t i w Teodorowie pow. Lask. za- tern. J. Horodecki przekazał
jednak
NieD11J11iej
lkla.dów prefabrykatów bwrorw- teź pozdrowienia. od prrewod'-'-·
·
''"""-'ując się ooeną lanyeh w K~luszkacil.
panstwowy,
A.
ruczącego Rady Pań.s'bwa,
s).>Ołeczp-0<trwba.mi
i
i'lleową,
Zawadzkiego. Telegram ·z ży:zioot.a:n.ą
W tyeh też latach
,__
·-•
ma. prawo i ouv,vią1zek wybudowane _urzą·~eni.a wodo- czeniami owocnych obrad prz.en.ruu,
Jakie z tego wyci~ć

dopronmtdzilo do pod

niesłuszne w kierowaniu fron- ni.esienia poziomu pra.cy domów ski?
PeWIIle formy odipla<tnoścl są na
blemy nauki i sztuk:1 w iwatce z .tern i<leol<>gicznym i kiultural- kultury i świetlic. Swietlice na
wsi mają na ogól właścicieli, pewno pożyteczne 2lEl względów
uj emn;ymi skutkami kultu jed- nym.
ktoś naprawdę odpowiada obecnie za sprzęt, ktoś 1.l'brzynmje go
w porządku.
Nastąpiło widoczne ua.kitywnie-

Walka o odnowę
froncie kulturalnym

na

polityką szerokiego wyboru, lecz
jednostronne
są
kształt-0wame
gusta po1pierające twórczość niei dru.dzy
Jedni
socjali.styczną.
spotkali się na grwncie wspó1nego poglądu, że ta.1-: czy OIWak
partia nie kieruje się żadnymi
zasadami w polityce kulturałtliej,
że pamuje w mej chaos i zamęt.
Ta bezołodna krytyka nie posytuację,

Wiele naszych orgalitizacji pa\!:"tyj:nych, społecznych i organów
państw?-wych, nie od =u było
w st.amie opanować nowe, wskazywane pr.rez Komitet Cein.tral11y, metody pracy.
Równocześnie wyszły na powienchndę obce i wrogie sily, któ
re dotąd były przyczajone, a potraktowały

ówczesną

sprzyjającą

do otwartego maga1a partii w umacnianiu jej
ki.erowniczcj roli na froncie ideol-ogicznym.
Równocześnie musieliśmy g?ów
ność rewizjonistów w ~a.rtii, k~ó
9, pod hastem '..'pel!neJ. wolnos- ny ogień skonc?'l"ltrować na dziac. zaczęli _szerOtk? 01'.W'ierać br~ łallllości rewi.zjooistów, którzy
my dla. !t-lerunkow 1 tendem.C'Ja składa,l.i broń przed pr09aga:ndą
reakcyj11ą, głosili teorie o koantysotjali.stycznych.
Procesy roo;czarowania do so- nie=ości zrerzyg.n<>wa111ia partii
cjalizmu w sposób szczegółnie z kierowania frontem. i.doolo.gicz
oot.ry :z.a>ehcxl.zil'y w śr-0dowisk&ch nyin i kulturalmym. W okr esie,
twórczych, zwłaszcza w literac- gdy partia z powodzeniem rea\lkich. Polityka odnowy i waJlGl z zowala program odnowy, upra:wypaezemiami w ruchu robotni- wiali oni ta:ką „krytykę" poczym, wyabstrahowana z kcxntek przec1niego okresu, która uderzastu history:::znego. z kontekstu la we wszystko co zbud<l'Waliś1\\.ci.lk.i klasowej, widzia.na by1a w my za v:-·adzy ludowej.
z tego cza-su pochodzą tzw.
tych środowiskach, j.ako „trzęsie
111ie zi€-llli", jako ,,kraclJ" i.cle- czarna literatlllra, czarne filmy
itd.
a.łów socjali=u.
Rozpowszechniooe w tym oli;;re
Niektórzy ułatwiają sobie zallie ataki na socjalizm za-ciemnia danie w obronie tej „czamej liohraz procesów, teraitury", twierdzą, że my jesteś
~y prawdziwy
zachodzących w dzi·edzi:nie ideolo
my wogóle przeC'lwko kirytycyz..
gli i kultury. Wielu aktywistów moiwi w literaturr..e, że chcemy
partii wyciągało z tego wniosek,
na kształt
:i:e polilyka stosująca s:z.ersze n:ż ckliwvch malowanek
„Rod:Żiny Połanieckich" ku podot.-'ł(i kryteria wybo1·u i koosek
'Wentnie uznająca swobodę twór- krz,epieniu serc. ·
czości artystyC?Jnej przynosi S'Zko
Takie twierdzenia mijają się
<lę w walce o socjalistyc:z;ną śiwia z prawdą. Nikt inny tak zdecy-.
clomość mas.
dowanie. jak partia nasza nie
1nni nie potrafili lub nie chcie- przeciwstawia sił) nastrojom sali odróżmić zasad polityki kultu- mozadowolenia. Jesteśmy partią
ralnej od ·licznych w pewnych rewolucyjną, która wyrosła w
spomiesiącach wypaczeń tej polity- walce ze złem i krzywdą
ki niektórych wydawców, reżyse łeczną. Nikt inny równie namh:t
walczy
nie
partia,
nasza.
jak
nie.
rewizjonistyulegali
którzy
rów,
cznym wahaniom. Byli tacy - i nie będzie walczyć o pełne wyktórzy te wypaczenia !brali za korzenienie zła, nędzy, zacofapolitykę partii i na tej podsta- nia, eiemnoty, krzywdy ludzkiej
'Wle twierdzili, że nie jest wcale i niemoralności z naszego życia.
jako

wYStąpienia przeciw S-Otjalizmo'Wi. Sprzyjała im w tym dziala.1-

nie środowisk lokalnych.
Zmniejszon-0 w sposób nierazmasowego ruchu kulturalnego. Wyrarz;ilo
się to w likwi.dacji zn.a.=ej iloś
ci świetlic wiejsk;ich i za,lcladowych. Jeśli D.BIWBt wiele z tyeh
placówek bylo martwych, należało tcłma,ć w nie życie, a nie
.
je 1'jk;widować. . .
W celu zape~erua w.Łaśc1w~go wykorzyst;m1a funduszu, ktory bu<lze_t_ panstwowy prz.e-.aia~
na rozwoi kultury, opieramy się
obemt:e na zasadach rzecz;o.wego
rozrachunku g-0spodarczego, który służy nie osiąganiu zysków,
lecz racjcxnalnemu mecenatowi.
Szereg wydaiwnictw rzuciło się
na tzw. pozycje chodliwe - litewa.żny !bazę ma.teriallną

Najpilniejsze zadania
organizacyjne

raturę kryminaln.ą, sensacyjną i
rozrywkową. ze o-zkodą dla książek

o trwalsz.ej

wartości

czej i artystycz:nej.

pozmaw
Nie jest to

na pewno polityka słuszna.
Na n::1.r-'.l-dach wojewódz.kich po
dan-0 i mne fakty sz~okiego
wprow<:-.::izema odplatnos01. Są
domy Kultury, gdzie trzeba placić za korzystanie z telewizora,
za wypożyC?..am.ie szachów, za udział w z..espołach amatorskich.
Niepokojące zjawiska komercjalizacji występują również w
dzi.alalnośd domów kultury, w
klubach i świetlicach, w których
praca obliczona jest na rozbudzenie j .zaspok-0jenie elememtar
nych potrzeb lwltura.Jno-oświaito
wycli.

Stosunek partii i państwa
do pracy artysty
Wiielkie kor;zyści, . ja.kie dla
naszego kraju i SOCJal:st~cznego ':"Ychowanua spoleczenstwa dac mogą: samorząd
merokt zakres urol:><')miczy,
prawn.ień rad narod<>wy-oh i ich
bliskie powiązanie z liu-"--ścią,
<.11u.v
różne iormy spółdzielczości na
po.stępu

I

wsi - zależą przecież w wielkiej mierze od poziomu wie<lzy, jaki_ zdobywają mas.y pracujące. od rozległości ilch horyzontów myślowy-eh. Z drugiej
. strony zaś mo:ilnooć i potrzeba
.
· · z b';.o„ · 1u w zyc:u
Ale jeśli mówimy, że potrzeb-, turalno-o&'Wiatową. Mn 1ej mo.ze ozynnego ..uiuz1a
od
· b-"
llle jest nam krytyczne spojrze- jest znane, że klerycy w semma
·potStwarzac
rowyrn
.
.
k 1ą stę me wiedni klimat, będą ""'ą
- że tak
1r1ie na rz.eczyw:stość, to potrzeb- riach duchownych sz.-o
:na i'est mądra krytyka. która tylko w zakresie pisma świętego n.o•wiem -. moralnie z.obowi""'Y.....
trafnie ujmuje przyczyny zła i i liturgii kościelnej, ale ta k·że w ,.,.
wać ludzi, aby pQgłębia1ll .swą
niedostatk.u która potra1i mobi- orgamizowaniu życia świetlicowe
~"-7<> ,· podn--"' ~"'"'J. nn.7;~
wi·
·
'
„~~~·~
~ ~~~
=~-. ~
lizować masy do pracy i walki go, zabaw, pr-zedstawien teatra11rulturalny.
ł dz.i
_.,.._
· ·
o lepsze i bardziej kulturalne nyc h , zycia sp ..... i.vwego m o e- „
zaws:re
Klasycy mairksi.2rrnu
warurnki życia, która wskazuje ży itp.
zależ.nOIŚć kultury
Jest zr-0zumia1e, re partia i wykazywali
jedyną drogc: postępu i rozwoju
naszego narodu - dr-0gę budow- państwo nasze nie mogą godzić od polityki, zależ.Ilość &lltuki od
llli·ctwa s-0cjali.sty=ego, socjaJi- się z takimi formami działa1noś- rrMterialnych warunków bytu.
rac:ji eztuka zaw.sze
tej
ci kościelnej, które .wykraczają z
styczmą perspektywę.
będzie
„Czarną, literaturę" zwalcza.my poza właściwe ramy organizacji podlegała i podl-egać
1 będziemy zwalczać dlatego, że religijnej, jaką jest kościół. O społeczno - ideowym kryter'lom
je!t ona literaturą 'bez perspek- ile jednak można jesz.cze dopusz o~ny.
Te elementarne prawdy trzetywy, literaturą bezmadziej111ości czać niektóre formy dz.ialalności
· • bo az· na"·to
ele ba przypomn:ec,
pr= postępowe
prowadzonej
ucieczki od życia i menty
1 pes•-mizmu,
'-'
choć opartej
katolickie
'
odpowiedzialności na świa.'~oglądzie religiJ·ny:m. , m_.i_ebśmy ost.a1n'o. faktów_. <>dejucie....-.zki od
t
nk
f
ł
--"
~,,,
spolecznej pisarza za kształtowa ale zawierającej
pewne postępo sc1<1: '-'"'-' spo eczm.eJ u CJ1 szuwybierać Sll<>śród Jl<l'W1Sta.iących
we treści polityczne, wyramie kt 1 artysty.
nie tego życia.
duw
~..ą.gow<;kanalizacyJne
Je.s.t na pcwn 0 taka sfera pra- dzid i określać o;iakres i spoTak samo zwalczamy i zwal- opowiadające się za socjalizmem,
zyc:h oo~ach p~z..e!l'lysłoiwyc:h,
cza.ć będziemy mistycyzm, który o tyle musi być położony kr·2s cy twórozej, która nie pod.lega sób ieh rO'ZJP'O'Wszechruiaa:i.la.
Jak Palnan1oe, Tomatakmh
czyni z człowiek.a bezwolną igra- działalności wykraczającej poza
szów Maiz., Zgierz:, Kutno, Raiszkę sit rui.dprzyrodronych i od- funkcje kultu religijnego, za.wiedomsko, Skierniewioe i Ziluńbicra mu wiarę we własne sily, rającej treści spoleczm.ie i po!iska Wo1a.
w m-0•żliwości bud-0wy nowego tyczmie reakcyjne.
:i:ycia tu na ziemi, lepszego niż
Wobec stale pogars:zają>ooj się
kulturalno-oświatowej
Jeśli reakcyjne si.ły klerykalne
kiedykolwiek.
sytuacji mieszkanli?wej za~eZwalczamy f zwalC7..ać będzie- m-0gą rozwij.a.ć t·ego rodzaju dz:ia
społecznym r~ Się. WYbu.dowac W WOJemy nędzną mieszczańską szmi- łalność, zwlasu:z;;i ':"' wielu miej72 tys:
;-vód:zzt·~ do 1965 r. .
Jl I
rę, która podtrzymuje i po-dsy{!a scach .na wsi,_ dz1e.ie się tak. dlapozwoli
~ieszkalnych,,
izb
robotnioświaty
problemy
Ją
dotychczasowych
świetle
W
puujemne cechy i sla.bo~ci człowie- tego, ze do teJ por:y- byla
zagę.szw&kaznik
ka, podtrzymuje i rozwija nie stka ~turaL'1a, ze my rue do- wywodów musimy raz jeszcze czej, wiedzy zaw:xlowej i ogó~- zmru_eJ.s.zyć
2 do 1•7 oeób na LZbę.
z naszą pracą spojrzeć na rr>lę pracy kultura!·· nej. Nie wątpimy zatem. że czema z
to, co w człowieku szlachetne, chodz1llsmy
twórcze, ludzkie. ale to, 00 ni.k- kul~u.ra.lno-oswiatową. Uzy_lem, o: no-oświat-Lwej. na zadania par- rownież nasza kadra techniczna Wybudowane =taną 4 nowe
kreslema „będziemy wrp1erac. 1 tyjnych i i:Jczpartyjnych działa- i naukowa, tak jak i cała inte- szpitale (poz.a trzema już znajczemne i antyh1dzkie.
J;gencja, włączy się do tej pra- dującymi się w bu?owie) or~
wyprzemy" tę dzialalnosc kośc1el ciy kultury i vśw<iaty.
._
.
.Bę_dz1emr pędzie pre".': ze swie ną, ponierv;aż najważmiejsze jest
. cy o z;iaczeniu ogólnonarod<:>- rozbudowane 2. szpitale, dz.1ękn
.
the i rlomow kultury roznc sztu- tutaj ożywienie f rozszerzenie Przy~! się u nas już skrot wym. To samo można powie- ozemu . OSlągtrlJ.e Bilę wskaźnik
czydła, cz~sto z ruple::1.a.rn1. re- naszej postę.powej, socjalistycz- K. O. Wytworzył się P.r~\•;1e z:i: dzieć o naszej
intelig•:ncji ze 33,~ }&7.-ka na 10 tys. mn.eszpertu.arowe;i spr:z,ed I WO}:nY sw1a nej pracy kulturaln-0-oświa.t-Owej. wód kaowca .. Łączy się iedn~l~ srodowisk twórczych i ar~y- kancow.
,
.
.
.
.
towe.i w ro<lzaJU „ Ulam i mlysię o-·
Mamy . obecni~ pod w~elu z tYJ!l termmem :iie~ailepsm styczny'::h. Trzeba. &żeby cala . P~ referac.ue I"?mtinę_la.
narki". „Painna i rekrut", „żywzględanu sytuac.ię sprzy,1aią~ spuścJZ11a przesz~ośc1. lu~y. ka- inteligencja twórcza nawiązala zyw1m;a._ dysku.sJa. ~.ow1~0 .o
wot św. Genowefy".
się
najlepszych spolecznlkow- sze.~eJ 1 po~lębrn~'.lCeJ
Będziemy wypierać i wyprze- dla podJęcJa na sz;erszą skalę teJ .:>Wlec .w zakla:dz1e pracy zaJmo- do
wal się p7awie :VYło;icznie ro.i- skich tradycji pr>lskiej kultury. wciąz spoleczneJ akC'Jlt o_poda.t.. prm.~adzamem
.
.
my przez rozwój humanistycznej prac~. .
bud
·
·
rer.ktywować k
należy
b1letow, • ma\o: Smielej
~i_ę.ki ucyskanei. ~o.nsoli~aCJ: waruf'.m. haseł, a w ogole by-' dawne, dobre zwyczaje spotkań
i socjalistycznej .krultury - kulawy
-O\".ama &ę ,na. rzec.z
turę o t.reśctaich wstecznych, an- partn na płasz.czyzrrue przyJętei c:złow1ekiem do wszystkiego.
l'isarzy i artystów z odbłorcami, szkol Ty,,.111c,ec:ia, o budowie
szerzoną na VIII Plenum_ K~, wzmooi:1ły
oaraz większiej lic2lby szkól w
tyl1Umanistycznych,
się _lllasze o;gamzacJe P_arlYJne.
Dziś trzeba przywc1'1cić pracy ·wieczory autorsk.ii:i w miastach, czyrue społecznym. Tak np. w
przez e!emęnty klerykałne.
Sieradzkiem przystępuje się do
Moona byc pewnym, ze będą kulturalno-'>światowej
należne miasteczkach i n2 wsi, odwieNa tej ostatniej sprawie chwi- one w stanie obeonie nieść wy- jej miejsce w życiu społecznym. dzanie domów kul.tury, świetlic, budowy 20 nowych S.Ż.kót
pomoc w dziedzinie Trzeba odejść od tradycyjnie klubów i bezinteresowną pracę
lę chcę się z!ltrzymać. ,Test po- datniejszą
Prof. Zającz:koW1Ski poinforwszechnie =ane, że kośdót ka- up.owsliechniania kultury i oświa wąskdegn pojmO\Vania dzialal- na rzecz upowszechn~enia kul- mowal zebranych 0 szerokich
tolicki i sJ:ery kle'fYkalne rozwi- ty i stworzyć dla niej korzyst- nooci
które
badawczych,
pracach
kulturalno - %wiatowej . tury.
jają ożywioną dziadalnosć, którą niejszy klimat w społeczeństwie, Nie ma kultury tam. gdzie nie
wo•.
Państwo kontynuować będzie rozpoeząl na ziom~ac:h
kul- niz czyniły io dawniej.
określają jako dz.ialaln-0ść
J
cl-ociera oświata. Od .i~wiaty za- rozbudowę wojewódzkich i poLódzki.
Uniwersytet
łódzkiego
zmiekultury
domów
wiatowych
tem trieba zacząć.
Wkepremier S. Ignar iskryrzając do tego, by były one oJest jeszcze wiele' w kraju śrnc).kami p:romieruującymi na tykowal zbyt ogólnikowe omamiejscowości zabitych deskami, cały okoliczny terem. Liczba tych wianie sprawy materia1111ych za_
W plastyce, po przezwyc1ęz.e- gdzie nie dotarły ani film, ani dOiffiów wzrośnie w ciągu 7 lait dań w czynie społecznym. W.ska
Niewiele czasu upłynęł-0 od
VIII Plenum, zbyt krótki to o- niu na.turalistyczmej doslownoś- radio, ani książka, nie mówiąc do 20-0.
za:ł n.a ich wa:gę jako inwest,ykres, by mogły już powstać więk ci, powszechne jest dążenie do już o tcairze. Wiele lat jeszcze
w nadchodzących latach pro- cji poza planem poz.a l:l'U<lżemusieH d'.icierać do c1ukcja filmów
będziemy
szt>, pełme dzi-ela. Niemniej jed- poszukiwań formalnych.
długometrażo- tern. Mówi! też ~ konieaznooci
.
fika . .
nak. można już stwierdzić wido- . Prz-cprowadzilismy decentrali- tych wsi i osad z najprostszy- wych podwoi sie daiąc widzo·wi 1· 11
CJi rolmctwa.
czne osiąginięco!a w sz.~regu dzie- za:cję zarządzania placówkami i mi formami oświaty i kultury. polskiemu ponacf 35 tytułów kra n · ei;sy:
J.
SeKreta.:z Rady !"aństwa,
dz.in sztuki. Możemy zanotować instytucjami kulturalnymi. S7;e- Ten najtrudniejszy odcinek pra- jowej produkcji.
zwró01l uwagę na
Zostaną oddane do użytku spo Horodec:k1
wart-0ściowe zjawiska w twór- reg uprawnień przekazano wla- cy wymaga od nas szczególnej
leczeństwa nowe sceny teatra!- .pracę rad narodowych, zwłaszclzy terenowej i orgainizacjom pomocy i troski.
czmlci filmowej.
ich
cza gromadzkich. Są w
We wszystkich dyskusjach i ne, muzyczne i muzea.
W życiu teatralnym stwierdza- społecznym.
pog0spodar~zych,
naradach
p.!aców/
nad
opieki
Przekazanie
my większe zróżnicowanie profiPomyślnie ryS1Uje się w planie dzialalno•ści jeswze braki, któlu artystyczmcgo i bogactwo po- kami kulturalnymi miejscowym Ś\•lięconych zaloż<!Tliom r-ozwoju następnej 5-latki rozwój sieci re przeszkadzają w realiza.cji
komitetom i stowarzys.z.eniom kraju, poważne miejsce zajmu· radiQfOOi~ ! teleiwjz,ji, Podsta>wę m, in,,
szu.kiwań repertuarow~h.
społecznych.
CZ]llloÓW

O przeciwdziałanie
ujemnym zjawiskom
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ŁODZKI Jll'.

301 (3756)

sial pr:z.ewodnlc:z.ący Ogól.m.opolprezes
.skiego Komitetu FJN,
PAN - prof. Kotarbiński.
Następnie zebrani po<ijęli uustalenia.
chwałę w sprawie
1000-lecia
programu obchodu
Państwa Pols.kiego na teren.ie
Program ten
woj. łódzkiego.
całego
przewiduje wlączen~e
wojespoleazeństwa ruJ!SZlego
wódz.twa <lo czynnego uc.zczenia Ty.s.iąclocia. Program glo-

re możliw-Oflci r()(llWją7'4nla
potrzeb wojewódzliwa. trreba uspo!eeznoczynem
zupełnić

&i,

użytkowym. Stąd też należy orw za.kresie
gani:wwać ~yny
bud.oiwy S"T.kół. mcli·oracji, budowy i remontów drog. !hv:iet~
He, dmnów ku;Uury, IS"ZJP'itali, ośrodków ror-0<wi.a, budowy blków mie.sr.i:kalnyeh, l'()IZ;budowy
urzll/(ł-reń koonuna.J.nych, elcktry...
flkacji itp. w ,,......nile sp·mel':Z~...,

należy ta.kże. zakładać
nym
parki i zieleńce up1ięks'l:ać na.me miasta, o.sady i wsie.
.
S:rezegolna rola przypada komitetom Spoleaznego FundUiSz;.t
Budo:Vy S7kół T;::s1ącle~a, kto:e. v:mn_Y Jak naJ.s.z.erzeJ :;ozwi.iac i:ueJatywę i ofiarnośc ~połec:z.enstwa dla budowy szkol.
· W okresie 1959--65 r. będą
prowadwne prace wykopa1iskowe w prastarych rejO!Mch ziem
wę
organizowane
łódzkich,
drówki i wycieczki krajoznaw~e, obozy i campingi w regionacb zabytkowych.
.
wspólnego
Na zakonc:zende
pooiedzenfa WRN i WK FJN

Korniisję
powołano <lo żyda
Przygotowawc:z.ą Obchodu 1000-

Państwa Pol.oldego oraz
lecia
Wojewódzki Komitet SpoleCUne~ Fundu.s.zu :a-udowy Szkól
1-000-lecia
•
•
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L,ód'zka nauka

na wokandzie Rad
Ratla Narodowa mi Lodzi otnawiając na wczorajsżej sesji
:z.agadniEl!1ia rozwoju nauki na
ter-.eni e miasta objęła s-wą analizą działalność i perspektywy
rozwojowe tego ośrodka.
Sprawy te nie po raz pierwszy stają się tematem dyskuSJi Rady Narodowej. Pomijając
faikt, że przewijają się one cią
gk, przypomnieć trzeba odbytą w grudniu 1935 roku podob
ną

d ebatę.

l

~.
•

14-lehli okres powstawania f rozwoju wyższych uczelni w Lodzi pozwala dzisia.i mówić nie o jednej czy kilku
szkołach wyższych z osobna, ale o istniejącym
w naszym
mieście i ma.iącym poważny wPływ na jego życie ośrodku
· akademickim.

g
~

uruchomiono lub reaktywowa,no szereg wydziałów i ki-erun. ków Politechniki Łódzkiej i
~Uniwersyte•tu Łódzkiego.

''S

KONIECZNA CIĄGLA
• Wówcza.s bez
porównamia ·~
ROZBUDOWA
trudniej było mówić o perspek ~
tyWach rozwojowych ucz,elni, :·
Obecną sytuacje;; ośrodka aka
a t~udności 'byiy niepomiernie ;,. demic.<:iego doskonale obrazują
wi ększe. Ni e bez pokrycia bę
następujące liczby.
Mamy w
dzi e tu stwierdzenie, że ówczeLodzi 8 wyższych uczelni (w
sna debata i uchwala, która
tym trzy artystyczne), na któbyla jej wynikiem, zapewruly rych istnie:ie 27 wydziałów, 206
środowisku naukowemu nowe
katedr i 238 zakładów naukotnożliwości rozwojowe.
Dzi;ęki
wych, w których pracuje 409
Wspólnym staraniom władz u- samodzielnych i 1.153 pomocniCl2lelni i Rady Narodowej m . lin. czych
pracowników
nauki,

~I chocia.ż

nikt

o kawiarniach nie mówi ..•
1

(Korespondencia,~własna z Bułgarii)
Lilia-na D~mi'tro·wa Naikowa. końc"Z:y 18 rok życfa i irimuazjum o,góJnok:s'2't.ałcą<:>e w Plin'di.iv, dru,giim co d<o wielkuści mi.eiśc.ie w Bulga.rii.
PC'Zllałam Liłfo!ll.ę w dość cieka.wych ok<Ollimn.oścfa.ch.
Maleńki statek ku.rSTUją.cy na trasie \Va.rna. - N~eber Burgas wr<1>eał do War.ny z godzinnym <>-późnieniem, j•uż
z Burgasu. W Neseber u-ka.zal się zatloooZ<Ony d<> g;ranjc
mor.i:.łLi'\vvści. Pasażerami była nl1lodzież SIZ!lro1na. z Pfovdliv.
Jechała na wyciee!7lkę kira~a.wczą.
„Zaczepka" z mojej strony wyw<>laJa żyw~ reakcję:
Po.J.a-k h1i? I po chwili młodzi Bulg&"Zy ot-O-czyli mój &tolik.
;
l\fusialam oopo<wiadać na d7..iesiątki pytań. Lilia.na
; świetnie ortient:uje się w życiu naszego kraju, a dziel.a.
ł Sienltiewicza C'LY Prusa (bal'IClzo pcxfoba.ła się JCJ „La.Ik<a"), są jej chY'ba rÓ'wn1ie bliskie, jak jej pol~kim r~wieś
ntkom. Niema1l en<buzja:mn wywoła.la odP<J"viedź n.a pyt.an·ie dotyczą.ce mojego miw<Jdiu. LUiany pla.n życi-0<wy na,
bliską Pll'ZYWOŚĆ pll'"ł)0Wi>d•uje oowiem '.IX!obycJe <J<Siró·g
<lziennika'1's>kich„. Jej rówieśnik, kolega z tej saimej klasy, będ-z,!e l<>tnikiem. Na zadatek przyszłego za~"()ch,1. m:a
: Już wy7.szą od?ma.kę piilotażu ~·oowcowego.
;
Kiedy roogadaJilśmy się na dobre, cśmie1ibm się zada<:
ł pyta1nie, dlla.ezego 'W\SZy\Scy c:llłopcy od naj:mlodS'lJego do
ł najstarszego UClJilia. ma.ją !G'ótlko strLyżone włwy. Jest to
tak zaskakująca (a spotY'kana na. ka-żdym .k.roku) f.rymJJra.
że człowiekmvi pl"~''&WY<:<L.aJoonemu do polski.eh, za.rośnję
; tych aż p0 kolnierze tn,Yj u<--znimvskieh, fryzury uczniów
; bułg:a.TSkich koja.rzą. Silę z 7Jakmmym sianem.
Ta.ki tu jednak pa.nuje regulamin Sf1Jkotny, naikazują.cy
ehłOJ>Com co mi<esią.e strzyc wło.sy do d.tugości 1 cm nad
:i>cniom. skóry. I a.ni 7-letn.i n.a si.arcie s-&k<J<l:nym, a.Oli 18letni na, siairC<ie w żyuje nie C'&Ują 6'ię z teg0 powoo11
UJlOIŚiedzenJ . .Je-i.eli tkto.ś ośmieli siię nle d<J<pełnrić reg'ltla.minowego 000wią21ku - C?Jek.ają go pn.yk.re konsekwencje
(jak i tych, klió.rzy PTóbują palić papierosy) aż do wykluczeni.a ze S'llkoły włącznje.

!
i
~

Dziewczęta, noszą też regul:m1Jinowo krótko <J<bcl.ete wł<>
isy (oczywiściie, nie fa.k krótko jak chł<J<pcy). A jeżeli które~ przyjd7Jje do głowy (a przychodziło) zapuści-ć ko11skii
6lfon i paradować z nilm publi>cznie - każ.dy m·iUcjant ma
Prawo d·zi.ewczęcą gfowę pcvzba.wić tej ozdoby. Oc.zywiś
eie mildcjanci robili t-0 publicznie i taka operacja była
równie niemiłym, co skutecznym za-biegiem wyclwwaiw-

C'l..Ym.
Uczennfoe i ucznii-<>wie muma, si-e OO'ł:na.cza.ć skr<lllllno-ścią ubi<l<!"'.1 i s:krom;no-ścią zachowan1ia. To obowh~'Z'llj·e
'la-wsze i ~zie. Tak jak ob<>wią'Zuje IJ-OW\Szechny za-ka.z
Pl"Zebywa.nia. młwl:'i;ieży IXJ-z.a domem po g{)dzi11<1e 20. Ko.n. ll'<>lę na ulicach sp-ra,wu,ją wszyscy, a p!l'ZedC ws-i;ys!Jcim
lle<lagog·O'V\'•ie j, •• mH1i.cja:r11ci.
Każdy miHcj.ant ma prawo wycią.gną<i
k<l'Dsekwencję
z faktu p1-zebywania u=nia na ulicy w nied-O<Zw<0l01nej dfa
nieiro p.!Jlr'Ze, Ze wsp<0mm. ę o <J.bCY-.'1dą7lk0\\1yeh IDiU1J1du ra.ch
.__ to dla porządku formalnego. O takich e.kscesa.cb, j•a•k
1-'r'zebywanie w kawiarni czy ch<Jod'Ze111ie do kina WieC".w-rem, nJe ma w <J>góle m-0<wy. Ml•G•dz.ic·ż ka.wiani,i własnej
ł 11 'e ma i nic pn..ewidujc się ta.kich żądań, a.ni na najł l\i:i;szYm aaJ na najwyższym szczeblu.
. Ma za to koi.na. Specjalne, ml<J<l!Z.iC"t<l'WC z od11><•wied11~ml
filmami, Pma, tym są k·i'n.a oświatowe, wyśwfotla1iąoo fił
lłly cały dzie1i i te ki:na są oblęŻ<lme przez mł<J.d7iie.ż i przea:
~tar.szych, jako że żą.d'Za wieclzy \\')'stępuje u narO<l'U bulISarsk.ieg-o w d-o-ść zn.a-CZ11ym s>l<l•Pniu.
l\ lla.riho mi się JJ·Od<J.~a program nau.kli języków <>bcych.
1
<>i młodzi nnmówcy uczą s:.ę ob-owią~li:owo Ję-zyka rosv .ii-'>l<iego, ale ni<'l7.a leżnie <>d tego m.uS7ą soh!~ \'l')"b:'ae
d.r"gi język <J•b-G•wią7iko·v,-y: niemi-ee-kl, ~- ra.ncuski lub au !:Ueisk.i. Ren1Hat ta.ki, że uc-z.cń c.sl·atc.'ej ltla,s y gimnazjaJn j lltówi d·o-brzc llO ro-~vj151Jrn i p-ofrafi się r<l'Zmówi<l .i<e·d~~· ~ z t:ri:e{!h pn.()'s•!.:;.lych językó-w. I z tymi mlooymi
Ufl"?.mi jest 0 ezvm mówić w ogóle. l\'lają na;p1ia.wdę
: <t~l>lne \\'YkszJlatc~n.ie.

!

!

0tr"1;v'"~śct<.', o':'iitt!pl·:ecia 18 lat i matury n1iae uzna.i e się

:a ~Iną doJrzalość. Chłopak

~

;

i
:

ł
'·

idzie na dwa lata d·o W<>,i,sika
1
hiewcz-yna, na dwa }a.ta do pra.cy w fab-rycc czy na .·wsi.
.l'r<Jchc inac-zej niż u na.s, )J'ra\'l'dą? Ba.r<lz·o ni>l:'1sr!'m<;-.ś1i;~·t i a mloo"Z1C'1.:
· · w 'łles;tawi,emn
. . z naszą„ N a-.1""'„orsz.e
j"' a, ,,„.
~est 1-o, ż.e ni'kl w Butga.r:i n ri e zwolu,j•e zeb<rań, na któl'll~·h r~·~zon.o by. nad llll"Ohlcmem: w j1aki ISJP·ns?b za?cwnić
ezy1'.d-z..·:>7.y m=.ks.v mum r=rrw:!k i jak na teJ ba:rie wa.1b.J c 0 .i-ej i•tfoow<Jść? Ale miooo <lla!e,go n1e ma tam proCh<e~ll wa.Uti z chuligań.~twem . N1e zn.a~'7.Y to. że nie ma
•Uhgan
.
f I .
.
„
. T
la,!{
· . OW
- d z.a
3Ją oni raczej
w kon.~iraeJJ
.
.1es
i
~o lll<JZna powiedz.ieć, nie sf a.n. owią 7~ja wis.ka s<p·ołeczne1;;0 ' ISą <lSam<J1tni~i w swoi'ch roir,7a.blackich, antyp<Jcl'w,d~:z"'>'ch l<"ndent:jach. Są .szybko p-i~tn<lwan.i P•!"Zez 7<J.1·gai · l>Q\vaną ml<Nf:ll'ci. a j.eżeli mają tyle sily, wytrwal<Jści
i u rzo!<fl_TY, że PlJ<l'l'ar:ą się <l<porzee wp·lywom ś1··cdow:s~a.
Jemra~taJą du m!z.ry <J<gó1n.1!ejm-ego kłopotu. !-0 n~d Duna~1l<l/~st taka ntiejs,cO<Wość, w które.i zn.aj<lu.ią się mk-oly
"7-acu~~c. Tam ()f(!<syla .S:ę chuliganów. I ta.m uczą się
u dla, Pra.cy, aut-orytetu dla s1m!e<'7..e11.~twa.
ZOFIA TARNOWSK.'\.
~-.....""":'"'-......._.....__._...~~.

ksztalcae blisko 15.000 studentów. Niewątpliwie poważną ro
lę grają tu również resortowe
instytuty
naukowo- ba<lawcze,
których w Łodzi mamy 10.
Dzia.Ja!ność

łódzkiego

ośrodka

nauk(Jwego istniejącego przecież ja.k dla
spraw nauki
krótko, mierzyć możemy nie
tylkq, udzialem w życiu naszego miasta. ale także rozgłosem,
jaki zyskuje ona w całym kra
ju i poza jego granicami.
Jak przyjść mu z pomocą, za
pewnić jeszcze
lepszy rozwój
- radzono na wczorajszej ses,ii
wespól z zaproszon!'llli na naradę rektorami wyższych uczel
ni.
Bezwzględnie na plal!l pierwszy wysuwają się tutaj kwestie
inwestye,ji.
Uniwersytet Lódzki planuje
wvbudowanie no •vego gmachu.
\Vydz:iatn Biologii, Politechnika Lódzka budowę pawilonu
elektrycznego i budowlanego,
plany Akademii Medycznej zawiera.ją koncepcję
zgromadzenfa wokól Szpitala im. Barlickiego wszystfrich zakładów teoretycznych Al<ademii w liczbie 20 w dwóch nowych gm:tchaeh, budowc· w tym rejonie
szpHala wielospecjalistycznego
i pawilonu psvchialt·v.c7,nego oraz gmachu dla wyclziału farmaceutycznego.
Na d a lszy.m ul.anie jest budowa gmachów Wydz!alu Chemii
i Fra.wa UL, pa".v:ilo.nu Wyd:tia
lu Mechanicznego PL i innych.
Pf,ASZCZYZNA
WSPOLPRACY
Rada Narodowa stoi tutaj w
obliczu niemałych trudmo:§.ci ,
kt:órn wypływają z tego, żel
więk~zość funduszów na rozbu
dowę wyższych uczelni plyn~e ,
z pl acówek centralnych. Mowiąc o p lanach
rozwojowych
rel>tor AM prof. dr Stefanow-1
ski odwoływał się do władz
miejskich o wydzielenie terenów i zapew:nienie materialów
budowlainych.
Rektor
WSE
'p1·of. · dr E . Rosset zwracał siE:,
by Ra,da interwetni9wała w Mini.sterstwie Szkól WyżS"qch o
:wstawienie t><Jey(!ji. rozbudowy ' '
gmachu uczelni' do plamu inwe
sl-,vcyjnego MSW już w ro.ku
1959.

Tc wypowiedzi

pozwalają

lących
potrzeb
mieszka:nioMożna by
o tym sen tywych
personelu
nauk owego
.
· • bloków
mentalnie, choć wca1e nie
prz,ez
zap l anowame
. .
.i
.
k l
h dla praco•„n1ko"' 'J'esteśmy .sentymentalni. N a
miesz
a nyc
" przez
"
~ co dz'eń n'e mamy na to _czawyższych uczelni · oraz
rozwój budownictwa resortowe
su. Można by brz.dąkac w
go dla pracowników instytutów
struny uczuciowe, grać na
naukowo-ba·dawczych".
wzruszeniu, opowiadając koRównocześnie z
rozbudową
leje Joisu posz,czególnych d?.1~
gmach.ów wyższych uczelni poci. Ale tu nie chodzi o oos
myśli się także o budowie notylko przelotnego, jak wzruwych domów ~.kademickich, a
szenie.
Pref'..'Ydium RN w porozumieniu
z wvższyml uczelniami ocaz,
W d'l.iesięciu Państwowych
Zrze"sz:eniem Studentów PolD<Jma.ch Dziecka w Ludzi
skich przyz11a części mlodzieży
przebywają
dzieci. któnm
łódzkiej stypendia zakładowe.
za.klacl wychowawczy za,stepuje d-am rodzinny •. RoczniSesja RN pozwoli!a na doki starsze, to całkow i te sierokładne rozeznanie w ·potrze- I
ty
(przeważnje wojenne).'
bach i za.m ierzeniach rozwD.ioroczniki ml<J<lsze
to dzieci,
wych
łódzkiego
środowiska
akadeIIJ.ickiego.
J. B.
' - - - - - - -- - - - - - - _ _ _ _ _ __::_~-----------------------
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C.Ud Ot Wo, rca z In d..li
( Koresponaenc/a

Przyjechał
do Chorzowa z
dalekich
Indii lekarz, który,
jak sam się reklamował, po od
bytych tam studiach medycznych, leczył w cudowny sposób
najbardziej
skomplikowane

Mieszanlra
filmowa
ZLOSLIWI1
clzienni!carzy
krązu
plotka, }akoby wobec wszystkich
!JOŚci
odwiedzającucn
ekipę
filmou;ą,
lcręcqcą
w
Bieszczadach „.8,ancho w slonecznym Te:i:as ·i e" stosowano
peiDien chwyt. Wieziono icfl
mianowicie z dworca specjal
nie okrężnumi i najgorszymi
droQami . aby dać im przynaJmnie.i nami. astkę trudów, ja1-:ie ONI tutaj znos::ą. Ekipa
,.Rancha" pracowała naprawdę w
niezwykle
prymitvwnych warunkach, na odludziu.
Czu trud się opłacił - zobaczum'J),"
Wśród

I

Dzień

S

kiem Oddziału. k Szkół
d D , .pccjalnych i 0 p ie i na
zieckiem- Góreckim i wizytator

ką

l

~żd~o d~=i ::;;~d~ t~=
ma!e.ńka c:~ą.stec~a

ko
ser=
decznosc1. Dz1~ko wKracza ł
jąc
do prawdziwego d_ornu ł
przyw'.az:uje s:e . i:mdzą &ę w .i
nim rożne nadzie.J<=:.
v
Również k~erownictwo Do-:
mu oddaiąc dziecko. ma nadzceję.
że w tym św!'.itecz
nym okresie zadzierzgrue s;_ęl
pom;ędzy dz'.~kiem a pod.?.J·
ną więź uczuciowa._ ktora
trwalona i przedluzan.a po':'a
ten okres świąteczny. moze .a
s!ę .stać dla dzieeka tym, za~
ezym tęsikni - domem ro- r
dzinnym. Nareszcie ktoś ł?Y ł
o nim myślal. interesowal .'iięł
w·.-nikami nauki,
ł
'Dlatego ist-0tne jest. żeby,
<>ddawać dzieci do .rodzin od- ł
powied7Ja.lnych. kttłre d<1ee- ;

choroby„. Uczeń hinduskich jogów leczył wszystko: choroby
oczu, raka, grużlicę„.
.
Sław.:i lelca.rza rosła z dnia na
dzień.
Wybiegła poza graniee
Chorzowa i województwa katowickiego! Codziennie przy ~1.
Miechowskiej 23 w Chorzowie
można było oglądać pacjentów
przybywających
z o?le.glych
miejscowości.
Szc.zegolme ze
wsi. Każdemu lekarz opowiadał
o swej rozleglej,
:indyjskiej
praktyce, o sposobach Je:zeinia
i panujących tam zwyczaiach„.
W krótkim czasie rozgłos 1„.
zarobki i·ndyjs!dego maga wzro

Br'Odową, dow:'aduję się,

jak dzieci te spędzają święta.
Jedzenia im nie brak,
dbamy też o odpowiedni~ atm<Jsferę, ale jedzenie to je·
szczc nie wszystko - mówi
kierownik Górecki.
Na wie.snę po raz p ;erwsz.y
oddano około 20 dzieci na <>kres świąt do rodzin. Bv! to
kontakt jednorazowy. Tylko
kilka rc·dzin
utrzymało z
<lziećmi dłuższą więź. A eh!?
0 ,zi 0 coś zupelnie innego. W
Domu Dziecka interesuje slę
dzieckiem
wychowawczyni,
która oprócz nie~o zajmuje

wiosna)

sly oaromni-e. Honoraria za Vlizyty "w ciągu tygodnia sięgaly
wielu tysięcy złotych. Sprzeda~
wał ponadt'J leki. Za pastylki
Dd kaszlu, zapisywane chorym
na gruźlicę, pobierał po„. zl 7,50
za sztukę!
Leczenie wyglądało mniej
więcej tak: jeśli ktoś chorował
na ptuca - „lekarz" patrzy! w
oczy, kłul iglą w stopy i pytał czy pacjent bardzo się po~
ci. P.:i odpowiedzi twierdzącei
- zapisywał własne pre-pa.raty
- oczywiście za słoną opłatą.
W końcu sława „ucznia jogów" zawędrowała do milicji.
Ku :ia.lowi licznej kli<E>nteli „dy
l-YSI f.9.Tj?,ZĘ[JN/.
plo~OV<al;le~o doktora" osadzC!OD ZARAZ
no w aresz.cie. Potem okazało
się, że oszust nigdy nie był w
W cz.asie rea/.iu1cji .,PiouIndiach, i nie tylko. że nigdy
Zek dla Aurelii" obi.eąlo prasę
medycyny nie
st.udiowal, ale
dziwne 01Jloszenie . Kierownik
cale jego wykszt.ake:lie sprawa
7J'l'Odukcji „Pi1Jułek"
po:;zudza się do„. dwóch klas szkoly
kiwa.l mianowirie.„ lysuch sta
powszechnej. Zaś prawdziwe
t.ustów w różnum wieku . któnazw·isko cudotwórcy brzmi po
TZ11 odegrać
mieli
zalconntprostu Leonard Karbowski„.
ków w iednej ze scen filmu.
Sąd również
okazal się dla
0Qloszenie zrobiło zrozum·la„cudo-twórcy" hojny i wymiele wrażenie na łysych i utwier t rzył mu w nagrodę trzy i pół
dzilo ich w przekonaniu, że
roku wiqzienia.
jeszcze nie ic;szystko stracone„.
Z. OKUNIEWSKI

na
pomocy, ja-]
akademickie
oczekuje od władz miejskich.
Slusmy wydaje się projekt radnego dr Nit:eckiego, by powołać wsipólną komórkę uczelni i
Rady Na.rodowej. która za,jęła
by się opracowaniem planów
rozwoju uczelni. Dobrze, że
punkt ten znalazł się w końco
w.ej uchwale sesji.
Przedstawiciele ·wyższych ucze1ni podkreślali w swoich
wypowiedziach zrozumienie, z
ja.kim spotykają się u władz
miejskich. W referacie wygło
szonym przez wiceprzewodniczącego Prnz. RN m. Lodzi G.
Górt{)wsikieigo zn,ilazlo .się w ie
le faktów świadcw,cych n pomocy środowiska, pomocy u- Do winy się nie przyznaczebi w życiu mlasta. jal: np.
dzlalalność
Rady
Na.ukowo- ·1e: proszę Wysokiego Sądu.
Na dziecko nie płacę, bo żo
Ekcmomicznej przy IVIKPG.
na oświadc<..1Jla mi, że ma doPostanowienia
wczorajsze.i
brze sutuowanego przyfacieses.ji zawarte w uchwale, ,iak
również dołączone do n ich dela. Dala temu wuraz w liście,
zycleraty przedstawicieli wyż
klóru skladam Wysokiemu Są
szycil uczelni zo:;taną ujęte w
dowi. Ale muszę tu zaznaczyć,
sprawozdaniu, które będzie teże jale żonie potrzebne buły
ń1atem obrad w kwietniu 1959
pieniądze, to jej zawsze •laroku.
wa/em. Mam na to świadków.
Teraz. proszę W ·y sokiego Są
POMÓC LUDZIOM NAUKI
du. zbudowałem sobie nowe
Wchodzi t;u w grę również
gnia.zdlco rodzinne. Mam drunieblaby problem p oprawienfa
gą żonę i dwoje dzieci. l to
sytuac.ii zarówno pracowników
naukowych, jak i rzesz studennowe nniazdo chce mi znisztów. Uchwala zapewnia, iż Pre
czyć pieru;sza żona.
Nasyła
zydium RN ,;wys.tąpi clo zaintemi ciąq/e lcomornika. A przeresowanych resortów o pomoc
cież Wysoki Sq-d się orientuw rozwiązaniu najbardzi'ej paje, że .<.aroblci są niewielkie„.
kreślić możliwości
kie.i środowisko

•
ba · no
których rodzicow ~. Wl?
~ądown;e prav• -'-'ci_ el..skich_.
~
·~
~ '""""'
w rozmowie z kierowni-

:i-

niają r-0-Ię.

grać

w

jaką mo_gą. ode-;

życiu

tyeh dzieet.
ł
W tym roku doborem ty:n ł
zajmuje się Liga Kob:et. Nie .i
ma jednak potrzeby, zeb:i'. ter
spoleczne funkcje s;>eln·ala ł
ł tylko jedna ori;:-aniza.cja. Har I
cene. któn;y ma.ią w Dom.ach;
Dzkcka
kolegów.
mogliby;
tu dużo pi.móc. Również in-~
ne ,orguairza.cje ml<1:lzież.ow~.
ł
~a ulicach wzmozony ru. h.
W skleoach oelno kup~ją- ł
cych. Za kilka dni św.1ęta. ł
z.bliża się gwiazdka"
P1s~e-;
my l1sty, kartki z zyczen1ał mi. Przygotowujemy
uoo-ł
m i:nki dla najbliższych. Wiec!
jedmik stajemy się se.ntvmentalni. Do są to święta.
które najcbetniej spędzamy
w E!r0<nie r<Xlz.iny.
.i
St:i ro-]>!}Iska 1:""'ścin11ości "a·'
ka:zuje na.krywać do świąte~~
;

~

!
I
~

n<"g<> st<>lu <> jedn<> n~r.vch•f
wicce,i dla. gościa. T"n I
pusty talerz; mme z symb<lluł
gościnności stać się

.,.ymbo·ł

Iem f)ięknegi>. humanitar11e-ł
go czynu sIJ1)-lecznego.
~
1\1, KRAJÓWNA

~

powszedni Temidy

Batalia o... 150

~------__....._

Przed stołem sędziowskim
w roli oskarżoneqo stoi trzydziestokilkuletni mążc.zuzna Tadeusz Andziak. Wyszukuje
coraz to nowe arqumenty. aby
t"11lko zalus:ować swoją winę .
Robi 1i·s.z.11stlw. żebu uch11lić.
się od karu •.iaka mu gro.zi. za
nieo'.acenie alimentów.
Tadeusz A„ biorąc rozwód,
pozb11l się już klonotów wuchowania swojej córeczki. Te
raz za wszelkc cenę chce się
równ1ez pozbyć wsoóludzialu
w jei utrzumaniu. Od 1956 roku do obecnej chwili nie daje na dz'eclw ani qrosza. Nie
p/aci i w oqóle
się
swoją
córką nie interesuje. Jest zaskoczon11 i niemile zdziwionu.
ądµ prokurator mówi mu. że
podczas pob.utu matki w szpitalu. ieąo dziecko wurhou;uwali obc11 ludzie, że 8 lat ittź
tera.z
licząca
dzieu·cz11nka
ciąqle choro1c;ala.
na skutek
zleQo
odż11wiania.
Znali te
falctu zeznając11 przed sqdem
świadlcowie. ale o n.ędzu swo·
jeno . dziecka nie wiedział ni<;
on ieden - o?ciec.
Natomia~t Tadeusz Andziak
potrafił pr~ed s~dem wu1·ecutować
wszystkie
„grzechy"
swa iei żon u. Bez za ·iąknienia
opoll7iechial cale jei żucie.
l\le o córre zapomniał.
l to nie po ra..z pierwszu.
W ·tum .rnmy m chara !derze
znala•I się w wdzie w 195,1
rolcu. Za uchylanie się od p/acenia
alimentów
otrzumnl
tcówc.zas
lcarę ·pól tora roku
tcię ?ienia., z zawieszeniem na
4 lata.

złotych
Jak na obecnei rozprawie
zeznaje była żona po;:waneąo .
Andziak obiecuwal wted.IJ solennie, że bedzi.e sie wuwią
zuwal z nalożone_qo nmi nbowiazlcu. Ale slowa ieqo pozostaiy tµllco czcza deklarac:ja.
Miesięczna pensja oskar:3:oneno wunosi nbecnie 800 zl.otµch. Jelf,nak Tadeusz Andziak.
będac z zawodn dekarzem, ma
możliwości
dodatkoweQo rnroblcowa.nia„ Sam to . z.reszta
na
rozprawie
przuznaje.
Zwłaszcza,
że
jest czlowie1,iem mlod11m i zdrowum.
Ale os/w:riony. dla ratowania w oczach sadu swoje i pn•
z11cji, wiele mówi na temat
w!asnych niedomaqań. Poic;olu ie się nawet
na
chorobv
przebyte w dziecifistwie.
Jednalc sąd nie wziął sobie
do serca wynurzeń oskarżone
oo. Stonąl na stanowisku. że
Andziak musi vlacić or2e.c2011e u ·n rzednio przez Srid Cuwi.lny 150 zl. A za zlośUwe
uch11lanie sie od płacenia na
utrzum anie wlasnl'QO dziecka
te.i niewusokiej sum1J, wymierzul mu kare iedncoo roku
wie.zienia. I to tum razem
już bez zawieszenia.

*

*

*

Tak zakończył sie jeden z
wielu setek procesów o alimentu. Nie ma prawie dni!l,
w którym na wokandzie sqdu
nie znalazłaby
się
prwnajmniej jedna • ..,rau:,a przeciwko oicu„ nie pamiętającemu o
swoim dziecku.
HALINA S'I'ĘPLÓWNA

DZIENNIK ŁÓDZKI
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50 Jat walki

1z

qruźlicą

Ni;gip1;~z~ki;pó;ie~;;;;da kUentów·-~r-zp-y~-::-::-łz-~-n~-~c-!-:s-~:-~-ie-i-R-a-dy__ _
powinna decydowaćodysłrybucji ra:T~ił~~n;!; Są już osiągnięcia

* Ur~czysta

I
--

akademia 21 bm

Podziękowanie

Za no moc
łf

-

Ur-o.czysta akademia z ()kazji 50-lccia Walki z Gruźlicą
w ~. której tennin z-0o:>tal
przesuniiity z 14 na 21 gcuc'..nia br„ c.·dbęd'lie się w dniu
21 grudnia. 1958 r., () gadz.
12 m.in 30, w sali Rady Narodowej m. Łodzi, ul. Pfotrkowslta 104 (prawa oficyna,
I piętro).

Otwarcia uroczystości dok<>
na rektll'I' Aka.demii Medycznej p1·-of. dr MARIAN STEP .AN10WSKI, po czym referat „50 lat Walki z Gruźlicą
Ło.dzi"

w

olłtpowiada na anonłm<JWe llSty. Wy- rozp:--?wadzi.ć

zasadzie reda.keja nie

~~~~tan~te,og~1 ~::U~e są Z&g~eru.a
bo
„Stala Czytelniczka" tak podpisuje się na karaie pisze do nas m. in.: „Od
t.r.zech tyg.odni "WylJ!iisujecie w
ga?:etuh,

oo

i

będr;tie

kiedy

w IS'kle!,)<1.ch. Tymczasem od
la1kun.a.st.u dnJ dro'.l.sza. wędlina bez śladu 'llginęla. ze wmystkiich wędl;iinia.rnd.. Miały być
fiigi, roodzynlU, wanł:Ji11., będl\
p-ewno w ~"iłię, Późndiej n.a-

pi!S'Zecie w gazecie, że ~stkiego byJo w bród„. Czy nie
l)o{}icie ~ przypadkiiem lub
nic eh<Jecie piisa.C, że S"LWa.niku
je organicmcja zaepatrzxmia, że
~t zła.? Dla<Jrego DP· w Jbdzi 700 tys, mieście sprzeda.je
si-ę cyl<ryny tyJJm w jediilym
sklepie delilka.tesowym?"...
Porusrony temat żywo int'6!"esujc olbrzyrrrią więkls<wść
mieszkańców naszego miasta
i dlatego warto nad n:iJm się
za.stanowić. Omawiając zaopa
w
przedświą.teczne
trzenie
„Dzienniku Lódzkim" na.ll§sa-

!

prof. rl.r ~

wyi;l-OISi

w

med. ,JADWIGA SZUSTRO\VA. W ramach akademii od
b<)dzic się wręczenie o·rl'<rnak
50-Iecia. Walki z <huźlicą naj
bardziej zastuoonym a,ktywistom. Enga.!.a. czt:ść a.rtystycz
na w wykonaniu arlystów
scen Jódzkfoh za.koń~ uroc:zyst-Oś:l,

'
,

'

'

DuZ..') pomocy okar7..a.ly wtadzc minjslde i różne instytucje przez udzia.ł w przyg-0t'>50-lecia.
wa.niach obchodu
W alki z Gruźlic:i w Łc;dzi,
MINISTERSTWO ŁP,..CZ
I
NOśCI W WAR.SZAWU::
OKRl',:GOWA
DYREKCJA
POCZT I TELEGĘAFóW W
LODZI 7JW(JilnJly o•d 011lłaot st.o
oow.wnie n.a Usta.eh i wszellticj
koi:espondencjł da.t'°'wnilm okolicznościowego z okazji 50lec1a W alki z Gruźlic!\ w Ł1J

Pianiści

do konkursu
•W
młodych talento

dzi.

WYDZIAŁ GOSPODARKI
pR,:EJzy_
KOMUNALNEJ

DIUM RADY NARODOWEJ"
M.

l..OD7.I

1

DYRF.KC.TA
PRZEDS~-

I

MIEJSKIEGO

BIORSTWA

KiOMUNIKA- ł

Umliesz!

CYJNEGO bezvbtnie
~ w tramwa.jach miejskł:ch
i podmłejskieh hasta o tema.przeciwgruźliczej.

tyce

DYREKCJA

:t

ZAŁOGA

ŁóDZKIEJ

DRUKARNJ
AKCYDENSOWEJ' wykonała w ramach prac SJM)łec:znycb
barwne hasła. propagandowe
i ?JaP:roszeni& na. akademie.

III-VI

S~ Komiltet do Wa.1z Gruźti,cą wyra.U. tą
b'Dl
padzięmwame
doo~
za ich wkład
fnstytuajom

z

Lódzkie Towarzystwo Muzyczne istnieje formalnie od roku,
ale aktywną działalność rozi>-0częlo we wrześniu br. Jerlnym z
zało:i:eń towarzystwa jest popularyzacja muzyki I muzykowania. Nic więc dziwnego, że właś
organizuje „Konkurs
nie ono
młodych talentów".
Chodzi o talenty pianlstyC%1lc
I to zarówno bardzo mlode, jak
I nieco starsze, bowiem konkurs
obejmuje młodzie:!: w wieku od
7 do 18 lat.
W Iron.kursie mote brać udzla.ł
młodzie:&, zarówno ucząca się w
szkołach, 1>"11.iskach muzycznych,
jak i prywat?IJle. IConkurs przewiduje wykonanie programu outworu
oraz
bowiązlrowego
Prowspółczesnego, dowolnego.
gram przystosowany jest do poziomu umiejętmośel w klasach
działu

dziecięcego

Pań

stw.owej Szkoty Muzycznej.
Zgłoszenia pisemne przyjmuje
do 15 stycznia 1959 r. sekretariat Ł. Tow. Muz„ Pl. Zwycię
stwa 2 ( tel. 265-01),
Pierwsze eliminacje przewld7ll.a
ne są na początek marca. Zwycię11ców oczekują cenne nagrody
l ułatwiony wstęp do PSM.

ki

do wailki

na start

gl"U:i'J.kll,.

(woj.f

lódź-Zako_p·ane
trzy razy w tygodniu

Autobus

Dowiadujemy się, że dla wy
gody podróżnych udających
„Orbis"
łódzki
się w Tatry
a:azem z PKS uruchamiają,
pcczynaJąi:> cd 20 grudnia stalą

Immunil~a.C'ję

Looz -

i:,urobus·O'Wl\

7..ak1Jll)a.ne.
WyJl"ldne au:t:J',;ad'y kurSC1Wu
tyb('!fą &tale 1l'7Y razy w
Odjazd z Lodzi we
,g·OOt!•i u.
wtro-ki i C'.!Jwariki o gooz. 8.00,
14.30.
o g>0<dz.
5{Jbo!ę
w

Koozt przejazdu do Zako.;>anego wraz z J>01Siłkiem 19'5 zl,

f\/a

.
scenie

do Krakiowa 152 :zl. Nie Qdjedzic autokar z Lodzi. do Zakopanego w czwartek, 25 grud
nia.
Powl'otne autobusy 17..a.:k.opa,ne - Lódź <l•dJeż<tliżae będą
z Zakopameg-o w nlliedzioclę o
&"OOZ. 16.00, \V śro•rl:y i :plą:tlk:i
o god-z. 9.30. W ten 1>posób
komllJ1ikację
u.s.prawniono
i Zadzkmmą z KraJwv.rem
kopanem, w ty-eh bowiem godzinach n!e było dogocLnyd1
(s)
połą-czeń kolejowych.

Teatru „Pinokio"

Dużo

W tornistrze pusto, w torbie - nic.
pocMp!ewuje sobie żołnierz wrac-aja•cy z wojny. Po
drodze .~potyka starą w'edźmę,
od której dowia-duje się, że
po<l fipróc:hnialą „vierzbą znaj
duje się wielki loch, gdzie si:r"Zel'.one prLeZ trzy za-czaro•vane psy - leżą trzy skrzyn'e :z: pie11.ięd:z:mi i <'zarodz!iej&kie l=e.->idło: krzesiwo. które ma taką moc, :ż>e gdy się
je potw.e, ,;ipelnione Z>Olstanie
życzen,ie człowieka.

UWAGA

c1· '·
u u _,
e s in.f'M' e~anłus'
Klub

„Espeiranto"
z~.:i.sza na wieczór artys<tycz,ny
Stude:"lckll

twórcy międzynrm>ctowc:r-0 jc.7.y•kn esperanto L. Zamenhofa w zwiąrz.ku
z· 99 .roczniicą jego urodzin. (Dziś
godz. 19 - Piatr'lcowska 77, 1 piętro).

pcc~wJPcony p"mięci

4 DZIENNIK

ŁÓDZKI

większą_ ilaść

:;~re~w.h~ro~c.r7~!;

pia.n
Nie
Handlu.
ski>t>JP-Ow~ ~ cly>·ek~jft, lec'L wY8.00.a ktien1ow '!J-OIWlllllll3. decyd()JW.ać 0 Sl>O&Oll>ic dystrybucji.
ZB. SKB.
Zan:ądu

liśmy -wyra.fuiie, e'llego bęil?Jiie
w bród, a cizego na pewno za.bra.knae. M. in. awi:z.owal'lśmy,
że Łódź otrw..rma 5 ton fi,g i
7 ton rodzy.n.ków, a więc ilooci, które n!ie pokryją :potrzeb
naszego mia.s·ta. Stą.d nie je<>t ~---
łatwo V\l'C wszystkich sklepach
zaopatrzyć się w te właśnie
rówPis.aliśmy
delikatesy.
nież, że będZ!ie mało maku. o
który trudno w sklepach. Poi · figi są
nieważ rodzynki.
importowanymi
artylrulami
Ekonomiczny KL
Wydzlał
n:ie mamy wpłyWu na to. by
ZMS organizu.Je dziś, l.9 bm.
s:i.11 ki>n(erencyjw
14
godz.
<>
Jepiej zaopatrzyć na.s:ze skle262)
Piotrkowska
(ul.
nej
py.
NARADĘ,
OGOLNOLODZKĄ
Jcieli chooz.i. 0 szynkę i
omówieniu zadań
poświęconą
polędwicę ora.z wędliny świą
produkcyjnych łó:lzkiego przemysłu i zadai'i ZMS w dziedzi- ł
teczne, to ~.stotnie w pie!"'\vnic organizowania wśri>d mło-!
szych dnlacll grudnia było_ ich
dzieży socjalistycznego współmniej w sprzedaży. Poczyna.zawodnictwa pracy.
od 13 bm. we
jąc jednak
udzjał
wezmą
W ·naradzie
pr:r,edstawlclele KŁ PZPR, ZG
wm;ystkich sklep.ach wędl:inil.ar
e>ra:z:
Włókniarzy
Za.w.
Zw.
sk:ich i !'2leźniczych można bez
NOT.
trudu zaopatrzyć się w szynki
wędoone z koo-cią i bez, a od
dwóch dni rozpoc-zęla się
szynek gotowanycli
sprzedaż
oraz szynek ko:n.serwowych w
pus;zkach. Tych osta~nk:h Il,ie
mamy zbyt wiele. Przewidziane ilo~ci węd.Y.mek świątecz
nych, a więc szynek, polęd wic, baleronów itp. powinW ubiegłą robotę pasażero
wie pociągu ooo-bowego
ny zaspokoić popyt w Loodzi,
e1ektryoznego nr 226 21.ią.żają
o 'ile równ-0cześnie bę·pą spr~
dawane w okolicznych miej- cego z Lodzi Fabryc=ej do
jak: Pabianice,
soowości.ach
Warsz.a.wy, byli bar-dz.o zdziZgierz, Koluszki. ~ Skier.nie wieni. że na stacji w Skierinie
wice. Ilości, k>tórymi dyspanuwicaclt około godz, 18.13 pojemy, pr:rezna=e są dla stój się pr:7led.łuża,
mieszkańców Lodzi, a nlie dla
minutach
k!ilkunastu
Po
:mtóre
województwa,
całego
oc:zekiwania ze mu.mieniem
ciysi>onuje oddzielną pulą.
jedzie
pociąg
Gtwierd?xm.o, źe
A teraz <lL'>ta tnia już spra:nie w kierunku War=.wy, a ..•
wa - cytryny i pomarońcrre.
na boczne tory. ZainterpeloI o tym pisaliśmy. że ówoce
wany kom.duktor wyjaśnil, :iż
cytrusowe nadicl:bodzi.ć będą do pITIJed ob.wiłą przez megafony
Lodzi sukoesyw1Illie, tak jak oglosro:no, :be jed:n~ elekdo pO!I'ltów statki.
docierają
tryczm.a się popsuta i o daJ.Lódź w tej chwili otreymała
BZ>ej je:bdaJie nie może być mopiel"WISZ<l part!ię cytryn i powy.
marańaz, któtre tm!iły do „DePrzez mmkni~tie okna nikt
likatesów". W dirome z Gdy- nie słyszał zapowti.edzi.
nJ oo Lochi jest około 8 'WaNa pytanie: oo t.eralll bę
gonów eytryn (ponad 80 ton),
dzie, gdzie nas wti.ozą, paidla
które lllllJdaJ.ej pll\jttb'2>e będĄ dość znamienna odpoW!iedź:
sp!M!ediaiwa.ne nie iyl'ko w „De- „Nie wied:zialem,
wam
że
lbtesach", lecz rowmeż w
tak śpieszy. . Gdy posię
sklepach wa~
ciąg naprawią, to mQ,Że poir?wycli i ~eh. w podziemy za dwie godziny do
dobny 151POOÓb. gdy nadejdą
Warszawy, Jak kto l!lie clJce
więksre partie, będą roo:prowa
cziekać. to może w:y\Sliąść i!la
dzane pomarańcze. Spoclrlliewa
bocznicy i wrócić na stację li
my się ich ()kolo 300 ton. oo
;prędzej dotrze clio &tolicy ... "
w msad"Zlie me jest ilością
Tak się <też st.al.o. Prawlie o
malą. I tu tral!lS])OI"'ty n.adch<>k!ilometr od peronu skierniedrz:ą s~e.
wickie.go kilkadziesiąt osób
pocią
z
mUISiialo wysiadać
M<YŻna przyznać rację autor
ce ska.irg na zaopatrzenie, że gu (który ma &topnie przyst.osowane do wysokich perorozprowiad7..ać
nie powi'l1Il.O
nów, a gdzie ioh nie ma, trzesię małycll partti np. owoców
ba sk<ik.ać ną. podklady). Jajedynie przez
cytrusowych
sklepy delikatesowe. Niepo- k<ie się tam działy sceny z
dziećmi i bagażami, nde trudtrzebnie stwarza. się tłok w
no sobie wyobraźić, zwlais=a
kiThru. sz;czupłych :pomie.szczeże było to w C'iemnoociaeb i w
nliaic:h łódzkich „Delikatesów".
deszczu, W rezulitacie kilkaJeżeli jedń.ak plan t~h pladizioesiąt osób dotarlo do dworcówek handlowych jest tak
ca. w Skiemki.w.icac:h. Ci. któulożony, że im w p.Lerwmym.
rym s.ię śpies'Zylo, d<J<placili
1'7,ędzie daje się do rotz;p!l""iYWazupell!l.ie bezp.odst.aW!llie do po
dwn:ia a<trakcyjne towa.ry imktóry
przyszl>l}Śc:i
po-śpioesa:nego,
ciągu
po<rtowa11e to w
właśnie :zidążal z Lodzi. Fadla wYgody klientów powinno
plany dla
układać
brycznej do Warsz,awy. Ci,
się tak
którzy nie miel.i ptienięd:zy popooią!5
czek.ali na następny
o.s.ooowy ze Sk'.erniewic do
stolicy. Inni, mający cięż.kie
ba.gaże i dzieci, czekali aż popraw;i .s:ię jednootkę i z waw:ie dwugodzinnym opóŻnie
niem o<ljeciliali do Wansz.awy.
Zwróciliśmy się z tą oorawą do 111.acrzelITT.:i.ka Oddzfl:<'lłu
tekst, który pr:ziede w.<;Zystki.m
Przewozów PKP w Lodzi z
docierać :powinie.n oo mal:ego
o wyjaśnienie tego
prośbą
widmi.
niedbalstwa.
Gratulując dy.rekcji Teatru
Dla.ez.ego koo.dukt>!lł' ll'Oclągu
„Plnolci.o" udanego spektaklu,
nde zawi.aoomil pasażerów o
zapy<talem:
tym, że pociąg jest zep-.w<ty
- A .gdybyście "WY mielli taf c•dsl.a.wfa g-o Irlę na. boczny
kie cudowne krzle.~lwo, <lzię"ki
to~?
lctórc;rw 'lJreaJ irwwa.-ć mO'hn:a. by
DJ,a.crego dyżurniY ruchu stakatMe ż.vczertiie, czego pra,gcji w Skierniiewicach wydał
neUbyśeie najbaa-dziej?
jedn()Stki
7.jazdu
dyspozycje
- Ażeby półtora-izbowy fo„
elektrycznej n.n. boczny Wł' rakal, przylegający do nasz.ego
Przeci>eż
7lem z ]J<llBa.Żerl!.illli?
teatru zootal wre&Zc:ie wląe.ro
w.iedz!ał, że nie opuścili oni
zepsu,tego pooia,gu?
:ny do nas, zgod:nie zresztą z
planem, wałkowanym od dluDla.czego wreszcie lek<JeWa,giego już. ooasu. Jem to na:l:y się ob<rnia;zJm k.o>lci wobec
órobiazg, ale nam
prawdę
się
P.a&a~il!l'ÓW j · n.a.Taża. ich
ulatwi!oby to kaplitalnie praopó:fuiforue
n.iiepotrzehne
na
przygotowywaniem
:n.ad
cę
oraz doiplatę różnicy za bilet
w pooią.gu pośpiemnym?
sztuki - odoowiedziano.
1.~ootnic, jeSt t-0 drolii.arlw! A
Oddlzial przewozów PKP po
m1>'i;c by kompetentne czcynai,i- zbadaniu sprawy 1>tw.Lerdzfil,
ki, zgcotlnlc 7lC swoim Jl'l"'ZynLe- :l:e lcSWtnde nastą,pi;y te WS"l':YC7JC?<l!;lem, jak 151Ję to mówi „nastkie wy.Wj w;ymienJone ll!l"reda.ty sprawie rok"? Byłby to
k?'oczcnia. sluż:bowe i zaniedba.
na.ji:;ic;ilrnile~my J1'.°1lftall"'U'llek n<On.la zarówno ze strony k@nWOT'lN!'1lny dfa a.rtYoStlłw ł<.i.d:z
dukt-0.ra po~iągu, jak i dyżu.r
S"kliierniiew
ruchu
nlf!lg-o
hiiego Teailir<u La.lek „Pintll!kio0" !

Ogólnołódzka

narada w ZMS

Z.olnierz, zdobywszy pieniąO.w i krzestiwo, wynisza do
przeżywa
gidzie
Kopenhagi.,
wiele przygód, które pokazano
przez
mlm w wystawionej
Teatr Lalek ,.Pinok!o" bajc-e
,.Krzesiwo", opraoowanej wedlu_G( J. Ch. Anoor.scna pr.7..ez
Hannę Januszewską, a urozmaLe«mej przyjemnymi piooen
kami.
Z „Krzcs;!wa" wy!k!.t'7~t du
Zo jasnych :iskier l1nscerul!zai0<r
(barozo
Wron1i1S7..ew.s'ki
Jaai
;reży.scruki!)
debiut
udany
a. Iw-1-0-rową i pirzy je111ml\ sceua.trakcyj.nfil je Jerzy
ll<l,grai'ią
Nov.--0.s.inJS:tl.: cal-a§ć sk.iJi!IIIP'ł}n.O
wano z i111wencjn, i d-01lJ.ryn1
kie<m. Szkod.a 1ylko, że ll1iiektórzy z wyko.n.a wców. z;imiast śpie
wać pi<J>senki calkicm p-o prostu, chctiehl wz.bogacać je efektarni operowymi, przy czym,
niestety. ~[~ . niekiedy

nr 301 (3756)

=
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Onegdaj odbyło się pierwsze w n<>wy:m roku harcerskim 1)0"
siedzenie Łódzkiej Ra.dy PrzY.ia ciól Harcerstwa.. W obradaeb.
którym prze~duiezył ll'OSeł Eugeniusz Ajnenkiel - uczest•
niezyli m. in. I sekretarz KL PZPB. Michalin.a Tata.rkóWl'ia-'
Ma.,tk<0owska, prze~dniczący Prez. RN m. Lodzi Edwa.rd :Kaoraz wicekurator Łódzltiego Okręgu Szkolnego _..
źm1erC7..a.k
Cz<'.s!a.w Grad.
na Zie(przeważmie
O bieżącycll· pracach i potrze letniej
VI
dało
miach Zaehodnich),
bach harcerstwa lódzkiego swoim czynie spoleczn_ym 24
pod:nformował.a zebranych komendantka ŁQ<lzkiej Chorągwi tys. pr.zepraioowanych rol:loc::7fr"
ZHp - Vlladyslawa. M.atu=ew godzin.„
Po= poważnymi już osiągnie
ska.. Do pracy w noWYffi roku
h.arcemkim (pM.rywa się on z efami - h.arcenstwo lód.me :ma.
nowym rokiem szkolnym) Cho jeszcze jednak i wiele kło!>C'"'
tów. l:iprowadzają się one do
przystąpiła z
rągiew ł~ódzka
211 drużynami, skupiającymi trzech za_,.a.dniczych spraw: kił
dry, finanse, lokal.
11 tys. ha.roerzy i ha!'cerek oMimo, że stan kadry instrUlC
raz około 2 tys. zuehów. W wy
ni.ku letn.iej akcji szkoleniowej t<llrs1tiej poważnie się zwńęk•
szył, to jedinak IJJie pcllkrywa on
- sta111 kadry iMtruktoców o
potrzeb lód.zikiego harcerstwa.
osią
pelnycll kwalifika-cjach
W tym stanie rzcozy ponad 100
gnął J;iczbQ ] 20, a poozczegól:Je
jehufce otrzymały 130 nowowy- wkól łódzkicll powstaje
s2kolo.n.ych drużynowych. Trzy s.zcze bez <lrużyn ZHP (s:zcze•
góln:ie odczuwają to zuchy).
tysią-ce IódZJldej młodzieży har
Dotychczasowy stan p015ia•
cerskiej, pooostającej w akcji
dania przestrzeni lokalowej za•
równo na potrzeby Komend1
Chorągwi jak i poszczegó!nycll
komend hufców oraz naj!lllŻ'
szych ogniw harcerskich - dI'll
żyn, je.st wySDCC nie zad<J<Wa•
nyeh wyciągnięto odpow:iedniie
lający. Wyata;:·czy wspomnieć.
Wtadz.e kolekon.<;iekwencje.
że więkswść in.'tta.n-cji ZHP ko
jowe stwierdzają, że pobierarzysta tyllro z tzw. kąta w Ionie dopłaty za bilet do pocią
orgaari•
ró'.mych
kalaclJ.
gu pośpiesznego od pa&a.żerów,
Zlł~ji czy instytucji. W tycb
którzy nie z własnej winy nań
warunkacli trudno jest kierobezpodsię przesiedli było wać i prowad"tić ja.li:ąś planostawne.
wą p!"acę na ta.k odpowiedzial•
us:prawieQliwieJedynym
nym odci'l'll!m, jakim je.st wY'
niem tej opieszałości mógł
chowanie młodzieży.
wypadek, który zd.amyl
być
Pewne klopooty ma rów.nieł
l&ię tuż przed nadejściem pe>Lódzka Chorągiew z finaaJSa•
ci!ł.i'~ w pobliżu Skierniewic.
mi. W prawdzie Prez. fu~ IJló
Sk:.
Lodzi i Illiektóre większe za,kl&
dy pracy (m. in. ZPB im. Ma.?'
chlewskiego) orarz; zwis;zilrl za•
wodowe (w s=ególnOOai. Z"!fl•
Zaw. Wlóknia.T"Z.Y) ok=.aly d<U•
ty!Tl
żą pomoc w tym roku niemniej w porównaniu do pO'
trzeb harcerstwa lódz.kiego była to :przyslowjowa ,,kroPla

Typowy przykład niedbalstwa

personelu PKP

jasnych iskier...

Ra.z, dwa, ide przez drogi
Powracam z wojnu żołnierz ubogi
Żołnierz wesoły, zdrawu .iak rydz,

każde

mie-

na

.AL J.

j ,w.i·caeh.

W. stoounku do wiJn.-

Mamo, kup mi
na gwiazdkę

rowerek!

Na pewno wiele d2llec1 :z>Vn"aca

<> maJak.a to
taki po:pnzyjemność posi&dać
jazd. 1 odbywać na nim dalekie
"">Odró:te... na re.zie po przedtpodoo rodzi<:ów z

Się

ły

.rowerek na

prośbą

gw!atzJdkę.

looju. Ale r!l'W'erk.i

n.te

drZieclęce

Zll'w.9Ze można dO'Stać 1 rOOz:lce,
lllawet chcieli, nie mogą

choćby

spełnić próśb

S'Wolch pociech.

W tym raku Dom Dz!eoka PTD
przy ul. P!otrkOW>llkiej .~róg Pr6-

ehnbka) zatros=ył się o to, by
d2lleci mtal:y radosną gwiazdkę.
Ta.k poszukiwane roweo:Gci dziecięce dwukołowe są

tu do

„Jazz."

cia w cenie 4aD

naby-

~.

(as)

19 bm. o godz. 19 w
Dziś,
Klubie MP i K (Piotrkowska
86) odbędzie się I ko:neert ja.zzoweJ muzyki mechanicznej z
plyt długogrających i taśm magnetofonowych,

W programie: Louis Arm~
st,;:-ong, Tommy Dorscy, Benny
Goodman, Stan Getz i iruni.
Slowo wiążące: Zdzisław Bartoszewicz.
wolny.

Może

w wyn.iJku dysku.sjil. -

poslEil1D""

wila:

li

Po opT.aoawa:niU prz~
Kóffiendę Chorągwi ~ólO

wego pl.alnu :aa.mierzeń i wyp?.Y~
dla ich realizacji -pe>"
tneb finansowych na rok 1959,
dołożyć starań, aby w~
mieniu z odpowiednimi czY11'
rokami znaleźć na te cele VTYwających

starczająre

li

sumy.

Sprawę znalezienia

P

chu na Siiedzibę Komendy ChD
rągwi (a tym samym stworzenie wł.a.ściw:ycll wM1.tllków d•'
re.aliza.cji wszechs!il:'OJl•
pełnej
nej pracy z mlodzieżą ~·
5ką), 1.L2'lll<ai00 jai!m najpilndeJ•
tym oelll
Wyloni<J111ą w
szą.
komisję zobowiązano nie tyl•
ko do jaik najenergiczniejs:zego, ale oo najważniejme, skU'

tec:z:n egio

w Klubie MPiK

Wstęp

w morzu".
W tym stanie rzeczy, L6drz!k3
Rada Przyjaciól Harcerstwa -

da:iał.an.ia.

:Mmna więc liczyć, że j~i
wkrótce ta oolą<:zka prze~aJ1i!O
sen z oczu·· kic&
„spęd:?..ać
.wnictwu Ll">dzkiej Chorągw:i.
W t>.rlo joozcze wspomnieć, :l;e
w tra!mic dysln!Sji na.d do~:v_:!!
CZllSDwymi

już

001\gnięci,a.P~

1

i za.mierzenia.mi, któi:e sta.wllł
sobie ZHP - powsta.la JDYŚ
wzniesieni.a w Lodzi - l)oillll
Harcerza.
Ale o tym i tnnyc:h l>!>rawa<:ll
om.a.wianych na pooiecl.Zefllll
l,ódzkiej Rady Przyjació? :S:at•
cemtwa następnym raz.em.
Gusmar

pomogcg:

Szczegółowe plany robót

Kary konwencjonalne
Rozkopane jezcbnie i chodniki, zamknięty przejazd, wąskie,
niewygodne przejścia dla pieszych - oto okoliC'Zmości towarzyszące W5ze.1kim robotom dro
gowym. Dobrze jeszcze, gdy
skończy się na jednym wykopie. Gorzej, je:m po zakońc~
niu jednej roboty rozpoczyna
Wi>wczas wykopy
się drugą.
trwają miesiącami.
Dz'.<"lni~·a St.arnm!ejska dość
już wykopów. Na ostatniej
rad.ni posta.wili
DRN
seo4j
wniosek zmjerzający do u-

ma

spraiwnienla "ro'bót drogowych.
W tym celu należy - zdaniem rad.nych ze Sta:romiejskiej
- żądać od k<l'mórki koordynująoej robm.v drogow·e dostar
cz;e<nia szczególowych planów
robót d<J Dzielnicowej Rady
.Wów~, Pre.z,yNa.rodO<Wej.

dium DRN mogłoby bezpośred:
nio kontrolować przeprowa.d~
ne prace. Postawiono równ1d0
wniosek, aby w stosu.nh-u ,
przedsiębiorstw, k;tóre w o~
wiązującym terminie z włas ,
0
winy nie ukończyły robót dr ,
gowych stosować kary ltonwetl
g
ej ona.!nP..
Naszym zdaruem inicjatyW11
Staromiejskiej jest ze wszeCJG
miar g0dina poparcia. Wi9i:0,
chodzi nam wszystkim 0 le'
aby przeciągające się w n d
skończoność rozkopy nie ~"!'e.
nialy nam życia.. Niewątpl~'",..ll
gdv dzielnicowe racly narooo: jtJ
będą w dostateczn~ . stoP~i
zorientowane, kt<> i kie<l:l'. ruill
pocznie wykopy - doJ?l 1?'
ich zak.oń<::z.enia w tern11n1e.

....,,.,,1

~~,·-··'~~~·~~~~~~~-~~--·~~~-~---.-.-~-.-~"""·---~,-..-.------·'-~-·,---··~

LOS KRAJOWEJ LOTERII PIElllĘŹIEJ __

NAJMILSlYM PREZENTEM -

f

:s
--.----······~~~·~······~·········-···~--"'··-·---~-·-~--~~~~~~-~-------------"'--------WA2NE TELEFO~
Pogot. Milicyjne
Pogot. Ratunkowe
Stra.łi Pota.ma
Kom. Mlejsk.a MO
pryw. Pogot. Lek.

f11
404-U
08

'O

5) ~liz 0
'
li

e'?eJ "9tftV1)
11''1"
tU-1~

o

292-22

Feliksa
18
lait
KLUB
GARNIZONOWY
OFICE&SKI (Tuwima 34)
„Pilot odrzutowców" g.
16, 18, 2Q
DKM (Nawrot 27) „Sled·
miu zło-dziei" g. 17, 19
"' :{. :t
uwaga! Repertuar sporządzono na pocJs.tawie
komunika.tu Okręgowego Z>N·ządu Kin
hochsztaplera

;:r~~~~~: ~~.~· 2~5

333-33 MUZEUM SZTUKI (Wlęc- l MAJA (ll - Kiliń.skłe„Aleksander
178)
koiwsklego 36) czynne g. go
555-55
Newski" doz.w. od lat 12
• .,. •
Pryw. Pogot. Dziec. 300-CO S--15
wieg . 15.30, „Sobotni
• ..- •
,,.11V' PAL.'llIARNIA - czyrma czór" dozw. oo lat 16. g .
M
tha!Ilsoons
(19.30
17.3<1,
g. S--15
.wa •
f"VA
kn1ęty)
..,___.
ROMA (II - Rzg-O<WSka 84)
Aa
TEATR NOWY (Wię<>kow
~
Don" I~ seria
„Cichy
r1ll
skie.~o 15) g. 19.15 „Kram
Clo2lW. od lat 16, g. 15.45, Przedsprzedaż; biletów na
. h _,.,., j
.
z piosenlta.mi"
do kin:
napnód
dni
2
20.lj
18,
emy
.,.,wa
n~asac.
(W:
l)
(TniAlgutta
TEATR 7.15
Polonia' Wi
Bałtyk"
SOJUSZ (II - Nowe Złot
k.a.tegone km)
!l'lie>CZYl!l>nY
~ła", „WłÓkniarz", „Wol
Pio,lmkow- no) „Pogromczyni tyOPERETKA (Piotrkowska ADRIA (II OśrOOku
w
nr 243) g. 19.15 „Krysia ska 150) „Noc sylwestro- grysów" d-0.2lW. od lat 12 ność" _
ul.
FJlmOWY<'h,
Usług
g. 17, 19
wa" dozw. od lat '1, g.
Le~niczanka"
Bystrzy- Wi,gury 2 w godz 1-16
IM. JARACZA 14, 16, „Kalosze Sllczę - STUDIO (Ill TEATR
•
„
' _.,,_
7-9) „Człowiek w
ścia" do:IJW. od lait 16, eka
(ul. Jaracza 27) g. 19
•
nieprzemakalnym płaszg. 18, 20
„Lekkomyślna si<>stra:•
CZU" d07;W. od lat 18, g. zoo - 02.ymne g. 9-16
(Koper~a BAŁTYK (premierowe „PINOKIO"
nr 16) g. 15, 17, „Krzesi- Narutowicza 20) „~•ć 17.15, 19.30
wo" - premiera praso- z zaświatów" doz;w. od STYLOWY (I - Klllń.'lokle
lat 12 g. 10, 12, lł, 16, go t23) „OstatnJ akt"
wa
"ARLEKIN" (Wólczańska „Kapral z Madagaska- dOO>W. od lat lł, g. 15.45,
Piotrk-0WStka 165, Narunr 5) g. 17 „Niezwykły ru" dozw. od lat 18, g. 18. 20.15
SWIT (Il - Bału~l ' Ry- towi.c:za 6, Rzgowska 51,
18, 20
wynalazek"
Dw. nek) „Dezerter" dozw. Więckowskieg;o 21, Karro(II MŁOD~O WI- DWORCOWE
:rEATR
lewSJka 48, PrzybyszawKaliski) „Podwodne gnla od lat H, g. 16, 18, 2-0
DZA (MoniUS"LlU nr 4a)
zdo", „Cyrk nledźwle - TA'l?RY (II - Sienkiewi- skiego 41, LimanowStklenleczynny
80.
go
z
„Czarownice
40)
ple- cza
.I
POWSZECHNY dzl", „Niebo
~EATR
AS Al. Kościuszki 4S
(Obr. Stalingr!'du nr 21) klo" g. 10. 11, 12, 13, 14. Salem" <lo2!W. od I.at 18,
pełni stałe dyżury nocne
g. 15.30 „Pamiętnik An- 1'5, 16, 111, 19, 20, 2.l g. 15, 17.45, 20.30
(premlerow&
WISŁA
ny Frank", g . 19.30 „nru GDYNIA - remont
DYŻURY SZPITALI
Tuwima 1) „Dama Z per
Jóą.e(III ŁĄCZNOSC
ga Parada Pa.rnella"
fów 43) „Bosonoga con- łami" drew. od lat 16, Położnictwo: B:iłuty, sta
ŁODZ:rEATR ZIEMI
sznital Im.
11.45, M, 16.15, romiejska KIEJ (Koper.nik:a nr 8) tessa" dozw. od lat 18. g. 9.30.
dr H. Jordana. ul. Pray18.30. 20.45
g. 19
nieczynny.
„PERA (JaracrLa 2'7) n.ie- MŁODA GWARD~A Cll. - Wt.OKNIARZ - n!eccyn- rodnlcza 7; Sródmleścle,
Szpital
Ruda Chojny Zielona 2) „Ogniste w1or :ne
czynna
(pr~ermve im, 'curie - Sldodowskiej,
sty" dozw. od lat 14, g. WOLNOSC
-~ - P.-zybys.ze-wsk1ego 16) ul. curie-Skłodows!tiej 15;
10, 12, 14, 16, 18, 20
PabianicJ<:a. „Rose Bernd" dozw. od Polesie, Widzew - SzplMUZA (II ;rnLJIA. RMONIA (NaruJto- 173) „Helena I męźczyz- lat 18, g. 10, 12, 14, 16, tal tm. dr Madurowie.za,
ul. Krzemieniecka 5.
w•eza 20) g. 19.30 XVII ni" dozw od lat 18, g. 18., 20
Chirurgia: S:z,pita\ m>.
remo:nt
ZACHĘTA Symlonic-z.ny. 15.45. 18, 20.15
J{,()ncert
Dyr;v-guje Hen.ryk Czyż. PIOl~'IER (II ;;- Frainclsz: ODRA (PrzęclzalniaJna 68 ) dr Pirogowa, ul. Wólc.z.ań
Irena do domu" g 17 1 ska 195
lrnnS>ka 31) „~ołnierz 'kro
SOl~ista Jain Drath.
·
o
Jowej Madagaskaru" „I~lub Kobiet" d<Y.llW. O<d Int~rna: Szpltal .1m. dr
d-02JW. od la.t 18, g. 15.45
Al
flt!.1'11
Sterhnga, ul. Ste-rl11nga l-3
lat 16, g. 19
·18, 20.15
/!Qi:lll

T

TE

HIN

*

*

wartoJciowa

'•

KONCERTY

-:-E
Jl. ,,.
tlJ

POPULARNE .ITT - Ogr~
re-mont
CZNE i ETNOGRAFICZ POKOJ (II _ KaZhmlerri:a dowa 18) „Cichy Don
nr 6) „Skarb" doa:w. od I sena. dO'llw. od lat 16,
NE. (Pl. Wolności 14) _
czynne g. 10-16 (wstęp la.t 7, g. 16, „Na piaty" g. 17• 19
wycieczki dO<Z.W. od lat 18, g. lS, PRZEDWIOSNIE (I - Ż!!•
bC71Płaoltny rO<mS>klego 76) Wy;1D1an1a
20.15
za.miejscowe)

~ZEUl'+l ARCHEOLOGI- POLONIA -

„

KIERO~NIK~

La.r.yngolog1.a: Szp. lm:
d: Pir;>gowa, ul. Wólczan
sika 195
Okulistyka: S2lpltal lm.
~-- ~.arlrnklego, ul, Kopcms.Kiego 22.

.

tec~mcz.nego

stwa, k1erow.nłlta ek1p.y remontoweJ, kosztorysanta i inspektora nadzoru, 15 murarzy,
tynk:uzy zatJrudni natychmiast Miejskie Przed-

Obwieszczenie

.

.., __

.

•

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi
s1ęb1orstwo Gospod&rk1 Komunalnej w ..,.,..
przypomina ·w~aścicielom, użytkO'Wll1dkom i za- bezie woj. s'zc7.ecińskie. Dla kierown.iQ{ów wywyż.Sl2le lub średnie wykształcenie temaga!Ile
irząd.corn nieruchomości ('UJrzęclom, władwm),
instytucjom państwowym, uczelniom, zakła chniczne z długoletnią praikityiką. Warunki
Dla zamiejna miejscu
do uzgodnienia
dom i przedsiębiorstwom państwowym, przed- płacy
•
.
.
.
.
8636-K
pod zarządem pańetwowym, scowych mieszkania zaipewin1one.
IS'iębiorstwom
.
.
•
---stowarzyszeniom i orgal!lJza- ZBROJARZY,
spółdzielniom,
mura.rzy, zdunow, c1eśll, robo~
cjom ~połe=ym, :prywatn:ym właścicielom i tników nie wykw.aLifikowanych zatrudni naużytkownikom ni.ernchomośc:i oraz dozorcom tychmiast Miejskie Przedsiębiorstwo Remon.
.
.
domów o obowiąz'lcu śc-isł•ego stosowa·nia się
t owo- B u d ow Iane nr 6 . Z g ł oszcnia przyJimu.ie
do p.r:;;episów sanitarno-porządlkowych w m . dział kadir M .P .R.B. nr 6 i11. Towarowa 75-79
Łodzi (Dz. U. Rady Nairodowej m. Lodzi z dn. p. 32. Grupa Rolbót ul. święt(}jańska 8 i ul.
15. IV. 1952 r. nr 8 poz. 44) w szczegól.ności zaś Wólczańska 251.
8644-K
Q obowi ązku utnym.ania porządku i czystości do pcłowy szerokości uJ.iey (chodniika i po- INŻYNIERA-mechanika na stanowisko głó
łowy jezdni) wzidliuż nieruchomości. Gdy nie- wnego mechanika UJtru<linią natychmiast Łó
ruchomość przylega do plac1U publiczne.go, o- dzlde Zaikłady Wyrobów Papierowych. Oferbowiązek <ten dotyczy utr:eymanfa porządlku ty z życiorysem IIl.BJ.eży sikładać w dziaile oi!"i czystości na chodniku przy nierm:'homości i gan1i2acji za•trudni-enia i pła•c, uL Żeromskie
3725-K
jezdn.i 'W'Zcłh1ż chodnika 5 m szero- go 52 w Łodzi.
pa.~i·e
lkości.

Jezdnię i chodnik należy starannie zmiatać
oraz stale oczyszczać ze śniegu, odpadków,
śmieci i lodu, unilk.ając
ni-eczystośei. błota,

WIĘKSZĄ ILOSC ODPADKÓW

Fll,COWYCH DO WYROBU
PANTOFLI

ich ·wmiatania do wpustów kana.l izacyjnych.
należy utrzymywać w taikim stanie,
aby wody ściekowe miał:y n>a·ł~yty od~lyw.
W czasie zaś gołoledzi należy chodnilki i jezdnie po.sy,pywać swnstkimi matevi.ałami (piaŚc!e.ki

skiem, popiołem. itp.).
Zwr<::ca się uwagę, że winllli przekroczenia
:powołaITTtYch

wyi)ej przepi.sów sanditarn.o-poGtarze pracy poprawczej do 3 miesięcy 1ub grzywny do 3.000 zł
na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakacź 
nym i ich zwaJ.::z.aniu (Dz. U. R. P. nT 27 ~·
198) i art. 8 ustawy .z d[l·ia 15 grudnia l!)iil r.
o orzecznictwie ika•rno-admini.stiracyjnyirn (Dz.
U. R. P. nr 66 poz. 454).
Łódź, dnia 18 grudnia 1958 r.

nądkowych

,
•

Ol

podleg.ają

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Ili

FREZEROW :rM. frezartki uniwersalne ona.z
ntfstrza na modeJa.rnię zat•rudnia. natychmiast
P ołudniowo-Łódzkie Zakłady Remontu MaUyn Przemysłu Włókienniczego Łódź, ul. ArLudowej nr 25. Zgłoszenia przyjmuje
tnli
s k
8582-K
e cja kadr od godz. 8 do 15.
iiĄC----<>ZYNISTĘ

kolejowego, mechan.t.ka konm •a szyn biurowych, inżyniera koni<truktora (~pecjalność samoch. i cią,gniiki),
d
konst kt
. ·ru ora na pr:zyrzą y i narzędzia oraz
f.echnotoga zatrudlnią od 1 sitycmi.a 1959 T.
Z.1.kłady Motoryzacyjne w Głownie k. Łodzi.
Warunki pracy i płacy do omówieni.a na miejscu w dziale Gt:adrr. Mi-esZikańcy Lodzi mogą
do · · d · •
Jez zac codziennie auitobuse:m :na1k1'ado8628-K
·
Wym.
lNż YNJERA lu.b technllta budowlanego z
i k.,;Lkuletn1'ą pralk..,..n,.~ w buUprawnieniami
"J """ł
,..
·
d
remontowo-budowlanym za•truowmctwie
. .
.
.
.
·
<in·
1 natychn1-;a..~ na stanowisku k1ero\v1mczym
W. wykonawstwie w d:zńelnicy. Chojny MiejSkte Pr"Ledsiębiorstwo Remontowo-Budowlane nr 4. Zgłoszenia przyjmuje dział zatrnd.
„
·
:ni enta . ,_ _
l p....., t>rzy ul. Armil C~rwoineJ 30.

~1"rwatora

SPRZEDADZĄ

Zakł.

Filcowych im. J. Ma.rchlewskV;ego Biclsiko-Biała, uL Komlllrowieka
nr 39-41. t.el. 32-72. Cena. detaliczna za 1
kg odpadów z filcu kolorowego zł 1.6'7 a za
8651K
1 lqr filcu szarego zł 2.78.
Wyr.

I

ameiry;kanski
SM'.OKING
niedrogo 5pr2edam. Nowotki 8, m. 10 Po godz. 16
MOTOCYKL „Jawa" (pra
25 0 sprzedam
wie tnOl\vy)
llanniemę na samolub
chód ma·łoJiitrażowy z.a do
NOMl'obki '13, tel.
pła·tą .
31'1-"6 Sera:fiń."'ki
•
" •
noRADIO „Stradivari'.'
we &przed.am. TU•v,nma 16,
m 23
25225 "
„~ORD" G-osobowy sµI'2~
w godz.
Oglądać
dam.
14-17, Piotrkowska 19 •

I

I

LOKALE

jro,j.tujące

KUPnlO

współC'IJIWia

koleża.nce

dr

LESIRSK.IEJ - LOEWE.N·

Aleksandrze

STEIN z powodu 2:gonu

PIEC TROJEK t 1 333-33
e ·
'
natychmiast wizyty domo
we lekarzy specjalistów
również dziecięcych cała
25126
dobe
z"'· SZERESZEWSIU . 1eul. Llman0"11•i>k1ego
karz
25246 g
21, tel. 525-55

OJCA
składaj!\

I

LEKARZE SZPITALA
im. dr BIEGA:ięSKJEGO.

I

PRAGA

ROŻNE

I

I ZGUBY
------- „-----·----..i1
.

WESOŁYCH SWIĄT

2s;:!.._g

NOWEGO ROKU 1959

-----..
-Ir---------------------------stosowany do

D~tudemc\Zz~

nego poszukują mies:z.'kan!a SJUbJ-okato•':'klego . o-

za

IPU KA

.
4
KREM WYBIHAJĄCYNR41

udelikatnienia
rąk

-

żądać

w drogeriach
I pert umerl2 eh

I __,,____,,__________ _____. ,__
.,......_~

„

SKL'. PY
I p u KTV

1.---------..1.

I'\
ll'l.urefek;towne
ki S1P'';'Zedam (15 .000). W'ia31, KURSY
Na.rutow1cu
domosć(clz>w•onić
przy ś pieszone mo
,
diwa razy)
m.
35
samocho·
1
tocyklowe
·
„MOI" J25 rlowo-motocyklowe orgaMOTOCYKL
ora.z le\Cką l>:rZYCZlllp.l~fl - n12uje LPZ Klub Motorosp~zedaim„ W1~donwśc, uI. wy. Rozpoczęcie kursów
25112 w pierwszych dniach styGłow.na 19
Zapisy
samic.2'Jlti z cznia 1959 roku.
TCHORZE
?,ócl1,J<;I Klub
k'la1Jkanni sprzeda'm n.ie- przyjmuje
dro'!o. Łódź, Malcze>WSll<i e - lVIotorow:v LPZ. l"lotrkow
25137 slca 125, tel. 367-57
go "O· ChoJnY
dziewiarstwa maMASZYNĘ męsl<ą do SCLY KURS
et.a, stan dobry sprzedam. szynowego, kurs malowaUl. Zybnia 15-7 (pmy Lu- nla na tkaninach TKWP.
25435 Z!>plsy si>kreta.rl.at kursu,
tomiel1Slkiej)
KROSNO dowłooiankl _ Zeromskiego 115, pokój 20,
7
!>prizedaim. Wiadomość ul. c:_o_dzlenme godz.:__~1 _ _
!KURSY samochodowe czer.w ona 3a-l9
MASZYNĘ sandałową _ amatorskie I zawodowe
„Singer" sprzedam tainio kat. I, Il, III Pr2edpołu
WlE>CZOl"CIWe
j
- pilnie. Łódź, za.chod- dn;owe
nia 64>-34, Jam lia>-1.wicJ<, T.KWP. Zarls! I rniorma
25029 g CJe Tuwima lo godz. 8-20
tel.. 389..65
Ro.zpocz„cte
297-48.
tel.
- - -17. xu.,
II
kat.
SAMOCHOD „Ha<llome.g" kursu
z. moto•·em górna „Olim- Irnt. nr i amatorskie dn.
8376 k
pta" po re.monele pil.nie 2 L 59 r.
spr7..cdam. Kniaziowicq.a 6
10
36
zso g
m.
SIA'l'KĘ OCY'rukowa•ną oQi'
grc•dzeniową 0<raz na klat
k1. moto.cykl „WFM", mon(}wy .__ _ _ _ _ _ _ __.
MOTOCYKL „AWO" no- tor-0wer „Simson"
Chowy lub p-r.aowie nowy albo sprzedam. Rmtiuk,
CHOREMU DZIECKU o
in-ny Otkazyjnle kupią. Tel. rzów, ul. FloriańS>ka 36
25022 KOŁDRY puchowe nowe każdej porze udzieli po577-72
Prywatne Pogotoz a·daoma,szku im,porlowa- mocy
\ nego sprzeda.ro. Nowotki wte Dziecięce tel. 300-00
•
'~
25046 g DrSIENl<O--spccJallsta
1a-12
_ AKORDEON 120 baosÓW4~ skórne , weneryc:z.ne godz.
chórOIWY 4-a:aomlenny sprrze IG-ls, K!liń„ktego 132
speejaUNaruto\vicza Dr SIBERGAL
PEKIRCZYKI czysite1 ra- dailn. Łódź,
25047 g sta chorób wenerycznych,
ć 4f~_l___
sy sprzedam. Wladomoś • SAMOCHOD osobowy ~ sl<órnych 16-18, Piotrkow24383 61
Lódz, Rewolucji 1905 r. 42 „Opel KapLta>n" 9,prllcdam ska 134
25215
g lub zaimienię na motocykl PIĘC PiĄTEK-(tel. 555-55)
m. 1
FUTRO nowe węgieirskie nowy za dopłatą. Wesoła Prywatne Pogotowi& Le·
25430 lcarzy Specjalistów o każba>ra•ny ?raz pelwę sprze- 16, Chojny
dam ta.ruo Jaracza 18-•Sa I - „ - - - - -.- - · - - •
ITELEWlZOR „Belweder" GEJ porze załatw;~ \vlzyty
·
.rt
25 60
Do dz1ect wy-- ze stab1lizatorcm, aI'l.teną domowe.
P,!'__~r
FORTEPIAN mal'k.i „Ma- sprzedam pl.\Jnie. nz~ow- Jeżdżamy natychmiast
2~U DtNITECJ{_I_śi)ecjall«ta
!ec.l<i" sprzedam. Cena llł ska 173-3
[~500 · k 0t 0 ~~~'owi Zielony · KREDENS o dwóch lu- sl<órne, weneryczne, mo__.1'.:n':.. _•_ -~ - ·-=--istraeh, cze.s·J•lm s'lil<>cm o- czopl~lowe 16-18, prz\"pro
FUTRO bal'any dam.ikte ~zklony, cza•rnY sp1'zedam. wadził .,,;e KUińikiejlo s~
(róg '.l'uwima)
~owe ®~am. Tel. (i.23-53 Kopciń&kiei:o :191>-1

I

Wyrazy

IN~,YNIER l<:awaler (sipoora.z
•
.kc:>J;ny) posrr;wkuj!' po.ko.i.u
pr.zy kuUwralmeJ rod.zinie
SZCZĘSLIWEGO
- na.j·chętnJiej w śródmlef>ci.u. Oferty pl»emne i pomyślnej dala11ej współpracy wszystkim
Biuro Ogłosze11,
„25200"
Pio.tr-.k~ka_.:96_,---_ __
ZLECENIODAWCOM
łtULTU.R~LNE bwdzietżycey
ne małżenstwo poszu•kuje
pO<ko.iu z kuchnia lub poPRZEDS!Ęl>JORSTWO REI\'IONTOWO-BtJ'DOWJ,.ANE
koju siubl0<ka.torskiego. HANDLU WEWNĘTRZNEGO
25136
~wo-n i ć 219-25
Łódź, ul, Kilińskiego 138.
DWA dute J>C>koje w centrum Ka·to-wic 11.amienię
na clJWa pOlkoje z ku.chniąl"•-„..,.,.., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.....,_~---~-----------L
z kuch.:ilą w
lub po>kój
LodJZI. Ofe>rty plSGl'll!ne
„2Sl54" Bi.uro Og~ń
'
Plotrlkowska 96

L

WILLE domki gos:pod13r· .
• Ra<Uosta
,,.aoce obo•k
a, ,.:,
„
s tw
CJi w Jul.Janowie, Rudzie,
Karole>wle, ChO>jrnach, Lagie>w>nl•k a-ch, Zgie<t'ZU PO~!)ca do siprzedaży BiLiro Po
średnictwa S:pótdziel.ni Plio•tl'«<O<Wska
„Clly&tooć",
8703 k
nr 39, tel. 377-.51
DOMEK-·murowaon 1;:-og.ró:
odek (3 pa<koje wOILne) i go
spodarstwo rolone 16- i 10eab·udD<Wanla,
morg01We,
sad, łfłka 9pirzedam. Wiadomość Łódź, Radogoszcz,
ul. sasanek 43~. Dudek
1,5 HA zleml ogro'dn!czej
na.dają.ce.j slę pod budowę
w Ł~I w c!rz,ielnl.cy SIAmrna
jkawa sprzedam.
Zielew1cz, Wojska PolSk•ie
2Sl4-0
go 194--3
N•·~~e""i·~rny .
„_LAC
2 050
P
~"·~ „ v
m ok.w. opa-r.kanlony, komónki hnlo s.przooam, ul.
Wersalska 15, Piaskawiec

ŻONA.

„Bóg zapłać".

słoneczne zam· pu;-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - · •
tro,
na grursonlerę w bl0>~:~".

Te~ 295-09

mia.
kwa.terunkoboudO'wlnna . - wd S'{>l'zecU>.m. DriobeJt:, ul.
CEGŁA
lOprizedaż de1a.lic,,.,na. hur- Tuwima 12, m. 7
g'h~j1;ly, ~fl~~a lf<!ź,

1FUTRO - nylonowe ·- ba.rc:i7.o

I

I

pcdlega.jący

I NIERUGHOMOSCI

a w szczególności lekanom szp.i<ta.la. im.
Pirogowa oraz tym, którzy wdęli uw oddaniu ostatniej posługi, a
dział
Wielebnemu Duchowieństwu
głównie
parafii św. Kl"ZY'la., delegacjom z pocztami sztandarowymi, Cechowi Rzemiosł
RIY.inych, Zrzesuniu Prywatnemu Cnkiernl!ków, Stowarzyszeniu Splewa<lzemu „Echo" i jego chórowi, Stronnictwu
Demok.ra.tycznemu oraz przyJaciołom,
kolegom i krewnym składa serdeczne

Dr REICHER sp&cjallsta
weneryc:r:nych,
chorób .s kórnych 8-9. 16-19, ul.
Piotrkowska 14

I

3

-

pom.oo w

nieśli

RENTGEN DENTYSTYCZ POMOC domowa potirzebNY - dr Józet Kozłow na. Zielona 25, m. 9
ski, ul. Piotrkowska 121
PLASZCZ'llIU zlm~we Mt.ODY mo~ny pirzyjmie
d2iewczęce I chłopięce od
uczeń w :r.a1>rocę jaiko
5 do 12 lat kupisz w prakladzie fryzjer9kim. Of"rccrwnl Piotrkowska 84 (w
ty pisemne „254()ti" Biu:ro
24598 •
pC'dWÓl"ZU)
Ogtoszei'l, Pi<>ńrk0"11"9ką 91i ZAil:LAD radiowy, Piotrl<Ow.!!lka 79 tel. 324-00 naradioodbiorniki,
p1awia
G-OS-PO-SI-A-sa.rnodzielna
telewizory, zakłada anteSien:klewlc'1.:n
potrze ima.
ny tell!'W.izyjne. Nn życ.zeM
25169 g
• 31, m. 31
_
naprawianie utelewizory
25189
klienta
my
ptm'z~bna.
GO~POSI~
diwom uezea:miPOKOJ
7
PlotrMaTian
;JASIAK
1
•
Więakowsktei:<>
com wynajmę. Tel. 314-00 Ló~,
9
7
kO'WS'ka 109, z~blł portfel SUKNIE SLUBNE ! wie•
POKOJU w Zgierzu powu m :12 godz. l - l
taksówkę zawierający . świa<iectwa czorowe orez pelerynki 1
kuje J1nż:l':nier. Zg!e<rz, ul. SZOFERA na
0
poleca
legit. słluzbową, lkapkt, do chrztu
ne,
szkol
pisem:
Ofe<rty
Obr. Staa~ngradu 53, m. 2 posz~j~.
25170 g ne „20408 Biuro Ogłoszen obligacje, ~ęcla. Prosi o w.yno~yczalnl~ t.ódź, ul.·
~_g_dz. 17-21
25106
134
Ptotrkowska
wyna!l'ro<l:zemem
za
zw.ro.t
96
PH>•trkowsk.a
.
POKOJ z ku-chnią I

~~t6gf~~~~~ePl~:~~
rlll-.._,o__Gt_O_S_Z_E_N_IA_D_R_O_B_N_E_ _'"
t!: ~lf!
w ;~:01
__
_LI.J

Wgdawnictam

BUDOWNIC'P"O-S Z TUK A-ARCHITEKTURA
'Do na/Jq.cia tu księgarni

.. l

przedsięb1or--

ksią~a

Wszystkim, którzy
Clborobie męża. Dlego

ś.tp. Wawrzyńca Glerbłcha

* .,.. *

. ry aptek
D yz:U

PODZIĘKOWANIE

A'ajlepng pre-.c.ent - to

.

.

us··uGOWE
li'..

0

l

_J

SPRZEDAZ

J.

1

lf KARSl(IE

PRZEPROW ADZAJi\

SZYBKO, TANIO i SOLIDNIE
NAPRAWĘ USZKODZONYCH
WYROBÓW JUBILERSKICH
Zł.OTA
ZEGARKOW RÓŻNYCH MAREK

ZE

RERDWACJE SREBRA
i

____, ___, __, ___...., ___.f

PLATERÓW
~-~~···~~-~~~,

nz1ENNIK. ŁonZK11tr-so1 <s7ss> •

•

e

•

w Rłotrkowie

Sperl ·

Sport 8 Spe.t

zapaśnicy Wrocławia

e

5peH

•, ' ' .

~~~:~~,~~~~~~~;~•i ~~:g~:s
~zącą nie<lz:ielq,

e

dit

:1. Jankowska
i · 1aezmarczyk

łończ·q w Łodzi

:"I'ka-czen. F0trtunia1kiem, Babi.ciZe.m,

nością.

Piłałowski!ln, Ce-leornrowskim i inWIY'!Tli na czele. Program p.rzewiZawodnicy łódzcy zbiorą się
du:ie biegi 'Ila 500 metrów dla ko- w niedzielę, ~l bm„ o godz. !ł,
łYi<>t. 3.000 m dla mężczyzin i J.00 m
lcila dzieci. PO'lladto progra.m prze- na D~wcu :F'abrycznym, by od'!Widuje w~igi pairaml i bieg jechać do Piotrkowa. Początek
~ailtjski.
(n)
meczu o godz. 15.
(n)

będzie

Czy

więceił

ich

Apel tKS
do swoich kibiców
jubiil~ym

nasza
,,,,._
sz=yt:ny tytuł ml9'lr!Tla Po.J&kl. CeJem u<>zc.zenia tego htsto.rycz.ne.go
dla klubu momenbtt, wydao1iśmy
kom.piety
barwnych poc.zitóweilt,
1mzedstawiające H
naszych gra~
czy biorących najaktywniejszy udział w zdobyciu mlistrroostwa Polski.
W

roku

dr.użyna

pij;ki

n<>ż.ne.1

®dcrbyła

'Wal"'to- ;raz je=e przypomnieć ~ej re-!><'e>:entacj! olimpi.iskilej w
fn.a?Jwiska kandydatów na wyj atzd 1960 roku. Ale , jeżeli ta cała ó:rem!do RJZymu 111a Igrzyska Olimpij- ka
zakwaHfi.kuje sie w swoich
skie. Otóż 8 łodzia:n otrzyma lron'k.urencjach :na wyja.?.d do Rzy~utro
t!'l.ecie
kółiko
o1Lmpij- mu, to będziemy z tego i ta•k
sk;e. Są to: dr Adam Smelczyńskl, dumn.I.
'Tadeusz Rozpierski, Jan BocheUroczystOść wrl)czenfa kółeik 2Xl't'
11ek,
J(izef Grundman, Roman ganirzowan.a zostanie ju'tro o godz!
lBlocli, Andrze.i Pojda,
Edmund nie 15.30 w świetlicy ;t,KKF przy
Kibice i sympa<tyc;v nasz,eg-0 kllu!Piątkowski i Teresa Wieczorek.
Pl. Komuny Paryskiej 5.
bu, czynem za,manifestujcle pi-z.y~zerze bi-0rąc. nie za dum ma
Za'11Lm wygłoszone zostaną ofi- wia»anie do naszych barw. Ru.iuca.tny w Ło'Clzi ka1a.dydatów d-0 na- cjalne przemówienia l przedS>tawiclele sportu łód'.!lk!ego zlożą wy- my dwa hasła:
różnionym gra_tul~cje. my ze swej
Najłe-pmym P'!'ezentem - Jo:omstrcny Już d'Z1ś zyczymy L'n za"
·
pewnienia na stałe mie-jsca w piet pocz11hwetk: mistrza Polski"
drużynie olimpijskiej.
. .
.
RY·Wali.~a cja o pierw":r.e miejsce
„Sikłada3c1e życ.zenla !l'Ala,JQ!nym
Jest. wyjątkowo. silna l tym bar-, w kraju i za granicą na naszych
<i.eieJ tr.z<:ha 11s1ln te pr;1cować, . by DOO.Zltów.kaeh „.
moc wybić się na czołowe m1eJsce.
(nl
_
Za.rzad lo:Jubu
Jub:ro o godz. 18 w sall pw.y u1.
~akątnej 82 r02lp<X'.Zoni'e s·ię jubiieu~·y turniej ŁKS w podnoo.zeniu
ciężl1\I'Ów . W miedzie!<; o godz. 10
i:la.ls.zy ciąg Z<>W-Odów, z tym, że o
lgocJ.z. 12 przeprawadzony 2'.0Sta'llie
'k-onkurs na 111ajpięknlej 11;budowa:inego. atletę.

imprezą tą
zwrócić uwagą

Warto na

.---------------„-----------------11
ZAMOWIENIA

na smaczne pieczywo

Za-wody, j<lk 1 k-0nkut'S burl.'Lą
auże .7-<JinteresowMlie. Organizatorzy· l:nformu;Ją, że w ju;ry kon.lrnr1n1, niestety,
n le będzie zooiadać
!tadna z przedstawicie-lek płci plęk
nej, ale -chętnie wiJd.1lieć je bedą
tta sali.
(ni

•

,._.

przelotyła
DĄMBSKA

Kłaidfuie się

(27)

n.a sofie! -

razikazał

Hai.

..__ Ale chyba i!l.ie w uocaniu!
~

Ja1k

uważasrz.

podbiegła Jm sofie:
- Olga. pomóż mi ścią~nąć sukienkę.
Podszedłem ku dl"Zlwiom. Nie paitrzyliśmy na
siebie z Olga. Zamykając za sobą dt'7lWi, usły

Ka.1Jt

szałam głos

Katt:
...... No i ~. Haoi? Nie idziesz z nim?
~ Je=e wa5 przykryję odpowiedział.
Zaazę.li szurać stołem ·- 9łyszałem to przez
zamknięte drzwi. W korytarzu zapaliłem świa
tlo i za.C'7..ą!em ł.a<lować tytoń do fajki. Chodzilem tam i na powrót W7.Altuż poreczy Fchodów. Gruba warstwa kurzu pokrywała drzewo.
Pr:zechodzą.c,
obserwowałem w lustr.ie
!'>W0ją
itwarz. Przez 111os ciągnęła się długa szrama pochodząca od za.dra'Pania w k:rza,kach przy ślu21ie. Podszedlem do liC'ZJULka gazowego. chcąc
si>ę iprzek:OITTać. czy da się on w ra:llie potrzeby
odśrubować. Nagle zauwa7.yłem. źe krt:oś z.a<krecił gaz. Chwilę woatrywałem sie. jak uneczn- •
111y w di.wi,gnię. Dopiero po jakimś <"Z"'"ioe rorien:tiowaJ:em się w sytuacii. Gdy Hai WYszedl
.z Jruchni, stailem znów przy dil"Zw.iach.
- Będę spal tutaj, żeby dziewczęta :nie ziro't;ily jakiego<; glu'PS'łlwa - powiedział, wskatllUjąc nj.eokreślonym ruohem tna pod!ogę.
w k.uc:hini było j1Uż ciemno. Chciał zamknąć

drnwJ.

Cl::vwileczikę

- ipowied'llia,łem - µrzecmkając się obok Haia przez drzwi. W panujacyni
mroku !ll..iewi~le rno.głem dojrzeć.
Dziewcreta
leżały na sofie. Podszedłem do fajerek ga7JOwYCh. Palcami cfot.krnałem kran?w. Wszystkill
były odkręoop.e. Po cichu zamklnąlem je na po-

•

lpert • Spo.t

Za 'rok,

~a

.dw.a,

~e

nego 1odov.rkska. ~ Pa1acu Spor~wym w ~·. zy!1śz:ny nadzi:,Ją, ze. wie.e .=em sę V.: spo. cie łs:zw:ia:i-.,Jci~• .NaŁ~or ~=
~awac się J.Tl(J(,:e, ~ . ' pcG
o.aią.c sztuw..ne loaow11Sko,
.n.a
i<le.alne war'l.l.nki <lo uprawfan1a
.
t e,;O
_ pl'el·
1. propa.g<YWa:naa
, "Il ego
stJoOrt.u, i powi:nna posiadać OObr-yclJ. :zawodników.
Na tem.atłyżw.ia.rstwa lód7Jkiego
ro0ma:wiahśmy z prezesem Maze'"'>UISem.
"'
'femsilStę, szermierza, lelclroatletę czy łyżwia•rza n.ie można
po<l żadnym względem wy&Ztk<>lić taik jak ma to często m.iej•sce
w ten:is.ie stołowym, wzglę<ln',e
w bo.k.s:ie, g<lizie prędzej dojnewa.ją talenty.
J,yżwiaJ·etW'O je.o,t spwtem trudnym i sikOTntJ>li:kowam.ym. ChC'.'3,c
być dobrym Jyżwiarzem, trzeba
przede wszy&tkin~ po,s;iadiać oopowJednie kwa:Ufikacje kondycyjne, związane bezpośrednio z
doł>rym przygotowaniem gimnastycznym. Jaz.da figurowa na
lyżwa<lh to sztuka.
Lyżwia;rz o
wysokich kwaLifiika.cjach to
baletmHstr7.. tan<:e!'z, który przyswaja eobie wiele rochów zwją
mnycii z występami scenicznymi.

Łódź zabrała eię powazrue do
pracy i niewątpliwie, jeżeli. ru.e
to z.a dwa, będz\emy
mieć mmność wejścia w szranki
z najpoważ.ruiej.s.z.ymi ośrodikami

z.a rok,

tej galę.zi sportu.
Pra<:.a idzie obecnie po linii
konsekwentnego przyg.otov.-ywania mlodz:ieży. N ie ws:z.yrey 7..apewne o tyn~ wiedzą, że do hali. zgta~ się nde sto i
nie
dwieście, a znacznie więcej c:hęt
nycl\ do uprawja,nia teg·o spo<r':u.
zwo1enn1cy
·
· P~Z~
~' rek··ru tu'Ją się
wszystkim spośród mkxlzieży, a
nawet dziatwy. 'Od k.il:ku już
mie.sięey Jl'I'OW'ad"OOITTe
.są prace
nad svkolen:iem balet.u. W szkół
ce tej .m1odzi łyżwiarze uczą s:ię
nie tylko ły-.i;wiairstwa. ale i zapoznają się z szeregiem niezbę<l>nych
ćw•kzeń gimnastycznych.
.Test na.dziej a, że baJet
ten podbije serca, 100.zi,a,n.
W
ubiegłym sez.<mie wi<l:zieliśmy
dookonały zespól z NRD. Wieqiy, ~w innych państwach też
St\ jjierwszorię.dnc balety
IYż
wia.rskie. zlorżone z mlodz;iei:y.
Dobrze wiec siq .•talo, że Łódź
bierze z nich wzór i przy~oto
wuje Il<'.m nia„podziankę. Na to
t&..eba j edniatk ez&<m. ·
Niech nikomu się nfo wydaje, że „życie" łyż·w'iairzy jest takie słod!kie i piękne. Działacze
jak i trenerzy mają wiele kl·opotów, a m. in. n.ajpowa7..niejsza
jeSt spraiwa Uillormowamia p.rae-

wszysikie kawfarnie i cukiernie pod·

12: nlemlecldego
IZABELLA

świąteczne

przy;fmuJą

ległe

e

8 Sport

m_uszq

e

Dyr•. Ł.Z.G.-Kawiarnie
wrót i wróciłem do drzwi. Za mną na sofie p;tnowalo milczenie - oddychały równo i spokojn.ie, jedna 7iW!l'ócila głowę w moim 1'Jarunku.
Ki.edy zn;i1azłem ~ię znów w korvtar= 1 v.unlcna.Jem dnwi kuchni. ujrzałem Haia . opa.rteiro
o barierę. Swiatlo pada1ące od żarówki rzuoeało
na jego twarz 7..ótty o1ask. Ot<.IA .dał z uwagą
~woje pa1ce. Gdy ciągle milczalhm, podniósł
oo·„.roli ~~owę. - Chcesz soać tutaj? - 7A.pytałem.
- Tak. Myślę, że ta:k będzie lepiei.
- To :r.upelinie niepotrzebne. Połó:i: się obok
Eclela. a ja zostane tu - nowiedzialem.
- Ależ ni<: podol:mego, Robercie - odsunął
się od poręczy. To orzecież twoje mie5T?;kanie. Przyl!1ieś mi tylko ·coś do siec&.eonia
I pl<11-w,,cz. Kto;; tu musi przecież 7JO&f.ać.
~Owszem: Ja!
- T:v pójdziesz do lóż.ka - powied7Jial Hai.
- Nie.
- Nie bęclziE'!ITIY się przecież kłócić o takie
głupstwo powiedział. potrząsaiąc głową.
- Powiedziałem - nie!
Położysz się p.l'ZS'
Eldelu i nie ma o czym gadać!
'Przy~ądalem ·się .iego twaT;r,v. Wygladat tak,
iak zawsze. Moż~ tylko pod żólta.wvm ~tłem
:Zairówki wyglądal b1ed8'1'.y niż zazwyczaj.
- No. więc do'b!."Ze. Robercie - powiedział.
- Wobec t~l!O później cię zl=~· To będziE>
sprawiedliwie.
- Nie zmienisz mnie, ponieważ 7JOStall'le tułaj,
nóki dziewczęta się n}e obudzą - 1'.>0'Wiedzia-

lem.
·- 7-un~e cię nie ro2lUIYljem.
Zbliżyłem się do U=ika sa-rowego, ~wyci
lem dźwigq'lię i podni<>sl!ml w górę. Hai skoczy! za mną do licznika i prz;esunal dŹ'W'i•)!\llJę
na daJW!l'le miejooe.
Spoj-rza:ł mi przeniklliwilł
w ocz:y.
- Możel9Z przewód zo'>tawić sookojll1ie otwarty - powiedizial:em. - One i taik: tnie nie usły
szą.

- Dlaczego?
- Bo zakręcilem ktmki Jlll"ZY fajerkach gamwych - odrzekłem.
Hai zacisna! mocno wag:-gi, Schwycił n\otie
za ramię. ZaJrzałem mu głęboko w oozy, lecz
on nie odwróci! W7Jt'Oku.
- Chodź ze mną - rzekł.

SportCł

łeczka"

Najb!i.Zsze

losowanie

„Ku.ku-

łecz,ki" odbędzie się
21 bm. ~
Łódzkim
Domu Kultury (Ul•

Traugutta 18) o godz. 11. W tym
sa.tlnym miejscu i czasie zo.sta•nie
rozlosowane wśród uczestników
b"orących
udział
w 83 grze z
cJ.róa 16 !i.stopada br. 35 tele-wi.zorów marki „Maneslł. Mile i taiiC
cenne upominki świąteczno-1lo
woroc.zne można będzi<i odbierać
w Stac.ii Obsługi TelewizYjnej,
AL KościusZ'ki 39 po uzyskaonlu
uprzednio pisemnego powiadomienia e biura ŁGL „Kukulec~
ka 0

A trakcyjność łyżwiarstwa jest

•

wiełka i niewąt.pliwie I,ódzk\e
Towarzystwo I,yżwiarskie zechce wykorzystać dobrze tegoroczny sezon organizując szereg
cieka>vych
imprez widovlisk•iwych, z u<lziiałem gości zaigr-aniC7..nych.
W najbliższym oz.asie będz:ie
my św!a•dtk.ami trójmeczu lyż
PIĄTEK, 19 GRUDNIA
wiar.skiego z udzi2lem 2'óiW()drJ15.00 Wiadomości. 15.10 ,.Swojskl6
ków Wa!'szawy i E!lą.!oka. Impremelooie" - gra ze-spół harm~i
za ta programem swoom ob.=1- stów.
15.30 Dla dzieci od.c. 6 p<YW'
mie nie tylko J3a<lę figurową ale pt. „Puc. Bnrszt~-n i goście". 16.05
(Ł) „Przed dllisiejszym kC<ncertem
również i mybką,
(n)
w Filhannoni.i" - aud. 16..20 (~
Mozart - airie ope-rowe. 16.40 (Ł)
„Run.da z piosenką". 17.00 (ŁY
Twórcy
muzyki współczesnej";
7.25 (Ł) z cvklu: „Epoka i autoc·~
- felie-ton Romana Zrębowicza pt.•
Brauch Paryża". 17.40 (Ł) George
Bizet - fragmenty z Suity Dz.ieięcej i „Ar!eizjan.ki".
18.00 (Ł~
Sports Tmtrist przygotorwuje szedziennik radiowy. lS.20 Wia
re.i; a.trakcyj•nych wycieczek t tak: Łódzki
omoścl. 18.35 Muzyka ! aktual.n-0do. cztereC?h stoUc: Bukareis:tku, 'ci. 19.00 Melodie tanec<'me. 19.15
Bud»pes.z.liu, Sorii' i Belgradu na „Poe-tyokie sygnały''. 19.30 Odtw-014 dni. autolnrami 7.a 3.90<I zl: w rzenie konce-rtu symfonic,z;nego m
terminach 3 marca (Z.!!łow..enla do festhvalu „Senai:nes rnusicalesu 5.I.), 1 kwietnia
(zgtoszenia do 1958 r. w Lucernie. 20.10 z kraju
I.II.) i 13 kW<ietni.a (z;głoszenia do i ze świata (w przerwie ko.ncertu).·
12
W.37 Wiadomości sportowe.
W.40
.II.J.
Zwolennicy ni.rełarstwa mogą D. c. koncertu. 21.45 Polski Uniwybrnć sic na 7 dni do Bu.J:e:airii wersyte:t Radiowv. 22.00 WiadomokOS>Jt 2.950 zł. Termin :io~r.--<1.U. ści. 22.05 „Podwójna omyłka" słuch.
23.0~l „Ze
świata
jaz.zuu~
1959 r. Zgłoszenia 20.XII. 1958 r.
6-0.niowy pobyt w Moskwie w 23.35 Melodie na dobrainoc. 23.50
c.zasie turnieju pil!ki siatkowej Ostoaitnie wiadomości.
łąc.z;nie z przeja?'odem i hotelem wy
. 2 900 zl z i
TELEWIZJA
f~' r..
. g os.ze<nia do 10.I.
et, którzy interesują się podnoPiątek, 19 grudnia
szeniem ciężarów, mogą skorzystać
17 ·3li „Mała rze-cz. a wstyd"
z okaa.j.i, by wybcać się do Mo•
.
savD'ir-vivre
dla młod.zieżv (W).
1'.<wy na międzynaro<iowy turniej l.7.4ó „Tele-echo" (W). J8 .15 Skrzyn
na 5 dni. Ko~t 2.noo zł. Termm ka technic=a (Ł). 18.30 Dziennik
z.głoszeń do 15 stycznia.
telewizv.inv (W). 19.oo „Lekarz mimo w.cli" komedia M~liera w prze
---------------...:.:1<.:ł.:ad.:z.:':.:e:.....:B:.:.oy::.:.:a..;-ż:·.::e:.:le::ń.::s:;:k:,:i~e!g~o~C_:W)::.:_·__

Wycieczki
zagraniczne

~

fr--------------do rad.akcji

„Cichy ·Don'~ 'wróci Ho

śródmieścia

Zwrae8'1n sle do Was ..., limleSZ:\i'lYI c!agu cieszy sie dużą poni11 wielu łodzian z pytamiem: pulalt'lllośc!ą.
Czytelnicy
dlac.<)ego tak szybko ""spa.niały
film ra<izie<>kl .,Cichy Don" zoSpełniając
proś be
na.szych
stał <'..cl.Jęty 7. ekra<11ów śródmie
Czl·telnlków, '7.wn;cilJśmy się da
ścria 1 powędrował na peryferie
CWF. i::dzie 'P<>ln!ormow'o.n" nas,
l',od.zi na Pabia·nioką. Chyba· po te ,„Cichy D<>n" l'I" kilkntygodto, aby ludzie z Bałut i Polesia
niowyrh we<trówtrnch
irnwrl'icl
po godzil!lnej wedrówce na Cho.izn6w do #ir(p1mie~~ia i od z;s bm.
ny <:lowiad:vwa.ll &ię, że bil<'ty są b~<lzie
wyświetlany
w kinie
J'UŻ wyprzedane, bo film w dał- ,,Adria."".

Drzewa w ogrodzie szumiały.
- Sam chcia.l ein to załatwić, Robercie - powiedział Hai. Nie powinno cię to nic obchodzić.

WsZYstkich nas powinno to obchodzić!
sięgnął do kieszeini marynarki i wyciąg
nął papieros.a. Płomyk zapałni>ezki oświetlił mu
na chwilę twa,rz.
- Nie przyłożę ręki do cze~ś podobnego!
powiedz.i alem.
.
- Ponieważ kochasz Olgę?
- Nie - odrzekłem.
- A więc po co się w to mies=, Robercie?
- Bo to trafia w nas wszystkich.
- Jeżeli dost.ain.iemy sie teraz w ręce Amerykamów. to w najlepszym razie postawią n.as
pod ściainkę - rzekł Hai, kaszląc lekko.
- Zdawałem sobie już z tego l>!>raiwę daiwn1l.
- Mnie wlaściwie nie przyszło to tak wvraźnie do głowY.
- Musimy teraz moc:no sie n.ad wszystkim
7..a,s.tanowić rzekł Hai. Wzrok miał skierowany na drnwi wiodące do korytal'7..a.
- Nie przYviisze7..am, żeby coś W)"gadały
-

Had

pawiedzia.łem.

Coś ud~ylo glucho w dnJwi pmwadzące do
syp.ia.IJBi. Edel rzucił w nie czymś z wewinątrz.
Weszliśmy do sypialni.
W pokoju painowala
ciemność, tylli:o mel prześcieradeł rozświetlała
go trochę. Natk.nąl"'O'l się 111(},f!ą r..a but, który
odsunąłem na ook. Podlo!!a nie była przykryta
niczym - Wiial od niej chłód. Przeszył mnie
dre=.
- O oo się właściwie kłócicie? - rotZTed się
w ciemności głos Edela.
- I~att jest w kuchni - powiedzia~em.
- Słyszałem.
- Ha·i chce otruć d?.Jiewczęta garzeni.
ChwLlę p.a,n'°wało milczenie. Słysz.alem cię2lki
oddech Hada. Stal tuż obok mnie. W ręku ża
rzył się czerwony pul'llkcik papierosa. Zaskrzypiało łóżko.

A gdzie :placie zaimiar ukcyć oiaJ.a? - spyrlziwnym tonem Ecjel.
Moja ręka przeminęła sie po poręczy łóżka.
l>r'zew>0 kleiło mi się d-0 dłoni. Zrob1łem ~rok:
-

•

„Kuku-

Kiermvnictwo haU
w ~e
tnvainia treni:ngów jazdy fiigrax>wej na łyż WG-eh
pod żadnym
względem nie pow.iinno dopuszczać
do
treningów hoke'
eh
,...,,,,
też
jazd JOW)~1 _.' •
~,ł .
h
y l szyvAJeJ
.
<lnak y-z.wac..
· hni.,,.; Zdan.u
r~ się wypa e
z~ic; , ..,,~a
gi pr.zez Jedną lyzw~ar~ę, ~
wod,~wa.ny chaooem, .J<"k:i zakr-.da 61~ w czasie tren.m.gow f.igt:rzystow.

Weszliśmy jedan za drugim d-0 atelier zamykająe drz;wi, wiodące do korytarza. Mok.r>e ubrania wisiały w ciemności na rozwiesZQ<l1ej lince.

tał

Sport

b.Yć

gra ~:~~~j;~~~ !~!~!~

bm., wiatowe, orgam;izując tam coca.z; Zbierze się dzi6 w hal! przy ul.
wliP'rotr'koW'ie roze*"any ZiOL'<tame częściej atrakcyjne spotkanda.
żerom.<;kiego komplet w>c:Lzów. Homec:z międiz:ym:iia.stovl'y Lódź keiśoi ŁKS ;roa:egirają mecz o mi:W-ro,cliaw,
k M~Wroclawiem
~~r strwstwo I ligi z rotynorw>anym 1
0~
· ·e. nie Jada
ara .Cjaj.~ twa1I'dym przeciwini•kiem.
T-rzeba
zw as1z,cza.
ze w reprezenta<: 1
•
J:..OO.Zi znajduje się aż trzech za- przyzna", ~ drużyna na..'<Za, ja!k
""s'niko'w z, te"
n''u.a•Slkl.
•„ -'"'z' dotychczas, _„
~isywa!a "l•
nad po,,,...
._,.,.,
00
'<
repr-ezent.owana będ.zie przez na dz>w dobrze, .:ajmując pierwsze
stępujących zawooruków: Z-apa.- rruiejece w taioo1'ce punik.tacyjnej,
la (Piotrków). Krop (Zgierz), ale„.
Wąsilews:ki (!,KS), &is (Wi- Wł·-,,,ni'e -'--"-! o
dzew),
Korzłows1ki (Piotrków),
"""
~""""'
to ptt'Q:ysrowtowe ,.aie". ŁKS dotychczas ~ał z
Szczoibka zespołami słabszymi 1 to zdecy~o· Do Łodzi 1.ljeVxlża cała elita łyż ,J(·ŁanK~)ek "' (LKS)'
•- ,
dawski
(Piotrków),
f'Wl-a'!:'Zy ja.ul'.{ ~urowej na lodzie.
w1<nie słabsq:ymi od sJeble. które
)W 1 n>edzielę o go.cizi nie 16 na tafli Chojnacki (Boruta).
lodo'w>eJ w hali sportowej o:obazajmoją dalsrze m.i>ejsca w tabeli
Reprezentacja W roc1awia jest ·k1<-•Yfikacyjnej.
.ci:y.my m. Jin._ Basię Janko•ws:<ą, w
:tańcu h1'."7J!>ansk;m, rock an.cl rol- siLn.ym zesoolem i trudno bęclz'.e
li.u, <k"&kowia>ku i programie spor- ją pokonać. Walki odbędą się Te<ra:z hokeiści ŁKS 2lm·i~ s·ię
;t,,,wym.. . Wystąpi również Krystyz ba.rdzo
poważn)'lm
rywaleim.
na " Wąs1k i mist.nzyn·i PoL<>kl ju- w stylu kl.a~.yc.zinym. a Więc bar- Mecz rt Legią (Wa!'S'.1'.awa) - budei
dw
atrakcyjnym
.
.
Mecz
w
Piot.r
1!'.l;ioretk Macura. z mężczyv1: Kacz~a'!'C'Zy!k, Hen.:>:el i Koc.zvba.
k<rNie rozegrall'ly :wstanie w· sa- dl!że za»ntere~w&nie . Zoba=ymy
PI"ÓC2l popio;ów w jeździe figu- li Powiatowego Domu Kultury zapewne hokej w dob•rym wydatrw.Yv.t·ej, pief'V\rsizy raz w ha·li z·orga- pmy ul. Bieruta 12.
Sala ta po- •n1u ! licz~'mY na ciekawą walkę o
1" izowune .zostaną zawody w jeź
dzie sz:v·blJdej z udziałem najlep- trafi pomjeścić 600 o.~ób ..Testeś k<·ż<ly korążek.
Początek ~ania o g-0<12. 18.
szych :zawodników Łodzi: żwiar- my przek<Jinan:i, że z,apehii si~
11c,,,_ Przyoor<N:ską,
Michland i <ma s=elniie miejscową publicz
(n)

:n

Spert

tył. Oparłem się plecami o szafę, która

w

skrzypiała.

-

Czy macie tu ktol:o domu

gnojówkę?
- To już

musisz zapytać Roberta.
- Przestańcie! - krzyki!ląlem. - Jesz.cze słowo, a„.
~- A co?„. Rnbf'.i-cie?
- I między nami wszystko skoń{!zone!
Znowu zapadło milczenie. Hai włoivł. papierosa do ust. Poruszyłem się lekko i szafa znowu zatrzesz=.~a.
- Co będzie? - powiedział Edel szeptern.
- M<J>±-erny zatrzymać tu dziewczet.a kilka dni
- powiedziałem. - Za dwa dni będzie."'Z sic
C2lll lepiej, to zni.kmiemy.
~Adzi~?

~ Wypuścimy

je i niech robią, co chcą!
- Zgoda - powiedzial Hai. - Ale jeżeli za
dwR dni je11z.cze nte będzie w stanie się ruszać?

- Do tej pory coś wymyśłiirny ~ odpowiedzialen.
Ha.i ~ci1 papierosa na ziemię i pnyc!ept.a.t
oipen. Kilka iskier rorzleciało się po uodlodze.
Podszedłem do drzwi. przeszedlem atelier i znalazl:ern się w korytarzu. Tam usiadłem na ziemi
przy kuchoo.nych drzwiach.
Po pól: .eodzinie zaoadlem w sen..

u.
. Kiedy się Przebudzi~em. byki jes=e zupełnie
cnemno. Ręce mi drżały z zimna. Praiwe ramię
mialem przyciśnięte do muru i teraz mnie bolal_o. PoW1lli się wyprostowałem . .Jeszcze jakbY
pi!any ze ~u, dosmdłem po omacku do gazo~1erza . Banera schodów była tylko mdłym cieni~. Sciana tworzyła jaśniejszą plamę. a gazo-mierz wydal mi się pod palcami bati-dzo zimtnY•
Wyciągmąlam dźwignię z kurka i schowałem do
kieszeni. a Potem otworzyłem cicho kuchenne
drzwi. T1o1 było znacznie ciP.10lej. Katt leżała na
sofie, aJ-e sama. Ol~a okręciła się w końską clerkę i lężala na 1x•cllodze PT"ZY
kredensie. P~d
i!łową miała poduszkę. Niezlmelnie j"5zcze wYtrzeźwiOIIly, patrzyłem na nią, spuściwSZY gło
wę.

(D. c. n.)
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