Opłata·

pocztowa - 'ttł~C'l:O!IA

ryczałtem

O

realizację

hasła:

Pol sl{a l{ra jem lud zi

Cena
50 gr

kształcących

Wydanie A'
~ .;,

•

,,

" .

!'

·,

•

:

~,\_~.t~'~. „J.. •.,;;:

,.·~ . .

!

.•• ,

''·

-~

·•

~

.• •

Rezolu cja narad y kulturolno-oświatowei

~

zadowolen iem wit.ają
Komitet Cenprzez
Polskiej Zjednoczo nej
tralny
Partii Robotnjcr.. ej oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki swrokiej, epolecznej dyskusji pokierunkom i metoświęconej
dom dalszego rozwijania kul
tury i oświaty w Pol.<>Ce.
Przeprowa dzona ogó lnokrajowa dy.•kusia w powiatach 1 wow śl'odowiskach
iewództwa ch
twórców l ·działaczy kultury,
partyjnego ,
aktywu
wśród
oraz
stronnictw oolityczny cb
on?anizacj i spolecz:ny ch. a ;r;wła
IV Kon,,,"TESU
uchwaly
Zw. Zawodowy ch. raz jes:>.tCZe
przypomniały wielką rolę kttl•
tury dla socjalist:V =nego wychowa.ni.a spoleczeństwa, POdI braki
sumowały osiągn:iecia
W:-'Stlneły
ostatnich kilku lat.
wiele cenn..vch wniosków dotyczacych rozwoju źycia kulturalwych
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numerze świątecznym „Dziennika Łódzkiego"
również się nie zawie dziesz
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uchwalił jednomyślnie

'Sejm

osamorządzie robotniczym

niedzielę dysk usja nad Naro dowy m
Plan em Gosp odar czym na rok 1959
20 bm.,Do funkcji rady robotnicze j na-Iszym czytaniu projektu uchwaWARSZA WA (PAP).
m. in. czuwan:e nad wy- Jy Sejmu o Narodowy m Planje
wiCEmarsz alek

W

.Ta.J>(>nii, USA, ZSRR

4 na.odzwycz aj cieka.we wywiady
rep.M'taż pt. „Gdzie ubiera.ją 4 miliony kobiet.„"

felieW!l Ja.na Koprowsk iego
do piekla., ~ ty brzydki.„"
huDMlll", satyra, r0'M3'Wki
,.Idź

•

Się

z

podjęcie

=

leży
o go::lz. 15.15
1959,
na rok
zym
Sejmu - Zenon Klisz.ko otwo- konaniem uchwal KSR, bieżą- Gospodarc
czący Kow bieżącej kadencji ca kontrola dzialalno.ści zakla- zabrał izlos przewodni
rzyl 28
Sejmu du, uchwalani e okresowyc h pla- mhSJI Planowani a przy Radz«e
posiedzeni e
plename
- Stefa.n Jędry·chow nego.
PRL. Na po.siedzen ie przybyli nów, sprawy norm pracy, syste- Ministrów
obszerne
Z dumą stwierdzam y niema•
h .ski, który wyglosil
c:złonkowie Rady Pa11Stwa z jej mów plac, układów zbiorowyc
Je ooiągniecia wladzy ludowej
przemów:e n:ie .
Alek.san- itd.
marki „Al tix''
przewodniczącym
doskonały aparat fot;.o.grafi C'ZlllY
w pracy nad u.suwaniem wiePoo. Józef Spychalsk i w irrtledrem Zawadzkim oraz cz.JonkoSejm zaakcepto wal następnie kowe.~o zacofania kulturalne~
supernO'W'OC'l:esny ze.ga;rek na. rękę
sejrządu z prezesem Rady ML n!u nadzwycza jnej komisji
wie
Seniorów,
Konwentu
propozycję
i oświatowego kraju. Pierwszy
i wiele innych nagród typu „cud-miód ".
•
Józefem Cyrankie- mowej wno© o uchwaleni e pro- aby ni~ otwierać debat:v
nistrów nad
okres rewolucji kulturalne j majektu ustawy o samorząd.zje row:iczem.
Narodoo
uchwały
projektem
Nie pozoet.a.je Ci wi~ ndc innego,
my za sobą.
zaJatwieni u formalności botniczym ,
Po
wym Planie Gospodarc zym na
Z)!laszamv pełne poparcie dJa
jak tylko czekać na
W dyskusji nad sprawoz.da wstępnych, S€jm stwierdził wyprzedebatę
natomiast
rok 1959.
nowej polityki kulturalne j. u
mandatu JJ(>Selskiego n;em komisji nadzwycz ajnej o prowadzić
gaśnięcie
dnia.
o
następneg
podstaw której leglv uchwały
projekcie ustawy o
DOS. Aleksandr a Skron.ika, wy- pC\Se1skim
z dy.skusją nad projek- VIII Plenum KC PZPR.
Uie robotniczy m zabra- łącznie
samorządz
Luw
44
nr
okręgu
w
branego
rok
na
j
budżetowe
tem ust.awy
ukaże się w środę 24
chwały te stworzy!y nowe waP<J&eł ten nadesłał do ło głos szereg mówców.
blinie.
1959.
Izba
runki pomnożenia dotychcza soPo obszernej dyskusji
pismo zaPrezydium Sejmu
wee:o dorobku kulturalne go.
oklaska<!.h jednomyślnie
Na tym porządek dzienny
wiadamiające o :z:rzeC2eniu się przy
Słuszne są zasady tei polityu<.>hwalila ustawę o samorzą- stal wyczerpan y. Następne pomandatu.
siedzenie Sejmu odbedzie się ki wyrażające się•
Izba zatwierdziła z kolei na- dzie rnbotniezy m.
w decentrali zacji zarzą
o
2! grudnia
niedzielę,
W na.~tępnym punkcie po- w
stępujący porządek dzienny podzad'lia placówkam i i instytucja rządku dziennego , przy pterw- godz. 10.
siedzenia:
m t kulturalny mi,
nadkomisji
spraw<Y!Jd.a!llie
udziału
zv.riększeniu
w
zwyC2ajne j 0 poselskim projektwórców. dzialaczy 1 opiJri:i pucie ustawy o sa.morząd?!ie robl;cznej ki~waniem sprawami
b<>t.niezym oraz
kultury.
pienvsze c-zytanie Jl'l'OJektu uN~ym
o
chwały Sejmu
pocztowe itp. Kontit<='t Ekonow oparciu sie na społecz
na rpk
niiczny Rady Mincstrów podjął nym ruchu kulturalny m
Planie Gospodarc zym
Rood
nas
dzielił
bowiem
C7..as
Je-1
(PAP).
WASZYN GTON
1959.
uchwalę orz.ekszta!c;ijącą refew stworoeniu pisarzom t
WARSZAW A (PAPJ. 20 bm.,
O"n z czolQWYch amerykańskich sjan okres 3-5 lai".
raty poboru podatków w skar- artystom warunków
komis.j:i nadzwyW imieniu
wyrzuciliśmy na
swoborl.T
„W piątek
p:·ZEwodn ictwem p r ezes.a
pod
ekspertów rakietowy ch, clr Wilktóre
e.
komornicz
posdo
urzędy
nie
bowe
sprawozda
w..ajnej
kadodal uczony
twórczej. swobody !J('$ZUki.Wań
oświad<.-z.ył w orbitę R<tdy Min:istrów .Józefa Cyranliam Pickering
egzekucją
będa
samosię
o
ustawy
zajmować
proj.ekcie
skim
umasy
a~ty.stycznych. n;ezbędnych dla
kiewicza, odbyło "'ę posiedz.eflObotę, że wyrzuciws zy w prze- dłub rakiety i 68 kg
tryb:e administra cyjnym.
rządz;e robotniczy m zlożyl ~. nie
rozwoju sztuki.
Komitetu Ekonornicz n.ego w
1<tr~ń „Zetę l!ł5>W' Stany Zjed- żytecznej. Dokładnie to samo
(PZPR).
i
Snyehalsk
Jó7-ef
różnicę osiągnęli RolSjanle umieściwszy
Rady Min:.Strów .
zmniejszyły
Komitet Ekonomic zny pnyjąl
noc'V'.'11.e
w popieraniu polityki tanastępn~e
omówil
Referent
dwa pierwza- do wiadom-ofc i informację - Mi- kie!(o w'.V"boru wariośCi kultuEkonomic zny
dziel ącą je cd Związku Radziec- na orbitach swoje
Komitet
nowego
ia
zagadnien
węzlowe
statut n'.ste!'stwa Górnictwa i Energe- ralnyeh przeznaczo nych do ~
ki<".<:<>, le<.-z. są nadal za Rosja- f'1ZJe sputniki".
tymcza.ww y
i w ierdzil
Pickerin,g zastrzegł się, iż nie projektu ustawy. Dlużej zatrzy- Komitetu Drobnej Wytwó:020ś tyki
o aktualnej sytuacji n~ rokie_j popular:v1. acjl. która zanami.
rorady
rolą
nad
sukce&u mal się on
górnicz.o- pewnia wszechstr onne wychoPickering, dyrektor laborato- zamierza pomniejszać
1 MinisLerst wa Gómietwa i budowie kombinatu
ci
ie.
samor"Gącliz
w
lotniczych botn.icz..ej
sil
napęd.u odrzutowe go w amerykańskich
rium
; oraz uchwalił struk- energetycz nego w Turoszowi e. wanie społeczeństwa w duqiu
Energetyk
sytuuje
tak
ustawy
Projekt
t 5'0Cjalisty cznym,
postępowym
lmlii<1nlij skim Instytucie Tec:h- (które wyrzuciły ,,Atlas"). Donie turę organizacy jne: res>O!:tu przePodjęte zost.ały m. in. uchwa„Zmlll!iej- dał, że eksperyme nt piątkowy radę robot.nuczą, że jest ona
Uchwalon a
no1ogii, powiedział:
lekkiego.
mysłu
Polityką szeroklefi\'O wyboru ni"
kopalni
budowy
czło!!'Prawie
w
trze<."h
ły
z
em te<:h- tylko jednym
dopu<zczać do J?lo•u I winorganlz.ac ja i
S"Zyliśmy różnicę na tyle że o- jest wielkim osiągnięci
również zost.a!a
odkrywko wej węgla brunatneg o może
\nów KSR, ale jej bezpo.średnim
Idee oraz nogJądy
tylko 'rok za ni.ki.
be<lnie jesteśmy
Ministerst wa Przemysłu w rejonie miast.a Turek w woj. na wypierać
statut
or-ganem.
ważnym
bardzo
i to
w•tt.'rzn~ I ant:v~ocJallstyc,r,ne.
Związki.em Rad~eckim. DotychSpożyv.rezego i Skupu oraz orw si:>rawie przy- Uznając za słnszne wprowadze n;„
poznańskim.
gs:nizacja sluż0y skupu w apa- spie:>"?.e'nia prac związanych z 'Zac;ady rozsa.dnPgo rnzrachunk 11
":O<!)<><!PrP7 f'":O dCI pollt:vkl kulturacie rad narodowyc h.
przygotow aniem do eksploata- f'aTne.f uważ!łmv 7.a konieczne poPodjęta zootała u.ehwala 7..mie- cji złóż rud miedzi w rejonie łożenie kre•u tendenc.Jom komeroraz c.ializ„~H. 11rowPd7aCvm ilo osł'1bl&
Lubin
n:ająca strukturę organizacyjną miej.<;eowości
projekt „;„ !deow".ł t wychowaw czej fun•
wstępny
oraz usprawniająca pracę służ zatwierdzo n 0
„pam1fłC
kcil kultury w życiu społeczeń
by ochrony obiektów goopodar- budowy elektrown i „Siersza II" stwa.
ki narodowej .
w okolicy Trzebini - o mocy
Nalet:v r6wn!r7 'll!"ZPrlwstaw1~
•ie zdP.cydowa nle wszelkim pró•
radach 500 MW.
ustawę o
Realizując
bom liJn„i..tatorstw~ w kulturze I
0'1'ranic7.11nlu ...,„7..,. "'~~„rlalnej dla
pracę skJ.adania tekstu z czci<>- narodowyc h, Komitet Ekonom.iUrzą
dźwięki).
się
zapisuje
ej
Uczenrl.jki
dzl~ł~lnoścl kult11ralne. I.
MOSK.WA (PAP). nek i znacznie przyspiesz y pro- czny Rady Ministrów podjął uBędziemy zw„Jr.zar zjawl•lta tan
ornową
litews.cy oznajmili, ii dokonali ozenie iotoelektry cz:ne zamienia ces produkcji druków.
ustalającą
chwałę
I wulg„rnoścl w życiu knldetv
nim
przed
się
ący
przesuwaj
j
odk:·ycia, które w niedalekie
ganizację państwowego przemytekjakiegoo
anie
Wydrukow
turafnym.
zrewolucjo nizuje tek.st czy obraz w serię impul- stu metodą
przyszl00c i
Dażymy do ro„bndz('nl a c7vnneJ
etyczną siu terenoweg o. W myśl tej uferromagn
za
które
po- sów elektryczn ych,
a
no<tawy C7'łowieka wobec neczyprzemysł poligraficz ny,
Zakłady chwały, przedsiębiorstwa przew.jrnie kilka sekund.
\vlst.ośr!, m<'bllizufa ceJ J!O do wal
pozwoli budować ur:zą- pośrednictwem specjalnej głów poligraficz ne
nadto
mogły bez mysłowe nie mające kluczowebędą
NOWY JORK CPAPJ. W zachod· kl Il pla~aml !mOIPc:mvml, z cydzenia telewizyjn e wypoo.ażone ki magnesują taśmę ferromag- czdonek i matryc reprodukc r go znaczenia dla gospo<lark i naI bezideowością.
nizmem
od- netyczną. Pola magnetycz ne poprz.e- nim Teksasie rozbi~ S'le wczoraj w
w „pamięć'! elekt.ryczną,
wać książki i gazety w ogrom- rodowej będą stopniowo
Walczymv o narodowa kultttre,
pona
miał
konktóry
wzdłuż
samolot,
taśmie
.i.~y
na
wstałe
błony
t warzająoe obrazy nie z
Jale· -. woln~ od prz.,.sadów , o bu.
ny<.>h nakladach . Linotypy i u- kazywane pod nadzór rad nao rov,wóJ tycia
kładzie bombe atomnw~. Dotych· manlncil' tyci„,
{ilmowej, lecz z taśmy fotopól- turów znaków graficznyc h przy- rządzenia
drukarski e zastapi rodowych.
która
Ile-z
do
farbę,
col
umy~>nwee:o I wy<ok>ł kulturę pra
siebie
do
wladomośe
ma
ciągają
nie
czas
·
prz.ewodni kowej.
ściąga
nia
UJSprawnie
celu
W
cy. Walcz:vmy n !fncjallstyc zna mo
pola maszyna sporządzająca odbitki I
by otlar.
Agencja TASS po<lala w oo- potem dzięki istnieniu
obyczajów J
~alność, o klłlturę
ych nia należności od obywateH wozużywając
nie
ie
p::aktyczn
na
z
się
przeno.si
ego
elektryczn
botę, że w Instytucie ElektroNa głównych drogach w pobli- kulturę uczuć,
bee państwa z tytułu zadłuże.
etycznych
ferromagn
form
srię
papier.
;o:wykly
o
oprarowan
grafii w Wilnie
wstrzyman o
Pierwszy model bez=cionk cr nfa za: ubezpiecze nia. kredyty żu miejsca katastrofy
metoda
Ferroma.g netyczna
Jl
;µosób zapisywan ia na taśmie
maszyny bankowe. grzywny adminiBtr a- k<>munikaci<> """~ Istnieje obawa
nej
magnetycz
wej
popism
1
książek
ia
drukowan
magnetycz nej znl'łków graficz„ działalność kulWspółczesn
t.
zne,
nego.
radiofonic
radloa<ktyw
należności
!>lcażenla
ma.szyny przy- cyjne.
żmudną drukanskie j turalno-oświatowa obejmuje pono.
nych (normalni e na taśmie ta- zwoli wyeliminować
Wyszlośct, jest już gotów.
lar;v>:ac,ję nauki, teehniki. sztoki,
próbowuje się go w Wileńskilm
rozwijani" ltultur:v źycia codziPn0
""~o. Obe.tmu.i" ona sfer~ stosunlJl,•tytucie Elektr<:>grafii.
ków międzyludzkich I osiągnięcia
ZeDyrektor in.stytutu, Jonas
wsnółcZ'esnej cywilizacji .
lewiczi.us. oświadczył na konfeWobec konieczności szyb~zcg"
że
.Wilrue,
rencji pral50'Wej w
<>d·oblenia zapóźnień w rozwoju
wyzykulturaln:v m mas pracuJe,c~·ch, wct
nowa metoda, w której
bee wielkich zadań jakle nakl1tda.
zapisu ma.gneZwiąz;ku .skano zasadę
do
wywozu
z<>kaz
wrócić
Rountree,
Willia·m
ATENY.
program dalszego rozwoju Pol•
.go 1 krajów Europy tycznego, znajd21ie zastosowa nie
rzastępca sekretarza S<tanu USA do Ra.dziec.kie
towarów, także w telewizji.
(Dalszy ei~ na str, 2l
spraw Bliskiego Wschodu, opuścił wschodnie j 10 rodzajów
w sobotę Ateny, udając siP. w dro które to listooada zostały skreślo
„Już w niedalekie j przyszło
ograniczeń.
listy
ne z
gę powrotną do Waszyngto nu.
uda s:ię
dodał uczony ści skór~
(włókno,
<::harbińska Fal:>ryka
PEKIN. W tyeh dniach powoła.no do powiedzen ia
zbudować nowe przekaźnikowe
MaEzyn wyprodukowała pierwszy
życia w Lodzi Odcizial .Polskiej itp.).
rojednomoto
które
helikopter
telewizyjn e,
chiński
urzącl.ren:e
Na pierwszym , inaugurac yjIzby Handlu Zagraniczn ego,
wy. Hel;ri:opter ten skonstruow aobrazy
„zapamiętywać"
będzie
posiedzeni u Oddziału
nym
będzie miał µ<>ważne 7Alktóry
no w rekordowy m czasie dwóch i
odsłonięty
sposobam~ wylą=nie elektryczpół miesiąca.
tla.nia do spełnienia, ,jeśli cho- Łódzkiego PIHZ wybrano rówać
p::z.eka.zy
nymi, by później
wnież trzy komisje: współpra.
HANOI. - Robotnicy samochodzi o rozwój sl:osunków hanMOSliWA (PAP). w sohotę 20
1
ch
re1nontowy
ewod1niwarszta~·óv..
dowych
zapis z taśmy fotopólprz..
zagra.n}czn ego 7. bm. odbyfa się w Moskwie urodlowych z zagra.nicą ze strony cy bantllu
Podler,lych wydzialow i zaopatrzena cz:vstość odsłonięcia pomnika r-epracuJącym
koV\rej".
przemysłem
reprl'l'.ilent owanycb
przemysłów
nia Wietnanisk iej Armii Ludowe.i
robić
Elektrogra fia pozwoli
ek.si>orl bądź też importuh - lik•a D:r.lerż:v6skie~o. Pomnik staskonst r uowali samochód osobowy.
w ńaszym mieście.
nął w centrum miasta na jednym
ko.smiczi
zdjęcia w prz.estrzen
JE>st to pierw;;zy samochód wypro
Dokonano wyb-0<1·u wta.d.z 011 c3·m. regulaminową ora.z wery z najwięk~?ych placów stolicy
dukowany w Wietnamie . Nowy
już donos!- nej_ repro<lukować szybko z,dję
clo fika,cyjną. Ta ostatnia zajmie ZSRR, noszacym imie wielkiego
Jak
mym
przy
PARYŻ (PAP).
PIHZ,
działu
„Chien
nazwę
Wóz otrzymał
ekspe1·tów rewolucjon isty polskiego.
weryfikacją
się
lotn:cze, map:v, wykrywa(;
weszli: dyr. Cetebe.
Zarządu
Iiśm~-. w niedzielę 21 bm. odbędą c:ia
Tha.ng" (zwycięst\"O).
itd.
Textilimmaszynach
ha.ntłlu zagraniczn ego, · którzy
w
dyr.
defekty
(prezes),
nowego
PETZ
wybory
Francji
we
się
pra
don1esień
Na urocz~-stość odsłonięcia po~
DELHI. - Według
litewocy za.stosowa li
Uczeni
l><)rtu, NAWROC KI (wicepre- w przyszłości pracować będą mnlka przyb;vll członkowie kle·
protest prezydenta Republiki. Prasa fr.an!!Y, rząd in<lyjski złożył
PIHZ.
rentgenow
zlecenie
rownictwa KPZR I rządu radziec•
wobec rzą.du Pa·kistanu w związ cuska zapowiada niewątpliwy wy elektrografię także
zes) i nacz. inż. Centr. Za.1-zą· na
specjalną
ku ze wznowieni em przez wojska
Powołanie do żvcia Odmia- kiego z N. "hruszczow em, K. W-0P1.Ł;
Sporządz;ili
Wełnianego,
skopii.
Pi-z.em.
du
PrzyGaulle'a.
de
A. Mikojanem , F•
ognia w okolicach bór generała
Pakistańskie
w Lodzi podnosi roszy!owem ,
łu PIHZ
TRZYKO WSKI (wiceprez es).
blonę z czulą warstwą pólprz.eKozłowem na czele, wdowa po Fe·
Bholabeta (stan Assam).
pu~zcza się, że jego kandydatu ra
hanw
miasla
naszego
rangę
w-yma.ga
w~
nie
Po:r..a tym w skla-d zarządu
Agencja France Pres skupi około 80 proc. głosów kole- wodnikową, która
liksie Dziert)•ńsklm - Zofia I .lePARYŻ. Lekarz
szli dyrekl.-0<.ny naczelni cen- dlu zagraniczn ym, jako ważne no s:vn - Jan, delegac.ia KC PZPR'.
długiego wywoływania.
se donosi. że szefem ta."''· „nadtran.sakw
ta
sekretarze m KC PZPR Jerzyn1
z
kon-t<rahen
dzia
zo_ru terytorium " (kontrwyw iadu) gium wyborczeg o.
go
apaego,
przenośny
z.agra.niczn
tral handlu
wyposażony w
bawiącv w
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wy wartości użytkowej towall'U
p<dcreślmrych wyraźnie w
v,-yty<"7.nych Xll Plenum KC Pa:r
tii - waT.to.poclyi&Jrut.ować. Oto
:pie~ :na ten tern.at opinna
dyrektora n.a'C7..elnegQ Instytutu

--

Polak

100 ekonom·1'sto"w

Wa'l"57.lawie od:była się narada
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sklej Rzeczypospolitej Ludowej uczestnicy narady zwracają się
do inteligencji polskiej, do wszyst
kich społeczników, . by czynnie
po dj e 1·1 h as l o: POLSKA KRAJEM
LUDZI KSZTAŁCĄCYCH SIĘ!
zwracamy się do Judzi nauki,
do nauczycieli, inżynierów, tech·
nlków, lekarzy, agronomów, praw
nlków I ekonomistów wzywamy
·
•
postępowych inteliwszystkich
geutów, by nie szczędzili sił w
inacy nad podniesieniem na wyższy poziom oświaty i kultury naszego społeczeństwa.

społecznym ruchu uniwersytetów
t porobotniczych
ludowych,
wszl!chnyc~ oraz w innych f_ormach o~w1aty do.rosłych wazny
czynn.lk podnos:r.ema kultlt!Y umysłowe.1 społeczenstwa. Powmny one
. o tną rolę w realizacji
o d egra ć lst
hasła: POLSKA KRAJEM LUDZI

I

~ 1 ~·
KSZT~\~,CĄCYCH
9· Mmt~terstwo o. wia_ty powinno

rrzystąpić bezzwłocznie do przygotowama przyszlych _nauczyciel!
dla potrzeb wychowania estetycz. h • d ·. '
.
;'
u zia.u
nego dzieci oiaz do ic
we współczesnym ruchu kultural.
nym.
10. Uczestnicy krajoweJ nai::ady
uznają doniosłą rolę amatorsluego
upo- ruchu artystycznego w rozbudza•
dalszego
2. Gwarancją
w
kulturalnych,
potrzeb
ws'lechmem'.'- kult.ury i rozwoju niu
ruchu o.światowego Jest ofiarna kształtowaniu upod<>bań estetyczp~aca działaczy spo~ecz_nych •• Ich nych I ich zaspoka~anlu. Należy w
mes.truduony zapal i W1ernośc .,tra większym niż dotąd stopniu stwadyCJOm postę~owego społecznrno- rzać warunki dla rozwoju twórstwa ".asluguJ~ na głęboki sza- czości Juclowej.
u. Narada wzywa Ministerstwo
.
cunek 1 1!".name.
~. chw1h obei;ne~ wielkie na- Kultury i Sztuld do opracowania
dzteJe aktyw!zacJI zycla kultur;il: pragmat:vkl służbowej pracowulnego przede _wszystkim. ~a wsi i ltów kuJt.uralno-oświa.t>owych.
.
małych osiedlach w1ązemy ze
w
te wszelka
Narada uwaza,
12.
spolec:rną 1 ofiarną pootawą nasłu•=a inic.fatywa ~po_łeczna zmleuczycielstwa.
rosną_cych
zo.~pokłJJema
do
r:r.ająca.
wyraźają
3. uczestnicy narady
~ultur~Jny~h powmna
przekonanie, że dzieła naszych pi- potrzeb
sarzy, muzyków, pl2.styków, arty- si:ootykać się "· zyczltwym przy.1ęstc>w oraz Ich działalność będą ciem I popar~1em ze strony lnwspierać walkę partii i mas Iuclo- st.ancjl partvJnych i władz terewych ze zlem spolecznym, ze spu- nowych. Należy pooterać i otoczyć
ści-zną zacofania. o zwycięstwo w wszechstronną opieka regfonaloe 1
świadomości społeczeństwa hnma- lokalne stowarzyszenia kultura!·
1 na
nistycznych Idei postępu I soc.ia- n'i,3 Krajowa narada wita
. z n: ·
lizmu, o wychowanie człowieka . · . • ·
świadomego budowniczego socjalizmem mfc.latywę Ministerstwa Kultury i &ztuki ~ra~ przewodnfci;amu w Polsce.
Narada ltraJow:i zwraca się .do cego CentralneJ nad''. Zwiazkow
prasy społeczno-lrnlturalnej 1 co- Zawodowych w sprawrn _ust.alenla
dziennej, do wszystkich publicy- T.asad kQO~dynacjl w dz1alalnof.cl
stów z apelem o szerokie Jl-Opula- kulturalne.i oraz "'.'·~wa Naczelni\
klerowni·
ryzowanie spraw kuliury, 0 pod- Radę Spółdzlelczos.c1,
niesienie Ich rangi w tyciu spo- ctwa central spóldz1elczych Zwlązku Kółek 1 o_rganlza.c~t Rolllltecznym.
4. Należy W'L!Dllc działalność kul czych, organlza'?Jl mlodz1eżo"'.ych
turalno-ośw!atową na Ziemiach I zw. Naucz_vc1elstwa .'Polsk1e~o
Zachodnich szczególnie w środo- do koordynacJI wysiłku 1 środków
wlskach ludnośc_i miejscowego po I materialnych w upowszechnla.nl1•
ch<>dzenla. Uwazamy, że doniosłe kultury.
zadania mają do spełnienia obok 14. Kontvnnując t'ozw6,l sieci doter-enowych, towarzystwa mów kultury należy doprowadzll'
władz
regionalne, TRZZ, wydawnictwa do tego, by w 1065 r. eo nalmnie.1
na każde miasto powiatowe posiadało
~o.kal~e I instytuty naukowe
swój dom knltu.ry.
Ziemiach Zachodnich
do
apeluje
Krajowi. narada.
5. Administracja państwowa, kle
r<>wnlctwa zakładów pracy powi.n- wsz:vst.!tich dzlałaczy kultury b:V
ny z największą troską odnosić się czynnte 1>0parll budowę 1000 szkól
do szerokiego ruchu kttlturalnego na 1000-lecie. Wzywamy przy t:vm
wszystkie komitety b11dow:v s-.:k6ł,
I oświat.owego.
Domagamy s.ię od resort6w go- aby w każdej powstające.i szlrnle
soodarczych I dyrekcji zakładów uwzględnia.no czytelnię I salę wlpracy realizacji uchwały rządu w dowlskowo-klnową dla środowi
sprawie d<>kształcania. pracowni- ska.
w TYSIĄCU SZKOt; NIECHAJ
ków w zakresie szkoły podstawoL
TYSIĄC CZY
wej oraz ustawy se.Jmowej z dnia ZNAJDZIE
TE •
SIĘ
'
2 lipca br. o zatrudnianiu I d-o- '
kształcanlu młodzieży robotnłcz,;J. :.~ 1.ci:~~c:~L WIDOWISKO-
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się

z ntepokodo Mln>lsterstwa 15.zwracamy
Oświaty oraz Mlu.isterstwa Pracy Iem stwierdzają, i:I: prezydia PRN

Oplekl Społecznej o opra.cowamle
przy udziale resortów gospodarczych, zw1ązk6w zawo.sowyeh, k6lek t organizacji r~lnlczych ora:i:
organizacji młodz!ezowych kompleksowego 7-letnlego planu kształ
cenla. dorosłych.
r;, Uczestnicy nar~y 11Z11ają potrzebę oparcia pohtykt kultu.rainej na podstawach na.uk<>wych.
Dla.~ego też przyjmują z uznaniem
pod3ęcic badań nad potrzebami
lrnlturałnyml I procesami za.chodzącyml w ró:l:nych ~rodowiskach
I

(MRN) wykonując rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 18. 4. 58 r.

w sprawie za.sa.<l twonenia wydziałów przez prezydia rad na.roczyr. n.acz. Lnstytutu
w wielu wypadkach, zbyt
d<>w:vch
W?ókiiennictwa w Lodzi..
t mechanicznie zllkwlp<>ebopnle
zwią:z.klu
W
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(FI.AP),
PEKiIN
490 ton wdnl!aue.f 'fltł"Ztędzy
dowały samodzielne k<>m6rkl kul'Z wia:y:l:ą w Ch:ińiskiej Republinesankowej wniroCłuk.ują d<>
W obllczu stale wzrastajątury.
oe L\JJd:Qwej delegacji tymoza.i
cych zada'6. w dzle4zlnle upokońca ro11K:t ~ ~
wszechn!enla kultury I w zwtąz~o rządu Algierii podipisawełnmuego
~
efy
ku z decentralizacją, uczestnicy
w Pek:in:ie
ny zootal: 20 Dm.
zameldo(Pó1-). Jlllk narady wzywa.tą prezydia WRN
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wspóln
at•ą
do przeprowadzenia oceny skutOenttr:ałDiY Z&WC'łJ01r3\i
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wał
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Y
k6w tych 1><>sunlęć I w za!e:l:noścl
W komunin.aoie iYm „.w~er:rząd tł.Ego ~u rok bLe<>d jej wyników reaktywowania
Hłstotryk6w d12la się, d!Z przy omawi.anJu o- spolecznl'.c~.
w
~y
2'JOISta.ł
~
W~z~knl
s~
7: Wymlu dzlalalno~cl lnstytu~jl samodzielnych wydziałów kultur~;
becnej sytuacji między>narodoSztuki.·
~dl
~h
tuni.lną oonu; c:ześcl.ej notujew w powiatach i miastach.
wej, a zwłaszcza sprawy wa1k pa!'-stwo:v"ych I społe~znych
już w mu.u J 9 bm., oo pomw.ol:i
Umestmey wycleezld zwle- w .Algierii i rozwo3'u stosun- dz1edzłn1e. upowszechniania ku_I- Jednocześnie należy również w
my wyjazdy poLskidl naulklow
tury zalezą od pozlo'?'J.U i stopma abliczu za.dań srojacych przed te
na wypa-odukowamiJe ponadtt>fa
ilzą -.jcl.ekawsze mvzea. I ga
eów i artystów za. gn,nii.cę i
.między ChRL a Algierią, przygotow~nla odpowiednich kadl' renowymi organami kultury roz·
nawycb miścl 'WY\90kogaiłllinlko
przyjmnjem.,v u siebie zagra,- Ierie mf:uld w Dreznie, w ~ ków
wżm<>cn!en!~
obie strony osiągnęły całkowitą pracownlkow zawodowych t. spo- ważyć możliwości
Bku or3ll: w Berlinie. .Już z zgiodnooć pqglądów. Rząd chiń- łe~~ych. Narada zwraca. się do kadr pracowników kultury pod
tńcznych gości.
wej przędzy.
Z ))(J'Żytel!'Lllej akcji tej nie góry można za1ori;y ć, ie wYJazd
Dla. eynllm -~ w doda.t. w1·erny zasadom konferen- M~msterstwa Kultury l Sztuki I w1.ględem jalrnścl I ilości.
Ministerstwa Oświaty, aby bez- 16. Kra,fowa narada wzywa wszywyeliminowana Łódź.
jest
ten Włlbogaci 11.0WJ'Dli doświad. Skl
Jwwe il<iWi 100 pr<>e. tbnm
zwłocznle przystąpiły do opraco- stkie rady narod<>we, resortv goozeniiami. łódrr1cicb historyków cji w Bandungu, wyraża
Warto :ą.J>. za.notować, że w
na
wełn.ian.,veh-czCRaD.lcowycb
cydowatne poparcie dla n.an:odu wania systemu kształcenia ! do- spodarcze oraz spółdzielczość, lnpierwszej p.ol'owie 5tyaztda Wy sztuki i pogłębi ich fa,ehowe aJ."1ens.kiego
d.a;msk;ie
~e.
ga:rn~ltm'y
w jeg,o slu.sznJej kształcanla kadr kulturalno-oswla- wesllol"ów budujących nowe zaklajeżdża stąd do NRD Jdlko:naraby
I osiedla robotnicze
dy
A.
sn..'tienki i plasztowych.
~ko(1Slimn:y,
,.,.
a. Uczestnicy narady 'W'ldz11 w uwzględniano w pła.nach tn'westywtaloe.
stoosobowa. grupa. ~
cze.
kultuI
socjalne
obiekty
cyjnych
__...,.,....,,,,, _ _.,..:..,;_, , _ , , __________ ~..:-.;...::.....-.-.7..:',.;°'"'_,,.-~-•"7'""''·..,;..;:-.7,.;..,;..;--.7,.;..;-.-.;-..:.--..,;..,;_______ ralne, a zwlasuza b11<lowę bibllotek I czytelni.
17. W chwili obecnej nieodzowłrUdem, obie ~. pu.nM po punkcie
kl~
Zeihl:ng", • Zlltlllialr7le
PMY5'klle ()lbr.!Jd\v NATO, ~ T'7JOQY .~ AngJA:aw 1 lll.1lslMlte
nym warunkiem pełnego rozwo.lu
BU11deswehry odbycia ma.newirów vve„, doch>Odzl\ do po.rcmmlliemia.
życia środowisk lokalnych, zwłasz
roizmów, w<11boo ~o pośpiemniie ~ Gibra.ne &reI"e.wiem wsl>ępn~h
Fra.DIOji. Tę do6ć dziwną decy!IJę moNiektór.ey kom.enta.tor11;y" ~n.a.
cza kult11ralnie zaniedbanych, Jest
a m. <i111. spotkl!tll:iem mitu.. 611X'aw za,.. dy.
placówelt kulturalwyposażenie
:§wiJa,t przez ró:/,owe ISTJlkła. za.p!)wiadali
tywu~ się „wzrastającymi potrzeba.ml
pan1mltQeD1 ~
Tak: ~ m
.gra.ni.C'ZJIJ'Ch ta.?:ech moeaa:stw za.ch-O>dw nowoczesny sprz~t I środ
nych
Bwideswebry, których Dile da się już, że świa.t ota-z;yma n.a święta
nicb i NRF, 7..akoń<mmie kiomu:Jilltatem zg-01dy !kryją się n'iżnora.lcie potłiltyezne
ki upow..,,echnlania kultnry.
wspa.nfaJy poda.nmek w posba.cd. poroza.<Slll'll'1roć W WairlJD'ka1!b lo.k.aJinyoh".
rolę w alttywlzacji kulWażną
n.a idJ'1]ę W i ~crre SJ,>Nel'lZności, których
pl)'ZOI"Me wl!lk:a'llUjĄcym
7.UJllienda. o za.mecbaru:u prób. Tak doturalne.I wsi f małych miasteczc'•
I Po1MY1>"1eć tyłi[o - Ameryka.nie obu
nie nrlaJy paryskie ro:łDDl1WY nile tvłłt<> nie 2lła,go.
rod:lńime"
„ą,tJ.:tn.tyck!leJ
teatry objazspełnienia
do
mają
brre jeszc-ze nie jest, ale nastrój
rz.aJą się, gd(y zanJU1l8.m.Y im niedota.k siela.n:k-cmneg>O chainlilctet'IU. Zlo".zy- dzi']y, ale jes'lJCtŁe ba.002li.ej ZMJetr.eyły.
d<>we, zespołY estradowe, wystii.w:•:
lllkla.du opt;>mi.zmu trwa dalej i na.leży się
postanowień
~D!ie
Jednn sti.rona
~a.by
Tak
ru<'home, a zwłaszcza telew!z.la.
ło się na to "Wide pr.eyczyn. Główną
)>1)C'lldamskiego, a tym.czasem cmęki l!IPOCbiewM'i takiego prerentu j'llź w
kina stałe I objazdowe. Oczekujebyla. spr.lfW'a Berlina.. JCSZC'ł'.e 7J8IJl.Un 669,ji paryski.ej NATO. Ocenia.Jąe ją
my od rad narodowych, że zaroku.
IllOW'tl>l:'O
miesiącu
pi~
rul.m roją.ea sl.ę od b.i<tlel'-O'W'Skkh gienejedna.li: z pun~tn wid7Jenlia. wpiywu na
d~lo d-0 olrrad parys'llli!C!h dww:aJy się
pewnią one w t:vm celu odpowłed
Oc-z;ywiśeie mogą zaliść jes:llCZe pewne
ra.łów Ilunde<iWehra. ~a już SO<bie
sytuację międeyna.rodow~ tt-reba podza:iwa.t:vć piet"WIWJe ~ rollbi.eż
n le śToctk1 finansowe l środki loprusą
nie
m.anewca.le
dla
t-o
ale
ra7lie
na
komplikacje,
„lebenlsraum.u",
b"Mr
~j
J.Jr7QJ~ie
7.e
knlśl.i<l.
komocji.
n<ti{!ii na. ~y.m •tle.
wrów tylko, we Fran.e.)i, .gdyi w wa- dza sprnwy. Ciepły klimait na konfe18, Zwraca.tnY się do Sejmowej
Adienatrera. n!ie ~ dodMmio. :na
R7.ą.d a:n.glelski, m-aJ~ :na ll'Watdu.e
Komis.li Kultu~ I Sztuki, do Korencji a.tomowej g\l'Zejc miliony lil'el'C
WY'00ry, sk.ła.n.i.ał się OO pewnego mm-mi~JI Kultury przy KC 'PZPR i do
ludrai na eafym świecie.
ugOO-ej.
baJrxtlliej
SU do ;potltty!ld
ministra kultury I sztuki. do mi·
nlstra oświaty, do re1mrtów gospoma.teg" też wetU:ug jego k.oneepcj,ł,
duczych I organizacji społecz
na.
7.:M';bod:odcli
mooM\9tw
Cidll'°".viedi
I jeszcze jedna spr.a.wa.. Cb;yba kainych, aby bez?JWłocznle przystapo~e ~.a&lieclóe w L5fJ)'l"al'Wie Berdy z 11188 z pn;yjemJMśelią ID.~tuje pr.replly do opracowania perspekt.:v· •
lina powimm '[)Ójść p0 łinili .,.umii.ackowicr,nego planu rozwoju urządzeń
ja.wy zdroweyo l"OQlSąd'lru -Old.nośnie na<>raz llkwlda.cjl UP-O··
lrnlturalnych
wa:nego lrompromilS\J.". Mia.Io to wy.szeJ za.chodn:iej gr.a.nicy. Tym ra:rem
w życiu
śledzenia I dysproporcji
gl~ mnjej Wlięooj tak: -Odniooić pro
głos konserwa~.
chcdzł to. o
kulturalnym I oświacie, występu
wnlnego miasta
;>Q'lYC.!ę ut~>OrZJeniia.
k()J!SerwMysty
powt~
czę~
jących w poszczegómych
w Berlinie za.eh .. :i.lf' ='ll-~a.ć r<>w 12lbie clach kraju.
P<l6ła, IOl'da St. Osw<iilda
I
kultur:v
ministra
Wzywamy
19.
kowMtia w spra:w1.e Niemiec.
Gmin\.
sztuki I przewodniczącego St.Qłecz
Tymc7.asetn k.;i.nolerz Aidermoer byl
nie
by
Na.rodowej,
Ra.dy
nej
Wypowied71a.1 mę on za uzna.nitem
szczędzili strnań I wysiłków w ce17AlC'T.l':filci~ „IS'Z<tywnei t><>Hlsici" cdt-miUnii Odll'a.--Nys.a. za stałą gran<ieę zalu oddania w ro!rn 11165 społeczP.ń
mor.OO roa;wl:nąć
l"IHlhch lokahryeb,
K~ywne
ro'JJWÓj tej ~J,f.
cen,la ~ji ZSRR kait~~e
Polski i przypominiał. przy
chcdnią
stwu gmachu l31bliotekl Narodoskr'.!tvdel IDA wiellką skalę. C<IŚ tu jei wy„ltiluczeni.a w ogóle !1Jl1ri;ll~-.ci dy- P!'O.P-O'ZYCJc radziookiie 'OOStaJy odrztt<»we.I. Skarby piśml~nnlctwa pof·
okaizjj ding wd7.lięcmo6c:1, j.aik:i ma.Ją
dnJILk inie ~. panowie!
ne, i nde ]J-OtZOOia.w1ono mieJ$e.a na.wet
skusj!.
muszą zna.leźć swój wla.sn;v
sklego
A11ig'l:itey W<>bec P()!,sik;i.
d<>m!
W ~lta.ote -zw~'clę-zyfa ta est.a.inia n.a :rozmowy.
Jeżeli P<O 1.3 latach - poiwi~aJ on
W Genewdie pa.n;ują dwa. kl;itwity,
J-<"§U dodać do tell'C) referat gen.
kóncepcja. c•fl1Jl'O'.\Tic-W.i. An.gll.a ni.e
m
co p.r.awda.1l!ie w eensde d1osl>()IWlly11l, ale - ;:-0suuęli.śmy się do traktowa.ufa,
lazła popaoroia ani u Du.ll~·sa. k:i.6ry .ia.k Nor1>k'ldla. glównc1fo wcdza. sił NATO,
jaiko n.a.srego sojuszntilka P'l"lAl
w przenośni. Msm n.a myśli dwie k()lll Niemiec,
zwl~ pootenejalu
wiadomo nlie l>O'ntitla. 7.a.dnieJf okazjikid<> ?,.'1,p<l'Wla<lają.cy
U11zestnfc:v n:>rady wyra?:A.,fą gle•
n.al .
p l
·
b ·
bok!e przekona.nie, te wokół tych
eżaJ-0<by to uzn.a,c 7la.
<l sce •
fereneje, z których jedna 7..aj:mująca. ciw1
zao.strzien,ia o,:vtua.cji, a,n,i u rancus e- 2l N>Jnego t•a.kitu atla.nfy'dkiego, t-0 :ma.slmplą się wszyscy dzlałazadań
i
cyni..czne
niebyw.aJe
ko
stanoWJS:
n~espcd'llieOZ114>01bieżeniia
środk.a.mii
się
'Z·&.mier-Leń.
i
dążeń
obraz
pełny
,iuż
my
sit.a.n•!lt.a.lcleg-0
go mt:rui.~tra.. Po~odów
cze kultul"y, twórcy, organizacje
wa.ne.l na.pa6c,i. już od.Tooo;yla. 5WC -Obra.- ludzkie.
wi.ska. Franc.ii komentatorzy p-o.Jiityc-z- Nles.toty, z PoOkojową polityką wiele
kultuI stowarzyszenia
społeczne
Oswald d-„Ą•
Lo-"
d..v nie osl'""'"~""_,..,
slerą pol.i•cyki.
n.i dCkoronku.ją się pc<Za~„
wY.b<l'tVlem wspólny
ralne. Tylko
"' wy.,....,.. '-"' """" k'"~
....,.. ..,, .. ~""' li-ter.aJnie ni<c. To
do- one wspólnego nie ma.ją..
siłek całego spoleezeństwa I ws7.Yklima.tu 7.-imnego. sil>f}puje Pl'7Je(liwlro ,ę-raniey 1J'<I. Odrze
była konferencja
Chod'Zi. tu o sp!'awy g-0.,...,..~arcze, a
moludowej
wład7.y
ogniw
stklch
'\V'Sey'Stsobie
przeciwko
ma
Ny.gie
i
aitoowwyeh,
m.ooa.r9Vw
trzech
Druga.,
w
minda
echa.
t!lJ)eeja.lnego
Bez
fradlcuSk<>konfl1iikt
"1l5ltry
o
t:la.Gniie;i
że zapewnić o~lagnlęclc nakrdJo_ ....,eh w
,~•~.·ku p-•-•·ów
to konferencja !kJlima.j.u Z!laC'mie cie- kich ...._
D.n!Jiclst:i na t.Je WlllllÓ11)1)g'tl rynd01 rur.szeJ pra.sfo .klrótka., aJ.e ja/kże chanych na naradzie za.dań. uwa:fa""
"''"""
u"'" "'J " " "
-·'.,_.
Swięta; my, te w okresie pnygotowań I
i tych na, em:iigoracjL
Jltlojszego. '.llrwa. fam dyskusja nad
i 5"refy woln-eg-0 ha.nd<lu. ~--'WY m- ,....,terystyczn.a wi;mi.a.nika. Ma.ro w na.
obchodów 1000-lecla Państwa Polpro-jek4em uoowały o Zll/ll'l"Z.Cstlmin rao;Ja..
my&lii w:ia.dom.ośó ]IOl!bDĄ przez PAP
57.i!y juŻ tak dal~. że l)I"J:edl9tarw.k>iel
skfego realizowanie hasła „PolB. WALENDA
prób 7l bronii.ą Jądrową m, chocJaU: z
Fraa:l(l!jł dlc&al >fl/POŚCIOĆ ~ obrad, obu• za dr.dennikiem „Milttel Ba.yer'.oołl.-e
ska kra.jem lndzl l~sztnlc>,cYClJ sic"
wyr:J:r.em uczbędzie najlepseym
''°""----~„-·-~~~~~~~~8'<_,.~~~~~-"~~-'-~~~~~ .~.ll\-.wlelk!e~.Jublle-.
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Zanim zahjerzesz się do czytania

W tym

1

tygodniu
radzimy

Łódź,

Cudowny

za~zwońcie

do mojej
żony

11

nls jego st.ann

ciekawością• wielką,
śląc o tych sprawach,

myprze
kraczalam próg lnst.ytutu
Geriatri! w Bukareszcie. Instytutu, który zajmuje się leczeniem starości. Slowo geriatria.
podobnie jak gerontologia ();.iauka o starości). niedawno aopiero weszło do lekarskiego
slownictwa i praktyki.
Jeszcze chwila - i rozmawia-, ... z jego dyrektorem. prof.
Aslan. Nazwisko znane
dr
i u nas w kraju, i w świecie coś niecoś orzemilrnęlo już do
opinii w granicą
wiadomości
na temat badań i praktyk stosowanych w iei Instytucie.
Właśnie gdy zamieniam z prot.
Aslan pierwsze zdania. wchodzi
powiedzieć jej dzień dobry Parseh Margosjan. I Jak co dzień
powiada. że spal dobrze, czuje
si~ ~wietnie I wybiera się, jak
'ZWYltle na spacer. Prot. Aslan
prosi, żebym mu sie dobrze
Starus•tek wygląda
przyjrzała.
czerstwo, siwa czupryna przetka

Z

Ze z.na.nych pol~kich
czecho.słowacki).
aktorów ujrzymy jeszcze: Hankę B'elicką, Wi-e1'e:~ys!awa Gl i ńs.kic.~o, Jadwigę Chojnacką i St. Milsk:ego ..
O co w filmie chodzi?
Tum. stypendysta czecho.'>lowackieg<>
Min. Kultury ma nap;.s.ać pracę o kultwze pol.skiej. W tym celu udaje si ę
na mies <ę<:-7.ny p0hyt do na.szego kraju, pozo., taw' ając w Czech<X~low;:: cj i swa ·
W Polsce. jako op:ekunka. 1.0-żo nę.

mu

„przydzielona"

drżeniem.

dziemy korytarz„mi z oddZialu. w którym mieszkają stali pensjonariusze lnstytutu.
W pokojach - staru~zki robią
ce na drutach, czytaiące. piszą
ce. Ta pani np„ która p17,eglą
da zeszyty, jest nauczycielką

I

starość

gęsto czarn,vmi włosami,
się dość żwawo, dźwiga
jąc cięźlq, żelazn<1 laską, z którą
się podobno nigdy nie rozstaje.

Ma 111 lat.
Potem oglądam fotogralie tei:o:!: Margosjana sp1·zed 5 lat. gdy
przybył do Instytutu, czytam o-

'

Bohaterow·ie
W Pólno<:nej .K-od€zji (Afn'ka), Murzyn Lilani Daka uprzerasłyszał" pewnego dnia
źliwe krzyki, dochodzące z jednej z chat jego rodzinnej wio
ski. Chwyci! strzelbę i .;obiegi w kieru!ll.ku owej chaty,
zbudowanej z bambusu. Oczom
jego przedstawi! się straszny
w;dok - potężny lew atakowaJ
kobietę 1 jej ~-letnią córeczkę .
Lilani pociągną! za cyngiel...
Niestety strzelba nie wyoalila
- byla nje naładowana. Bohaterski Murzvn nie namyślaiac
się an.i chwili, chwyci.I lwa za
ogon l usilmval odciągnąć go
od jego ofiar. Wtedy drapieżnik zaatakowal Murzyna.

przystojna

Wybrzeże.

interesuje się oczya
jego opiekun~<ą,
wzmianki w gazetach. tyle sensacyjne,
co nieprawdziwe. budzą zrozumiale zan:epokojenie zaróvv"!lo żony Turna, jak
i męża Ireny.
Komed!a je.st pelna zaba'll-nych nieporozumień i komicznych sytuacji. Film
jest barwny.
Wścioo.ka prasa
i
wiście goociem

lfozpoczęly

Je8li

...

•

się dowied:~eć

żercza

ramiona i nogę Lilani. ale t~'1/
nie dawal za wygraną 1 nie
z rąk ogona be..,;t:i.
wypuścil
Dopiero po kilku minutach
nadbieg! syn Lilaniego i zastrzeill lwa.
bohate:·s-ki
Lilani za swój
czyn otrzymał od rządu ang:elskiego. or.der św. Jerz.e.ę:o.
Drugi order św ..Jerzego, iedno z najwyższych odznaczel1
ang;e1skich. przyznawanych za
mezwyklą odwagc:, otrzyma! inny Afrykańczyk,. Paul Brokeush. Jego przytomność umyslu urat.owała życie kilkunasto
letniej dziewczynie. A oto jak
W m:'"'przebiegały wypadki .
ście J\largerate (.Pot .Rodezia l
osób zażywało
kilkadziesiąt
gdy nagle
kąpieli morskiej,
Wszyscy w
pojawił się rekin.
popłochu rzucili się do brzegu.
W w<Jdzie poz.wtała tylko dzie„,
czyna. którf.I rekin zaatakował.
Brokeush zawróci}. aby pomó;:
Rekin tymcz3 dziewczynie.
sem wbił swe potężne kly w
bok n 'eszozęśliwej. Kiedy gotowa1 się do ponownego ataku, Brokeush odrzucił go do
Rekin nie rezygnowa1
tyłu.
jednak ze zdobyczy. . .Dopie~-o
desperacki wysiłek Drokeusha

..

uwieńczon:v

powodz~
'Z;OIS'(ał
wstąpił i od.pły

Rekin
Brokeush wyciągnął zem
na brze•g, gdzie dzieki
natychmiastowej pomocy ud.al<> .się ją utrzymać przy życiu.

niem.
ną!.
dloną

ostatnich

o ·J. Man.si!i.eld i B. B „ to
W'onie
następnej
na
~jole
.~~~ ::- ~'

plotec2ek

zmaganJ.q

bezbronnego

już na
Również w tym tygodniu okres świąteczny - wejdą na łódzkie
ekrany jeszcze dwa gcd!nf' obejrzenia
filmy: wlo..~ki „Dwa pokoJen,i.a", pokazany dotychczas tylko w Warszawie,
filmów wło.skich
w czasie fest iwalu
(cieszył się wówczas największym powodzeniem. GłóWl!le role grają: Vittorio De Sioa i ślic:zna Ant<mella Lual<li),
oraz francuski - „Piękna. tancerka." z
Michelle Morgan w roli tytułowej.

*
ehoecle

się

człowieka z krw10
Lew poszarpał
bestią.

„·

, .

w.

A.~

~nledołężn.~, trzę

wło~y. ktorych częsc
kolor, dł~mi~,
odzyskała ·dawny
które wyciągnięte przed s1eb1e
bezsilnym. starczym
nie drż.i

ua jest

(mąż zostaje w domu), która jeź
g<llŚciem do Lodzi, Krakowa i na

1

stwa cera.

porusza

(

- 1

sący się. nie rnogł chodz!c n "."la
sn.vch siłachl. 111 lat, ktore dzwl
ga dziś na swych barkach, wydaja mu się o wiele lżc.i<ze niż
ongiś setka. Przy tym_ - ta cze~:

na~m~ lmńw

staje
Irena
dzi z

mężem

Czy się j(lst dobrym mężem, .możn~ sprawdzać pnez
rok, Ale okres przeuświątec:my Jest dla. eksperyment<1wania s1,czególnie poir~ślny. _.A więc - P:"n~
wic nie szarpcie'' się wewnętrznie, zaraz będziecie
ws~ystko ·~lcdzieli. Wasze rezultaty możecie sprawdzić
i opinią żony. 7azn.i.czatny jednak. że żadnych reklamacji nie przyjmujemy.
Oto 10 pytań. na które
ty.żeba odpowiedzieć: tak lub
nie i zapisać sobie 1 pkt„
lub O, a następnie podsumować uzyskane cyfry.
1. Czy w okresie przed•

eliksir młodości"

myśl zaprząta
Jak długo Już t11
Przedłużyć życie! ludzkie un::ysly! W fa.nlaljacb poetów i pisarzy, w poszukiwaniach naukowców. ,:ak daleko sięga historia dziejów ludzkości i legenda. - prz·~~· i~a. się d~żeni~ do 1>rzi:dt'!żenia istnienia (.'ZłowiP.ka. Opow1esc1 o taJemniczych ehks1rach, czarodziejskich zwierciadłach, łldmladzaj'.\cych kąpie
lach - rodziły się w różnych wiekach, na róznych konty:
nentach. Odwieczne faustowskie marzen ie - ·r .achowac
Eaipcjastarożytnym
był<• tak samo bliskie
młodość nom czy Grekom, ja.k nam obecn.ie.

Ułu111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111

się

jesteś

Tam, gdzie leczą

1111111111111111111111111111111111111m1111111111m11111111u11!!!.1,!!•

24 bm. wchodzi na po1.'lkie ekrany
od dawna zapowiadaJ1y film produkcji
„Zadzwoi1cie
polsko - czecb<J\Slowackiej
do mojej żony! · ' Scenariusz filmu o;>a.rczeskiego p:s.arza
ty j€1St na noweli
Jelinka. Reżys.eruje również Czechoslowalc .Tooer Mach, wspó~praca reZy.ser.ska
- Je!".1,y P<>o!'o."en<lorfer, zdjęcia - BoguWlady.slaw
~la w Lamoo.eh. muzyka Szr>ilmar.. Glówne role odtwarzają Bar(aktor
J€l"ZY Bek
bara Połomska

przekonaj

cały
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artykułów:

Jakim
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zobaczyć

1

1nnych

świątecznym

chętnie

wyna:f-

dujesz sobie 7.ajęcia. na miewłosów itp. Osłabia przyczy~y
1).
O. nie ście? (tak się
ce składa
powojujące to.
2. Czy w okresie przedna stan starczego zniedołężnie
nia. •Jmyslowegc i fizyczne~o :-- światecznym lubisz zebrania
w miejscu pracy? (tak - o.
przedłuża okres czynnego zyc1a
.
człowieka..
nie - 1).
Warto dodać, że Instytut m3. Czy sprawia ci "Pl'ZYteresuie się leczeniem starości
.iemność kupowanie gwia~
nie tylko u osób, które rzeczykowego podanmku dla zopredestynuje do tego
wiście
n:v? (tak - 1. nic - O).
wiek. Stan ten. wywołany prze
różnych czyn· 4. Co mówisz zonie, gdy
cież działaniem
ników. występuje niera~ u o:
fa "T,.aknmunikufo cf. że spa.•
sób, które powinny zna1dowa~
JiJa, świąteczny placek'!
się w pe.ln.i sil. Opowiadani) m1
a) ty nigdy nic nie potrao szereeu "'-ypadków. gdy lufisz zrobić
dziom -mlodyrn wiekiem, u
b) nie szkodzi, kupimy dru
których przedwcześnie rozwijała
gi w cukierni
się skleroza. zwiotczenie .mięśni
itp. - kuracja nowokama H3
fa -O. b - ll
przywróciła zdolność do aktyw5. Czy wiesz ile ra"EY na•
nego życia i normalnej pracy.
prz~ maprzekręcić
leży
ak mnie poinformowala prot.
szYnke mak do świąteczne•
Asia.n. nowokainę H3 •. 1;.1.:ó~ą
I.
go makowca.? (ta.k
Rumunii produkuie s1ę
w
już na skalę prremyslową, zanie - 0).
w
także
wytwarzać
częto
6. Czy wies'z 'l llZl'I!~ robi
Szwa.icarii, NRF. Hiszpanii. .°?
się kle.i do stłucz.onego taleInstytutu przychodzi co dzien
1. nie - Ol.
rza.? tt.ak mnóstwo listów z różnych kra7. Czy w oltresie pnedświą
jów. Przeg"ądalam np. listy z
teC7lllYIJI 72.pra.o;:r.i.sz do doP<Jlski (a jest ich niema.Jo) od
lekarzy i osób bezpośrednio za-1 mu kolegów? ltak-0. nie-1).
interesowanych. prosuicych o
8. Czy wstydzis:7. sie pó:iść
wskarzówki dotyczące leczenia
do sklepu po 10 flkl! droźdź:v
albo o przysłanie leku. lmtytut
i 5 dkg mir;dalów? (tak - O,
wysyla l porady. I ~mpulld. z
nie - 1).
nowokainą H 1 , a.Je ze zrC1zum1a9. Czy umiesz 7,Tobić ma!ych względów możliwości te
jonez? (tak - 1. nie - 0).
są ograniczone.
Jak w każdej lnnej dziedzi10. Czy denf"rwujl' dr. ~rly
nie medycyny. tak i w leczeniu
zona prosi. h:vf. wchodztl do
starosci trzeba prowadzić dlupokoju na o;uknach. b:v nie
l(ie i żmudne badania. Jeżeli
O,
zabrudzić podłogi? ltak now;i, metoda orze:llużyla okres
•de - ll.
p e wne)
życiowej
· sprawności

J

l:nl.111'1.lsk.iego. Ma 94 lata. Niedługo przyjdą do niej, Jak ZwY
kle. na lekcję uczn:owie. Przed
4 laty. jak powiada, przys7..la
tutai „na śmierć''. Zanik pa.mię
ci. apatia, zupelna niezdolność
do :>racy. Jei >ąsiadka. lekarz
z zawodu. rniala tak posunięta
sklerozę . że nie poznaw::iła nikogo z otocrenia. Za<taj<~ ją
lekturze pism m<7dvcz- grupy ludzi. to 1e>t to. niewą t
D~
nych. robiącą r,<Jt'l tki w hruliopliwie. dla naukowców duży
nie. Na korytarzu - spotkanie ~u.kc~s.
Resztę pozost.a.wić ::hyba trze
·„ z miłą. •tarszą panią. §piev.•a.czba jo „oceny" bliższej lub dalką, która tu w Instyt.ucie odzvska!a zdolność d<J pracy . Ma
sze) przyszłości.
H. S.
nieraz jeszcze
;i
dziś 75 lat,
można ją uslysze>ć ?< bukaresz- ------------~--,;___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
teńskim radio.
Nie, t.a starość. którą tu obserwuję na pewno nie jest zła,
chociaż mimo wszystko są to
ludzie starzy. Owszem. zdrowe
cery, u wielu sznakowate wlosy, żwawe ruchy. urr;ysł zdolny do pracy. Ale ktoś. kto er
czekiwalhy iakiegoś cudowner-zeczywiście
go odmłodzenia .
na pewno
faustowskiego
czułby się srodze zawiedziony.
relacji prof. Aslan. doświall
czenia Je.I t H-osobowego
to
Instytutu zespołu
skromny wycinek prnc nad leczeniem 'tanu organizmu htdzkiego. który zwie sie starością,
narl przedłużenlerr cz:vnnego t:v·

Rozwiqzanie
na str 5

Przyjaciele

W

NaJ:>iP.rW h;vł~'
człowiP-ka.
dłue;łe I żmudne hada.nia nad lecz~niem rPumat.:vzmu z >tasc·o'So-

cia

wa.nfem nowe110 leku - nowokainy H,. w albumach oglądam
mnóstwo zdJcł leczon:vch najpierw tym środkiem kur i szczu
rów, potem różn,·ch schorzałych
przed
części ciała lndzkiegn I po leczeniu. Nawet dla laika zmiany są •tderzajace. Te wła · l
śnie zmiany polega.iace nie tylko
na usunięl:'in lnb osłabieniu jednej ~horoby - reumatyzmu. ale
odna ozdrowieniu i niejako

młodzeniu
zacheciły

całego

or~anizmu

-

Aslan I Jej
do zastosowania nowoka iny H~ w leczeniu
obiawów starości .
dz.iała ona
Mówiąc ogólnie ko.ry
pobudzająco na komórki
mózgowej i cały uklad nerwowy, na wzmocnienie mięśni. uskóry, porost
elastycznienie
prof.

współpracowników

CZY

Zarah Leander
była

szpiegiem

kremowy „Jaguar" zajeżdża ostro każ·
dego wieczoru przed tylne wejście do „Raimund·
Theater" - starego teatru wiedeńskiego, wyspecjalizowanego od pr-r.eszlo pól wieku w wystawianiu operetek.
Kierowca wyskakuje źwawo z auta, przechodzi
na drugą stronę wozu i otwiera drzwi. Po cbwlll
'wyłania się postać kobiety w czerni, w ciemnych
okularach, która bardzo powoli i ostrożnie podnosi się z. siedzenia. luksusowego samochodu, aż
slę wyprostu.ie na wysokość swych 182 centymetrów. Potem, z nie zapalonym papierosem w
ustach, zwraca się głębokim głosem do kierowcy:
„Franz, hast du etwas Feuer?".
Zara.h Leander zapala już trzydziestego lub
czterdziestego papierosa o tej porze„.
Lśniący

Wielka gwiazda niemieckiej
„Ufy" . „Głos III Rzeszy", tajemn1icza kobiet.a północy wróciła po 23 lata<;,~ ~eobec-

ności do Wiednia, by zbierać
w mieś<:ie,
hołdy
o.statnie
które w operetoe ,,Axel vor
der Hj;mmclti.ir'' odkcylo j\ i

?
I

umożliwiło start do
największych karier

jednej z
w ootat-

niej histor1ii Europy.
nie jest to
I bynajmniej
powrót ponury, Zarah Leander otrzymuje 125 dol<irów z.a.
każdego wieczoru
występ _ a
oklaskuje ją komplet widzów,
którzy pamiętają jej głęboki
głos i czarujący, sprzed kilku.
nastu lat, uśmiech,
LEANDER PRZYWRACA
SOBIE „MLODOSC"
Zarah Lean.der, dziś matka
dof'\)ISlych synów i
dwóch
babcia trzech wnuczków, nie
zrzekl:a się ani swego życia.
teatralnego, ami prywatnegoi

Walsz;r.

.ci~

na 1:1tr,

łoi

Demostenes już o fym

wiedział

-

Hydrografiezna
mapa Polski

Nie ylko CO,
-------·· ale równie:!: JA

------Było

Biev lJTZez„. vJotki

O Mansfiefd
Bardot

to zam6wlenJe, wynlka-

J~ce z wielkiej potrzeby naszej

gospodarki. Bez tego rodzaju
map trndn,.. Dnwlem byłoby przy
•tąplć
do pnrządkowanla naszych •Praw wodnych I racjonalnego wvl<„rzystanla wodnych 1'.a1obńw, P"nlewai zaczy1\ltmy te•
raz robił ge'll'ralne porzaclkl 'lf
tej dzle•lz!P'" - mapa hydrog?'aticzna staje się pilnie potrzebna.
.Ja.ka m.a bv~ fa mapa?
W Komitecie Gosp.o.:ar~•' Wodnej PAN, przy opracowaniu perspektywicznego planu go>spodark.I wod.nej, podzielono ca.ły kraj
na 3ł rejony hydrografic1t11e.
Pt>wsta.la więe koncepc.la prcyJę·
ela podobnego podziału pny opracowywaniu atluu hydrocraticznego.
Jest to praca tmali.n11, -.VY'fw.1ira.ląca wielkiego, rozlotonego na

lata, wysiłku
całych zespołów
naukowych. Trzeba wykonać ogromna llość pomocniczych map
I wykre~ów, a jeszcze przedtem
przeprowa.dz!f. zd.lęcla. w teri.ule.
Jut w latach l!l'Sl-1935 wykonano przeciętnie zdJecla 8.740 km
kw. terenu rocimie. Ilość ta
zwiększyła
w na... tępnych latach. Obecnie, w związku z naglącymi potri:ebaml, mówi się o
dalszym przyspteuenin prac.

s••

l!t;torl.a Demostenesa prrr.e. trwala wieki. Chłopak ze
straszliwie
ruewyraź.ną
wym.ową,
olbrzym.im wysilkiem woli, wkladając kamyki
do llSt, nauczył się. mówić wy
raźnie, prawidłowo,
ba, stal
się
nawet &lynnym mó~ą,
a jego „Filipiki" przetrwaly
do dziś.

H

piszę 1ego
oeeyw.iście,
popularyzować
praktyki

Nie
by

Demostenesa
i
namawiać
wszystkich mówiących wa<lli"l\.".ie do ćwic:reń z kamykami
w ustach. Dz;iś ist:nlieją znacznie łatwiejsze i wygodniejsze
<SJ)Ol90by. Tym raziem zresztą
:o.ie chcę mówić o wrodzonych

wadach wYTOC/WY. a raczej o
nie<>..hluj5twie mówieni.a.
Na ogół myślimy o tym ee
mówimy, ale ezy ktokolwiek
zwraca uwagę na to Jak mówi? U>ou, oczywiście, aktora·

pOkładzie

Na

dziś, w doble at<11ru>energii i sputników, ra•
killt balistyoznyc:h i samolotów odrzutowych, dla pr:z.e..

Na-wet

eiętne~

człowieka

sta<regQ

kontynentu, zwta=. z krajów :n:ieoo
odsuni{ltych od

ogromnyCh
nicznych,

przes-trzeni oceapodróż
wielkim
pasażer&kim

statkiem
Atlantyk

jwt

ną pr2Je!tyć.

przez

wyprawą

peł

·

Ale pasa.tel' korzystający z
luksuisowego statku z poi~
wY XX wieku nie 7Xi,aje soble sprawy z uczuć,
jakie
:przeżywali

podró.żnicy

cy na kontynent

dążą

ameryk.ań•.-ki.

trzysta pięćdziesiąt lat

temu.

pamiętać, że ÓWC7.eS!le
prymitywne środki transp()ctu
morskiego -statki żaglowe~
)Wtrzlebowały
około
dwóch
miesięcy osprzyjająoej 1oh si.le
napęd.owej pogody, aby przemierzyć Ocean Atlantycki.

Trzeba

Jeśli

czasie
czekały

jest.cze

podróży

podróżnych

dziesiąt

ki niebezpieczeństw - bune
i sztormy, bezwietrzna cisza
morska, lronsairz.e i rozbójnicy mo:-.s-.7, z którymi spotkanie grozllo nierzadko utratą
:iycia, a przeważnie majątku
osobistego, skały, raty i miellzny, na któryoh stracić moż
na było również i życie, i mie
nie. glód, pragnienie, chor<>by i :inne skutki z.byt długiej
POdróży monszkiej wówczas
bardziej
zroz:umiale
będzie
znaczenie
podjęc'ia
decyzji
przez htdrl. którzy na por.zątku XVII wieku odważyli
się wyruszyć na spot.kanie i
po:man.ie Nowego · $wiata.
Kroniki ówe'Zesne pri:ekMJatv nam na.zwiska łych pierwl!'ZYoh śmiaJków polskiej nar<>dOW()Ścl., któi-z;y dotarli do
Ameryki na pokładzie „Ma.ry
and Margaret", Sta.f.Jtu an.gl!'>lskiego towarzystwa dla ek:Bploata.cji kolonii Vir-ginla.
I
którzy równo tr7.YISta. prięćdzłesiąt fat temu. w dniu l pafd'riernika. 1608 roku, postawili
po ra'l: plel'W!IQIJ"
pclsk!ł stopę.
na

sw4 l!lf®ę,
am~kań-

skiej 'Ziemi. Byli Io: ma.ehcio
Michał Lowlckf Ol'Wll mie&'Zr.zanle Zbigniew Stefa.ński 11

Wfoelawka.. Ja.n Bohdan 'Z
Ko?omyi, Ja.n Ma.ta. z Kra.kowa

ł Sta.nisla.w Sadowski z

Radomla.. Łowicki był zapewne kierownikiem tej malej
grupki po1sklch o..<:adników,
pozostali zaś rzemieślnikami,
których umiejętności znalazły
natyd1mi.a.st za.stosol'll'a<nie przy
organi.wwahiu
prremy11lu i
przy produkcji surowców i

fabrykatów
niezbędnych w
budownictwie w ogóle, zaś w
budoWJJ;ctwie okrętowym w

s=ególnOOci.

łaski.

tycką.

- Właśnie dlatego - mówi
pro!. Wojutycka - że rui.gdzie
nie ZWTaca się u nas uwagi
na wYm"O'Wę
mamy tyle
'kłopotów
w
na.s7..ej szkole.
Kłopoty te rozpoczynają się
już oo momentu przyjmowania kandydatów na uczelnię.
Prz)"'Chodzi rnlodzież utalentowana.. z tzw. warunkami ze-

Wiadomo,

że

a

wym<:1Wa

:fatalna. Ustawienie ich gł~
mt, wydoobycle pełnego jego
brzmienia. nauka p:-aw;idlowego wym.awianli.a (artykulacji) i
ak-centowania. to trud czterech
la.t nauki. A wlasciwie pracę
tę powinno się wykonywać od
cllwili, gdy dziecko zaczyna
mówić.

Tymczasem nierzadko pierw
szy błąd

popełniają

rodzice.

zachw.rcający się, że dziecko
ta:.1< ślioznJie sepleni, a nawet

I

przemawiający doń tyxń sa·
mym językiem: Dziecko t"OŚ•
nie, i nie mając żadnych wad
orgalllicz.nych, sepleni,
wcale
tego nie słY\SZą.c. Na wymowę
nfo zwraca się uwagi i w
szkołach.

Batrdro ważna jest więc
sprawa ksz:talcenia nauczycieli wyrn,owy. O ile mi wiadomo,
Przychodnia Ortot.o-

wę

niczna przy Instytucie Pedago
giki Specjalnej w Warszaw1ie,
prowadwna przez prof. Popi<>la, czyni starania. by rozpoCZ!lto
szkolenie
nauczycieh
wymowy. Oczywiroe, jest to
k\ve..stia dlu.ż.szego C"'...asu, a1ę
chodzi o to, by wresz.aie spra

kultury mówienia.

Zwira-

wią
nauczyć
głosu.

słuchania

auka dykcji, to ~
tmrudna i powolna praca,
wymagająea wiele cierpli
wooci i fachowej kontroli. Nie
można tego robić samemu, r>je
doradzamy więc czytelnikon•.
by rozpoczynali naukę w d<>mu. Ale tylko dla ciekawoścn.
zajrzeliśmy na lcl!:cję wymowy prawadzoną przez p. Woju
ty.cką. Jak to wygląda?

DZIENNIK,

!-9..PZKI

małżonek Miste:r
Universum (wszystko jej zasłu·
ga) a tera2 ne>wy tytuł, choć 2 innej branży. Kiedy w posiadłości
słynnej gwiazdy ro7,poczęto budo
wę basenu pływa.ckiego, w czasie
„wykopków" natrafiono na naturalne źródło oleju a;iemnego. Nowa „królowa oleju" in spe 7.ostala w ten sposób wynagrodzona
prz.ez naturę za stratę gatv którą
towarzystwo filmowe
przestało
jej wyplacac, Ponlewa~ ameryk.ań
ska Juno zostanl<!' wkrótce matką.

W zw;~k:n
BriglttG

nę" ki:nomnni łamali sobie głowę
jalt aktorka doJ)rowadz:i w tym
film!e do tak ważnej dla wsa:ystkich kas klnowych .rozbieranej
5Ceny". Nie spotka Ich zawód.
Ten IP;otny problem rozwiązano
zdecydowani~ prostym
sposobem.
Otóż
w scenie kulminacyjnej
B. B. jako bohaterka ruchu oporu skręca sobie 7. własnych sukien powró,;, który jej posłufy
do ucieczk.1 przez mur.

Sport

pochwalę).

Przyszłe Julie I Ofelie,
JII"l!Yszli Don Carlosowie i Hamleci,
J)arskają jak młode ~rebłęta. usta1nl „w ciup" robią wytrwałe
obroty I ćwiczą, ćwiczą, ćwi
czą... Potem, od podstaw, uczą
sł~
prawidłowego
wymawiania
poszczególn:vch samogłosek., Rpół
p:łosek. do kt6rycl1 trzeba odp'>wiednio usta.wiat narządy mówienia.
A wszystko t>O to, by ze sceny
mógł popłyną~
pięl<n!e.
czysto,
wyraźnie recytowany ·Wiersz, by
wzruszyła
widza !:wykła, codzienna mowa.

w

kary
katu

czyw:iście,
mówić aż

nie musimy
tak poprawnie, jak aktorzy, jest to
zresztą
niepotrzebne, a
w
:praktyce
niemożliwe do osiągnięcia
ze wzglę<!ów
tec-h!nicznych (nauka). Ale na
pewino można by 'Zrobić i bez
tego wiele w troooe o popra-

O

rze

E.

Ałaszewskiego
Edward

pos.ia,da. ta.ki sam
jest w1aśeicielem.

ubiór,

ja.kiego i on

wilęc są dnł,
kiedy Ma.nuekenPis ~ belgij$kim stra.ża.k!iem, amerykańskim ma.rynanem,
lub nosi spódniczkę .szkoek:jego piechura.
Wśród jego garderoby
znajdują
Silę
ta.kże dowody sympaitii Polaków, a ma,..

Tak

nowfoie ofiao:owa.ny mu w dniu otwarcia lin~i lotn.i.e7Jej w'~wa - Bruk.se-.
la w-.;tworny graJ11a.towy mu:nd.w- lotnika
P<llsJQfob Lim ~b ,.Lot" i kostium ludowy, kltóry d~aJ w pre7.e11cle
od 2>el!lPOłu ,.Mwrowsze", Podo-l>no jeden i drugi gairl!liturek leżą .iak „ulal".
W poblitS1kfoh sklepach można. kupić 'Z
Mall!Ileken-Pis'em S?Jelki. z Ma.nnekenPis'em wa:zony, z Ma.nu„ken-Pis'em
krawaty. z Mllilltleken-Pis'em k<Jrkoeia·
lti itd. Turyści oil!mlł się i kupują, Bel·
g<pwfo L'lll>rz>edajlł i ciena s.tę Jeszcze
bardziej.

K

aM.v turysta pnebywa.iąq w Rey•
m.ie uwata. za ,,wój obo'Willr'Zek 7'0-

ba<l!Zenie papieża..
PalMl'l"ama Pa.ryża. D·'ł za.wSlle ut.i-waJa Bi4l w JmlJJJięci 'Z gónijl\~ nad n&m
kOl:'Ollltą. Wieży Eiffla.
Pierwszy SJl'M)er 1»I» Brukse:U to k.o-

I

nJeC"Znie Grand P1aee i Ma.nneken-Pls.
Właściwie Grand Place na.Iezy og!Ąd-W przyna.jmnicJ dwa ra:r;y - w ciągu
dnia i w· nocy.
Te:t cudo'\'\'llY zabytek
gotyku n.ama.n'ihklf.ep, którego ka:7.da ka.m!endc-zlm

Jeat

arcyd'lJiełem sta.rego buOOW'ntctwa
każdy ~ół Jest wypioozC'l!OllY
r~k"
mur- Iwb zlo.i"1111ll:a.,

f której

d'lllala urzeka.jqco ll'W:Ym bop.et._,
precy:i;ją wykon.a.nia. i pięlmem. z ;n.a·
Sita.niem niocy, gdy kai!dy z domów,

WS'ZYl!ltlde okllla., każdy n.ajdrobnfojs-zy
element dekora.cy.)ny jest umiejętnie
oświetl0111y
tysiącem świat.el, Grand
Plaoo .st.aj.e się mi1":iseem 0 a.tmoofew.e
bal•i~qwej, pelncJ clmy 1 zadumy.
Inny wpełlllie nastrój stwarza. w~ól
eiebie stojąca. na l!llkreyżowaniu
drwóclt W"8ldch ulie ISl:a,rej Bruk·
91".ll, mł:ta. fl,gurka. siusla.J~o chłopca,
k~ niefraeobli'WI\ postać 7llla. cazy

świat.

~ ~oą !3!58E

.,, nakręcaniem przea
Bardot nowego til·

mu pt... Ba~tte wyM.tBza na woj-

Wyobraźcie sobie 10 osóli, sieP. S. Już po napisaniu tego
dzących
przy szkolnych stoli·
kach. Wszyscy mają w rękach artykułu, dowiedzieliśmy się
lusterka
I przegląda.)ąc slę w
o tym,
że LOK rozpoczyna
nich - wykonują ja.kteś „tajemcykl odczytów pn. „Kultura
nicze" czynności. Aha, przed·
mówienia". Z radością witatern Jeszcze - trochę gimnastyki, mającej n" celu rozluźnieni"'
my tę i:nlicjatywę.
mięśni, szczególnie mięśni klatld piersiowej. A potem, Jut z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lusterkami
w dłoni - gimnastyka jamy ustnej. Ruchy dulneJ
szczęki, warP', języka (to na pewno jedyna lekc.la, na której
pokazuje się wykładt>wcy Język
I można nawet otrzymać za to

I kelner w jednej
biały

fartuch.

dzwonkiem i

osobie,

dzwoni

już

w

chwilę

o<lzia.ny w
archa.ic7.11yni

potem sprze

o-ta.czającym
go z naC"ZYnia.mi
klientkom... świetna zupę na mięiie.
Panie domu. zwłaszcza 1e ml-O>dme, dla

da.je

stoimtu

podwy:!Jl1zają

cenę

t.owąni.

Bitrdrw popularne jest w Brukseli od-

syła.nje klientom towarów
do. domu.
Czę.sto, przywożącym
10 deka. inynki
gońeem, okazuje
sie sam wtaściei'8l
sklepu r6wnającaA"o się wielkościĄ naByłem

Drugi kawałek
hrukse·Jskiego
przekładańca
N

ajb.aird.iz!ej ema.kuJlł kM't>olle J e d na. ulicy . f to w <m!Sie srpaceru. Do
tej wielkiej
prawdy ~nem
wraz z 8 DllllioOIDAlDi Bel.s'6w, kitónY
kartofle p.r2era.bia.ją na. frytki prawie w
ska.li pl'7JemYl91owej. Na.pis „FR11'ES"
można. roba.c'zyć ~zie,
jedzĄ je
·ws-zy~y, ta.k:i:e z ma.JQneziem. lub IM>pijając piwem, a 'Za.'\V8'lle z
wielkim

apetytem. J.9t.nieje w Brukseli w;lele
fokal:ik&w, „uch~a.nyoh" na
śr$)d·niowiec-»ne p.ilwnfce, \vy.p<OSaŻOlnyeh
w <liługiie, ciemne lawy ł stoly. JEllfy·
nym Jl'0(1aiwa.nym tam da.niem są fryty.

kiooy6 §wiadlldem. nlll!łtl)J>Ują1.'ej sceny: przed d-0<mem. w którym
mieszkatein, za,trzyma.ła. się 8-t>onowa
ciężarówka-cysterna, z ropą naftową. ~w
więk1970.ścł
domów brukselBkich kotły
l.'ent.ra.lneiro ogrzewania. opąlMte <Są rol>~). Z S'Z>&ferki wyskOC'LYl kierowca. k..tóry w cią.gu paru minut zmontował

kiilktłtncirowej długości 1'Umowy rurociąg, doprowa.dza.fący rope do zbiornika
mies'ZC?Z:ącego się w J>i'Wnieaeh domu.

Przepompowanie ropy, w czasie któ~ s-rofer ciąg-le za,kreCal i odlkręcał
Jakieś kra.ny nieck.rpUwie pa.trz.ąc na
zega.rek, trwia'fo o.koło 10 miinut. Po rmmcm>tmvani u rurociągu i oczys-z-07,en.iu
Je7'!lni (tak, tak!) z wy()jekłej na nią
l'OIPY. S2l0fer pneistomiyl s·i·ę w ur~i

ka, f z n:iewielkim pa,plerkiem w r-Oku
WS'7.ecU do mdeszkania. d07.0rcy. 'Zalatwić
pokwifowa.nie.
JCS"LC?Je chwila i żółta.
cięża.rówka. odJoohala sp.rzed domu.
DUwni

Judzlie.

Pr-zysłowle

„~

Jl>OŚciq. i tmLCą. lllM"Ody się bogacą" ist>nie
je prrec'ież w 1>01.s'kilrn Ję-zykiu, wioe

dl,a.czego oni je

stc:llS'ują.?

aportowych

sylw..-

W zbiorach swoich nagromadził nie setki a tysią~
mistrzów świata. Europy t
Polski. Jego praca jest bar-

lizować

szym ,.Dclika.tesmn".

Jerzy Urbanowicz

tiurzystą

d.UŻ$ umiejętmość ułatwiania. 1'10bie
iycla.. OczyWiście, Wll'Zelkie w;lu.gi są
Pl"leZ konsumenta.
op.Jaoa.ne, są one
jednak tak skalkulowane, że w balW'A>

niewielkim

jest

tek.

dzo

P

AłaszewsJd

bezspr-zecznie
najpopular·
niejszym w Polsce karyk0-

których przygotowanie obiadu db męża
bywa c7.ę!Jto „ol.im:pijiskim" wyiy.eynem,
T.e specjaJnym sentymentem JJ<r'Zyjmują
usJua-i „zupnych" samoohodów.
rzyp.adek, który ophsuję, nie jCl!t
od-OSoł>niony,
Belgmvie posiadio.ją

przybywaly do Virginil całe
Ma.nrneken-Pi's 7Al.rR-.'7.& W19.cyStlkicb 00_
partie
polskich
smola.rz:y,
~raŹlllie m()ri:n.a. się za,opaitrzyć
we
m. in z GdańlSIKa., i że zyskaw~.007'.ających swą ~ą i pi>g00ą.
frytki u ulicrznej sprzedalw~. Ta<ld
li sobie onj miaino d06konatW-okół miofl,iisca.. ~ od lait załia.Vwia.
za.kład gastronomi>CZllY na. wÓ'llku wylv{;h fachowców.
„swoją
potrzebę"
słychać
za'WS'Ze
Jl'l)<5a.żon.v jest w pnemyślniie da<ialia.jąey
Ale aktywizacja
gos1>odarcza
śmiech, gwair. dowoiipy ..• P&tr.rk.aJ!I. a.ipapiooyk i umoies-LC710ne rui. nim. kOClilolk:i.
Vlri;lnli, do jakiej niewątpliwie
raty fotoirra.liezne i Mainneken urtrwa.-w znacznej mierze prz:vczyulll
Jo.ny na ty·siącach 7.djęć, w ~EJtwie
Plmąc o sprar1va.eh kiulinarnydi ~
się polscy osadnicy, jest tylko
tysi.ęey ludzi
wędruje w i§wiait na
wsp•onMueć 0 jes7JC7Je jednym udogodJednym przejawem Ich ob;i.·watel
sklej działalności w tej nowej
„wiecznĄ l"lJCC'ZY pamią.likę".
P<Jill'll]arn.ien~u. ul.alw:iaJl\CY1D Belgijkom prowa
k:>lonii angielskiej w Ameryce.
JW6ci swej za.~ięeou. Marmeken-Pis
dzenle ~airstwa. domowego. MłęInnym, może jeszcze donioślejto, że jest właścicielem ]>Ok.a.źnej ilośei
d'Zy god'llinl\ IZ a 15 w Wllel~ pu1tl1daoh
szym, może jeszcze bardziej zastrojów f mundurów, ofiM"OWIMlYoh mt\
mielnic ~kamliowycli za.trzymnją się
stanawlającym jdlt się zważy, te był to zalwwle początek
przez org~je i armie caJego śwfamałe ł>ia.Je sa.mochody, Są to raohome
~
XVII wielt1t - była akcja Polata. KB/My z ofia.rodawcaw c2lllje się
filie reslaura.eji bru.kselskich.
82ofer
l;:ów w obronie swobód demo·
_lc_r_v_.t_y_czn_y_c_h__
ob_co_k""r""a_j_o_w_c_ó_w_,_z_a_,_.,.._...,...,~~~-~-''°~~.!I"""~~---,_,~~~~-~~~~~-~~.,..„.,...,..~~

ł

po-

wiedz:ieć,

własnego autoreklamą

Rozpowszec-hnianie w
klubach, świetlicach i szkołach recytacji, głośnego czytania poezji i pr<ny przyniesie na pewno dookonale rezultaty. To dla mlodzieży. A
dla
dorosłych?
Wp::-awdzie
malo mamy fachowców
i
bardzo są zapraoowani,
ale
gdyby chcieli dać eo peW".en
c?..as kilka odczytów, czy pogadanek np. w LDK, c:z.y
gdzieś indziej na ten temat na peWn.o dałoby to
dobre efekty.
T. Wojciechowska

N

Q amerykańskl.e:f
sex - bombie
.Jayne Mansfleld można

że urodziła się w czep-na to, jak mó- lu. Zal\VI'Otna
kari.era jej wdzię
nasze dzieci.,
łatwo je ków w:;pieranych
wyrafinowaną.

uwagę

cajmy

wą tą z.ająć s!~ naprawdę.

iaszc.r.yoony tym. że cltłop;iec z Brukseli

7.e w

dodać.

drugiej

tej

Jakich tch w Virginii nważano.
Mianowicie, kiedy l;10lonia uzy11kala w 1619 r. samor>Jad I nastąpiły wybory ao ciała UAtawodawczego,
lokalne władze odmówiły prawa glost>w:inla WS'T.Ystkim t>sadnlkom nleangi„lsklego
pochodzenia. Wówczas Polar.y
wystąpili przeciwko tej dvs1'rymłnacJI, porzucili
pracę I tak
długo protestowali, aż Ich słusz
na sprawa doczeka.la. ~lę pozytywnego
załatwienia.
Był
to
pierwszy na ziemi ameryk&1'iskle.l st:raJk, podjęty w Imię postępu społecznei:o I ~wobód demokratycznych, w tmlti wolno~cl
I równości, w Imię tych wszystkich Ideałów, Jakle półtora wieku później umi<1szczone zostały
na sztandzrze
ameryk1tl1skiej
walki o nlcpodległość, za jaltic
walczył Kościuszko 1 zginął Pu-

A

w.nętrznyml,

,,Mary and Margaret"
wej

md. którzy uważają to u
swój zawodowy oOOwiązek).
Za granicą, we Francji np.
dzieci już od najmłodszych
lat uczone ~ w szkołach
dykcji.
Jest to taki sam
przed.miot, jak wszystkie inne. u nas - jak doty-chczas
nie zwraca się uwa;gi na
wymowę dzieci w domu. nie
zwraca się uwagi w szkole.
ani nawet na WY"i:.slzych uczelniach (poza aktorskimi).
by dowiedzieć s.ię czegoś
o mówieitiu, udaliśmy
się do łódzkiej
Wyższej
Szkoly Teatralnej i poprosi-.
liśmy o rozmawę wykładowcę
dykcji prof. Irenę Woju...

hlidzi
nie.

ciekawa. urcnmaicana ł
ogólne zainteresowa-

Ałas?.ewS:ki

się

zaczął

specja-

w ka1ryk.aturr.e

sportowej będąc studentem
Akademii Wychowania Fizy

cznego na Biela·nach. Dzię
ki temu,
że
mógł
za.
poznać się ze wszystkimi dyscyplin.ami SPortu. a przede
wszystkim harmonią ruchów,

sylwetki

AmszewSikiego zyi plastyce. Wówczas gdy pozostali
kazykiaturzyśd
ograniczali
się do p~OS7le'Il.ia n:a papier jedynie podobieństwa
twarzy. Ałaszewski pozwala
sobie na tworzen;ie pełnego
obrazu z równoczesnym zach<>'Wlaniem wspaoniale uchwy
conych cech c'harak~erysty
cznych.
Kairytka>tury Ał.aszewsk:le
go cechuje lekkość. podobicń
stwo, dynamika, śmiałość po
delścia do tema.tu i poprawność rysunku. Linia j~ 7.de
cydowana a jedrnocześnie bar
d20 cha.r.aikterystyczn.a.
Wielkim osląg1n.ięciem airtysty je&t duża popularn~ć
jego karykatur drukowanych
nfo tylko w prasie polskiej
ale i m granicą. W gazetach
ZSR.R, Francji, Anglii, Niemiec. BułgaJ"ii i CSR znaleźć
można karyikatUTy Chromika., Sidly, Drogosza, PietrZYlkows;kiego czy CieśHk3 'w
wyikonaniu Ed'W'B't'da Alasze-wskiego,
Istnieje projekt ~rganłzo
wania w Łodzi wystawY
pra.o Edwarda Ałasuwskiego, ą ie Jesi on łodzianinem
i byłym człon?1em ŁKS, obu
skują na dynamice

dzi ona niewątpliwie i.ym
Wię~ ~tercsowan».

IMOIDA:IMOID>A:MOIDA:MODA

ara ean er
•

-O
~·

•

a szp1eg1em
(JJalrońc-rerr\e :zie

str.

WY'Stlwający

!)

„zrobiła" na rudo, o<:ZJ
zielonym. ooc:i<EJpodkr€Śl.ila

llriosY

przed :przyj~
jazdem do Wiednia przeprowa
dziła sza.J.eńczą kuraeję od.mladz.ającą, która worawdzie nad
werężyla jej zdr~:e, pozv110illa jednak „'lrzucić" 11 krę
:puj~cych kilogrnmów.
Kied..v na li:rótk<> P'l'".1'('ld 7;a.llrońCZ>f>.niiem wojny "\.\TÓCił.11. do
inJem, a

przy.jęcie
S71WeCjJ,
oJ~tej
llllrOt.owa;ne jej Pil"Z6i roda.ków
było wicloikirotmre bardzo dełWYlnuj~. lgm<l'l'<l"IVa.na. Il'l"Z~
l„ZCZ
l>Ub1i>CZibllŚĆ, 1)0<\~il<Il.a.
igazt'lty, sk.a.:ia.na na. ~<ygnain.i e

ll'!'7Jez teatry,

ratująca. się

n.i-e-

kiedy uciec-rutą. tmzied k'°bietatni, ktii<re chciały ją ~iczko
'\Va.ii na uHcy. PubliminJ.e gł<>
~

"1l0Qe

bn.:mialy:

N AZIST.KA, SZPl'EG CZY
KOCHANKA GOERINGA?
Czymkolwiek była. nie da
20zwolila
że
się zaprzeczyć,
się kreować gvvjazdą nazistow
sk:ioej rreuzy.. Nie wyklu=e
też, że był.a. kochanką któregoś

Ale
satTapy hitlerowsk!'.ego,
którego? Na to pytanie nie
ma a00olutnie pewnej odip<>wiedzi. Goerli!lg, znany z lubieżnych afer, które koncentrowały się wokół kulis niemieckich · te.a~rów i damslcich
s-Gatni wyitwórni „Ufa" , a tak..
rozwiniętego ISl!i.<>że z silnie
bizmu - mógl oczywiiście pokusić isię o wdzięki pierwszej
gwiazdy III Rzeszy. To s.amo
mówi się i o Goebbelsie, pfZY
taczając groteskową, n'.enm.iej
jednak

W kosmos

1. ośrodka
Grupa ucronych
w Los ~lamos (sta:o
Nowy Meksyk) oznajmiła, że
zbudowania
opraoowuje plan
poja2ldu koomi=ego wypo.sa-

łliomowego

• ż<lnego w „żagi<EJl słoneC"Z.'lY".
Wiadomo, że światło s10!l'lecz11e pnd.ające na przedmioty
!Wywiera na nie niewielkie ci.ś
lllen.i.e. Ciśn!ienie to równa is.ię
po\\rierzchnię
l gramowi :n.a
metrów kwad~atowych.
I t.YI<;.
poruszać póltonowy pojam kosmiczny, trz,cba by zaopatrzyć go w żagiel o średni
cy ok~!o 450 metrów. Jak oo-

Ażeby

pojazd

z Los Alamos
uczenii
kosmiczny zaopatrzony

'W żagiel słoneczny mógłby dolecieć do Marsa i wrócić z po-

wrotem w

ciągu

2 i

pół

roku.

Statek lro.sm:cz:ny wyjJ'I"Owadzionyby ZOGtał na orbite około
rziemską przy pomocy ~tooowa
Na!!lego doiychcz.as paliwa.
stępnie po rozw.inięciu fagi.a. i
odpowiednim jego ustawieniu
wobec slońca pojaz<l kosffiiczny
poruszałby s:ę po ooraz to więk
llZJ"Ch orbita-eh, aż wre.szcie w
kh za.si0..gu mal<.zJoby się ciado któ~ zało nicbiesk'e,

mierzano

dotrzeć.

na

podbudowanie tej ,,teor'.ii."1

zżaglem słonecznym

,gerują

scenę

prawdziwą

skim radzieckim i za,chodn!cll
aliantów.

była więc

Zairah Leander dragonem. GoebbeJ,5 miał ,giłooik:
histeryka - krzykliwy i piskli
·wy, Leander za.ś - ma.towy,
miękkii. i gł~boki. Ten:że Goebbels, dworując aktorce od
:z.apr-OlSil ją
pewnego czasu,
pewnego Wlieczio«'IU do gabinetu jednej z restauracji w Monachi'llm, gdzie Za.rah Lean.der zbierała ok.laski. na ooe-

nach teatr.ów.
Sekretarz prywatny Goebbeluzgodnił z właścicielem lokalu, aby _przy stole poet:awiono dwa ró7.mej wysolrości krze
sla - ze zrozumiałych dla każ.
<lego powodów. Krzesło nlż
mR, przeznac2l0ne dla aktorki,
rnJalo stać przy ścianje, pod
wi.szący:m tam obrazem, Vfyż.

sa.

szc
ł0

za.3
się

dla Goebbelsa - mliaznajdowae riaprzei:iw,

Niestety, pomyłka kelnera
się
stało
że
wodowała,

ta w każdym

Sława

tejszy

grunt

pio.senki,

był

pnyC'Z.Vllą,

ją, zlld"Zlltaanl,

ny
ła

głosem

ta.jne

ze

po<l~ ~j

swym pnek.a:zywawi!admnościi

C'lleŚnie na'Łistom,

spo
na

C'ZY BYLA SZPIEGIEM?
oowy 7JffiUsily

ją

rym spotkała Arne Hulohersa,
dyrektora wiedeńskiej operetki, istarnzego od nfrej o trzy
la ta. Trzy lata. trw:aJy te2: PJ"LY
.irotowaJllia. do wYStępu w -o;peretce „Madame Seaind.aleuse",
w której dyryguje drziś maestro Httlphers, a n>Ję tyt.ulc>wą kreuw jego malż<JWca..
Jej głoo i pieśni, w oobie
rock and rollu i mambo, dla
tylko
wielu są jruź dzi<J'aj
echem minionej epoki. Jeśli
jaszcre
śeiaga.
uś operetka
WlidZów, to pnzede WlS'ZYStkam
W<llkół naże
dzięki temu,
zwiska artystld IS!t\vm-zył się
pelen tajemn.i C7Mci mi1., a
p.ierw!S!le pyta.nfo, na które ka.ż
d.Y 'I: wi<ł>O<Wni chciałby .wbie
sam zn,aJeźć cdp-0wieidź, brr.mi:
ez;y- byla. mpiegie.m?,N

po-

SLAWA
re Zacah
Leamder byla szpiegiem, roz-

o

tym,

pr7ie5trzenialy

się

z

biegiem

wojny ooraz ba.>rd'Ziej. Przytacza się trzY fakty, które m<r
gly dać asumpd; do podobnyeh
łwi>Cll'dzeń: sr&W007J.ltii. pamiport
artystJki, zai;ył-o6ć z

Po w!e1u lamilczeta.eh
nia zinów wró
cna na scenę. a '\\"raz
z nią - mit o roli
pQtrójnego srnpiega.

śpiewak

Znakomity

Chrinajlep
azego basa świata l następcę Sza.lia.pin11, odmó
wił nauczenia się po a.ngielslm roll Borysa Godun<>wa, którą odtwa·
rzat w czasie goiieinnych wyst•'lÓW w JondyńsltleJ operze Covent
tego
Wobec
Garden.
czlon\cowie chóru wyuczyli się partytury chó
ralncJ po rosyjsku. Przedste.wii.nie wypadło
tal. - Czy Idziemy aż
wspaniale, Jednakże o· na
cmentarz?
ze ani chókazało się.
ry, ani słucha.cze nie
* ~·
z Santa
Erlandon
Pan
zrozumieli tek~tu.
Cruz w Kallfornili, uważa siebie za ogr<ldnika.
Można by go Jednak ra
~
„fryzjena.zwać
cze.I
francuski u- 1·em" drzew, gdyż poWielki
c:z:ony .Jean Rostand asy dobnie jak d~nold frystnwał przy ślubie c6r- zjer
kunsztowukłada
ki jednego ze swych bli ne uczesania., t<ll< samo
skłch przyjac~ół. Przez pan Erla.ndon nagina i
caly czas obrzędu ślub układa pnie drzew dla
nego uczony st•.! w sku cel6w dekoracyjnych.
pieniu, z za.myśloną miną. W chwili, gily mło
:>/da para odeszła. od ołta
Pewien profesor, prarza i goście szykowali gnąc wpoić w swo·ich
się do opuszczenia koś
słuchaczy metody pracy
ctoJa, Rnsta.nd zwrócił naukowej,
Ich
zebrał
Sl'l do swego sąsiada:
wszystldch do jednego
' ' -Co pa.n robi te- audy'torium uniwersytec
ra.z, przyjacielu.? - spy kiego i poprosił o czynBorys
bułgarski
stoff uważany za

'*

*

*

*

*

D~lś roblmy mały pnPgJ~d mo
świąteczno-sylwestrowo-kar

dy

"~OAM'·--TYNFA

nawałowej.

Konsekwentnie wcla:t
lansujemy suk.nie krć1k!c twierdząc, że dlu~e nie pasują ani
do na.szych lolcall, ani do nowoczesnych taliców (np. dłui::a suk•
nia w rock and rollu!!), Zrl\s:r:tą
patronuja.ca nam moda pary1ka
również przez ost.atn!e lata za.le•
ca krótkie suknie balowe.
Podajemy kilka róinych modnych fa.sonów.
wierzul wlasnum oczom. P~
Szczupłym paniom radzimy bar
rzadnie ulożonu 3tos drzewa
dzo wdzięc:r:ne krynolinki, nieco
zapełniał drwalnie. Na.zaiutrz
llnlQ
tęższym, wciąż aktualną
ministe1' poprosił znowu 9 ;a„prlncesae", czyli nie odcinaną
kieś zajęcie. Tum razem zow talii 1 łagodnie rozszerzając!\
stał zaprowadzcmu do sitt.imisię ku dolowl. Dla kobiet, które
cu.
chcą być bardzo modne, wysoka
Trzeba przebrać kartofle
talia, ale uwaira, tylko kobiety
- pouczul aospodaTZ. - Niech
o bardzo zgrabnych figurach.
pan rzuca dobre w ten kat, a
mogą sobie pozwolić na ten wyna.d.anile w tamten.
bryk mody, oparty o linię „em•
l uda! sie do 1woU:h zajęć . pi re".
Kolory: pastelowe lub czerWieczorem, 1>0 powrocłe z
wień 1 zaws:ie elegancka czerl'I.
chlap zastal ministTa
pola.
Pantofle 0<:zywlście na. „szpil•
sied.zace110 w za.dumie' na ma-\
kach" lub „kieliszkach" 1 mJlla
Nieprzebraine
laweczce.
lej
z tkaniny.
torebka
kartofle leża.lu dolwla nieao.
Fryzury - „spuchnięte", czyli
- Ja.k to? - zdzlwłl sfe oodo sylwetki
głowa w stosunku
sf)odarz. - Nic nan nie zromodne
Bardzo
duła.
dość
wczoA
bił 13rzez calu dzie1I?
oraz
rękawki
małe
także
są
§wi.et,jtlel
tak
raj szlo panu
kwiaty do sukni, najmodniejsza
rótc. Aby nam nie zwiędły w
- Tak, natuTalnie - odpociągu dłurfej nocy sylwestrowcJ,
wczlYl'a1
wiedzi.al mlniste1' niech będą z materiału.
Ale
to bulo całkiem łatwe.
życzymy wesołej zabawy! ,...,,.,
dzisiaj musiałem pTzecież nodeimować decuzje. kt6Te kartofle sa dobre, a które zle~··

~-WART
Oto rm.e11oot<i, chętnie 02)0wUu!ana przez Fer:rz,andela.
Pewna mloda „pomoc domowa" zwraca sie do rwojej
chlebodawczuni.:
- Prosze pan.i, bede musi4l.a. odejść $tad.
- Ależ cUacze110?' ~ ste
nie podoba?
11os1>0si u nas
Czu aosposia za malo za.Tabia?
Nie. prosze Nnł. to nie
• to chodzi.
- Cóż wiec sie 11talo'!
- Prosze van.i, 1podziewam
sic dziecka.
- Och. to do.lk.cma.le. Mat
i ;a marzuliśmu zawsze o
twn. abu mieć dzit:clwl Zaadoptujemy wasze 1maleństwo
t wszustko ulażu rie 30.k najlepiej.
Tak. sie teł; stało. Idylla
trwaia przeszło rok. Po tum
czasie oospasia ponQUJnie wumówila prace.
- Spodziewam sie dzieck.a,
prosze pani.
Nie
- Och. to dosk.onale.
test dobrze. jeżeli dziecko wuchowuJe sie bez rodze1istwa.
wówczas e11oi.sta.
Staie sie
Zaadoptujemy wasze drugie
dziecko i wszustko ulażu sie
lak nailepieJ!
Po sześciu mie.~iacach f)O•
moc domowa zwrttea sie do
sw<nei pan.i:
- Bede musiala 1tąd odejU,
prosze ooni.
- Co. znowu? Nie wmówi
mi oos11osia. ie spodziewa sie
trzecieao dzieclui?
Ale
- Nie. prosze .,,a.ni.
małżeństwo z dwo_i_qiem dzle•
ci - to za dużo roboty. Poszukam sobie miejsca. odzie
wiece.i wolneao
mi.a.la
bedę
cza.su.

*

wY~'i

sa.traipa.mi mtJoarowsk.ilmti 01:az
ma.w wysepka z za.mlltiem w
,pobliżu Szwecji, na.byto, Prrz,tl'T.
borenida.lmym d&dzięki
ni.ą
cboodom. MóWi się ież. że pod
czas wojny uda.wala. się .iia.m
za.ohowują,c
nicjedlroikrotnlie,
:im.ooirnJiJt,o, a.by zoba,ca;yć swych
s,ynów.

do WYCOfa-

nia się i 7,aszycia w :zacisze
rodzbme. Aż do CZJasu, w kit.ó-

WĄTPLIWA

Wieści

jOOn.c>ltooja111<011I1 i

Krach artystyczny i fi!l1.an-

d'la kió-

kelal.er
~ n!Lemczęśliwy
wędrowal do oborz:u.

jak

„Wunderbar",
„Ha.!:>a:nera"
swego
„Wer zahlt?", kitóre
czasu zawojowały środkową
Eu.ropę. Doznal.a jednak sromotnej klęski: dzienniki w
Rio de Janeiro, Buen.os AiTes
i SanHago de Clliae porzyjęły

ochvrót.
Weszli oboje i G-Oebbels wy
twornie w.skazał arty.s'tce miej
soe pod obrazem i czekał. aż
ta. u.siądzie. OC'Zywiśde, jego
głowa ledwie, ledwie wyc.ihypodlala się znad taler-.t.a,
czas, gdy Zarah Leander, czujes.7.=e wyżs.za niż
stlę
ła
zazwyezaj . Ten pech@WY wie-

czór

bądź

razie nie przynios.l:a jej szczęś
cia w pierwis:zych latach powojennych. Zmuszona przez
opusoczenia
do
rodaków
Szwecji, spróbowała zdobyoia
laurów w Ameryce Polud.ni<>wej, pr:zeszczepdając na tam-

Anglilkom.

155 cm
liczył
Goebbela
wzrostu. W porównaniu z nim

rfi

te tezy 7.aT?Al-

eają jej jednak, że prowadz;iła
:podwójną, a nawet potrójną
hitlerowgrę: z wywiadem

,.M:JLOSNA„ PRZYGODA
GOEBBELSA

I

·-;~

*

•

Jeden z francusklch min!·
strów prannal spędzić spokojodzteś na wsi.
nie waką,cje
Zainstalowawszu sfe u iakieaoś oosoodarza zaoferował pomoc w codzi.ennuch za;eciach
wiejskich.
Chłop dal mu sieJcleri:. zaprowadził do drwalnł t pozokolo wielkiego
tam
stawił
stow pni i aalęzl.
nie
Wieczorem aosPoda.rz

ny współudział w pew·
nym naukowym eksperymencie. „Mam tutaj
powiedział
TOzPylacz w którym
profesor ·znajdują się perfumy o
nadzwyczaj delikatnym
zapachu. Chciałbym dojaka
kładnie stwierdzić
jest
Ilość tych perfum
potrzebna, aby zapach
ich r<>znlósł sie po całej
salł. Nacbnę rozpylacz I
aby ci z wa.s,
proszę,
którzy poczują zapach
perfum, podnieśll w mil
czeniu p9.lec. Będę próbował wielokrotnie - tj.
dopóty, dopóki wszyscy, nawet ci w najdalszych rzędach, nie po·
C7.uJą w~nt perfum".
Po T';crwszej próbie w
sali "'-' dniOłily slę zaledwie .dwa palce. Za dru
gim razem jeszc:r,e paru
~dentów
Iż czują

potwierdziło,

Przy
na
naciśnięciu
piątym
rozn;•lacz, podniosły się
już wszystkie palce.
- Dzi<:kuję wam - po
wiedział wówczas profe
sor.- Mój rozpylacz był
Straci·
zupełnie pusty.
Jif,cle palistwo zna.komi
tą okazję wykn.ania oblektywlzm11 naukow.go.
zapach.

KRZY20WK.A

Po-ziomo: 1. Strój polskiej szlachty. 5. Lekka, przej.czysta t.kanlna. 8. Pająk żyjący pod wo9. Przy>rZąd do mierzenia
dą.
drogi przebytej przez sta.tek. 10.
Nuta. 11. Znak do którego się
mierzy . 12. Japońska miara dłu
„Niegości. 13. Inicjały autora
boskiej Komedii". H. Dodatek
d<> zupy nic. 16. Wia.no. 17. Ma
duszę l'Ub jest elektryC<Zme. 18.
U łlwó r m UZY<07ltlY o n astr<>ju poważnym.

Pionowo: 1. Ryje w ziem~. 2.
Miasto wł-oskie. 3. Termin ba.ksersikl. 4. Widmo, mara. 6. Z,d;ro
bniałe imię In<~kie . 'I . Okamginle

Jakim jesteś
mężem?
ROZWIĄZANIE.

Jeże];j_

po

roodsumowandu

je.steś
uważaj, by
męża,
ideałem
nie mpaść w przesadę, mo-

otrzymasz liczbę 10 żesz zasłużyć

na miiano nUr-

dnego.
9 źle,

7 pkt. - ~em nitenie ma pow-Odów

ŻQna

do narzekań.
6 - 5 p.k:it. ;..- uwaga, to
już :zia mało! ~ba się
chę poprawić.

tro-

4 - O pkt. Caoltk:iem źle!
ż~ . ma p,iia~ robić wymo;w~.

nie. 10. Cuiklerelt na patyaru. 1r,
Dri>lmy pta.k. 12. PooostełoE:ć,
14. Wąż dusiciel. 15. Rynek W:
starożytne.1 Grecji. 16. Porządelq_
pra.c na datty ok.l'e.s cza®u.
BOZWIAZANIE KRZYŻOWKI
z dnia 7. XII. br.
Poziomo: 3. Klomb. 5. Protr~
7. Ka.rbonari:us:ie. a. Sonda. 11,
Szala. 10. Satyr. 12. SZy:tr. lło1
Sa.krame:italny. 15. Sa'1awa. 16;
Stopa. Pl()nowo: 1. Kom!J.in&<to-i
ryka. 2, Pop'llleryza>te>r. 3. Kla'Jl5'o1
ł. Banda. 5. Parys. 6. RÓ7Jg.a., 10,
seans. 11. Rumba, 12. Sooee, n 4
Ranga.

!Dziś iubileusz 50-lecia· wafki z gruźlicq w Łodzi
-------Tylko z,espolo e środki
Prof. dr Anna Margolis, 40 lat
temu podjęła ciężar walki z gru
dzieci. Było 1x> w
1919 roku na ul. Dzielnej 2/l
żlicą wśród

(dó!liś

mogą,dać poż~dany efekt

Naxutowicza). w pierw-

szej poradni

przeciwgruźliczej

Dziś dok-onane 'ZIOStanie podsunwwa.nie 50-letniego dorobku w walce z jedną z na,jgr-0źniej&'Zyeb chorób s1>nlecznych w 1iaar.eym mieście - gruźlicą. Ur-0ez~·;;ta ak~.demia
rozpocznie się o Sodz. 12.30 w saJ.i Racly Narodowej
(Piotr!mwska 104).
Otwawelia. uroczystfflici d.olrona. rekror AM, J>TI)f. dr St.~
fanowski, a na.stępnie t>l'O'f. d<r J. &i;ustr-0wa wygł<i.si referat pt. „50 lat wal.ki z gruźlicą w Łodzi". Najba.rd'Zie;j
zasłużeni aktywiści -Otrzyma.ją -0dznac.zenia.
50 lał i.o ogromny szmat cu.a.su. Część ludzi, któny
'llÓWczas wy.powiedzieli W<t.inę gruźlicy, odeszła już z szeregu żywych. Ich dzieło kon·tynnuja następcy w innych, już
łatwiejgeych ekonomk-znie i bogatszych w Śl'-O>dk.i warunkach. Obok i>rof. dr J.adwi!"i Szustrowcj, do najwyt.rwał
szych bojil'WDitrów z gruilli<ią . w naszym mieście ruileży
również m. in. prof. dr Anna. 'M.a.rgolis.

dla dzieci w Łodzi. Na ten te
mat ziadajeTD(Y p. prof. kilka
pytań.

- Na m;ym l'JIOłegała 6wezesna 1>0moe lekarska dla dzie
ci i ja.kie były wa.nmki pracy
lekairza?
- Ja rozpocrz.ęlam pracę juŻ
w drugim etapie W<l.lki. z grużliCTl., zorgamzowanej przez Za
rząd Miast.a wecll:ug podstaw
<>::>ra<JOwanych przez Seweryna

Sterlinga. Byly to już vvarunki, w których przy pomocy p.owstających zapleczy pracy poradnianej, jak szpitale, prewen
tocia i samatoria, można było
rozwijać
lall!lość.

skuteczniejszą

dzia-

Xatiomóast piel"Wl!;ey etap od
J908 do 1918 roku był okresem
ępołe=o-.filantropijnego d2lialan:ia, które rozwijała Liga
Zachorowal
Przeciwgruźli=a.
ność na gruźlicę było ogrom-

na. N i<? dyspo1rnowa«io aru środ
!kami lec.z.niczymi, ani obiektami szpitaJ:nJmi czy sal!lator'yj-

Z Roku Moniuszkowskiego

* Audycje muzyczne
* Konkurs chórów
szkołnych

* Wystawa

w Klubie MPiK

Komitet obchod&w Roku Monruszkowski>:>go w L<xlzi wykallmje dość żywą dz>iałaJ.ność w
dziedzinie 'PO'OU\aryza.cji twórczo
Staraniem
ści i życia artysty.
komi'tetu odbyło się już sześć
moniuS'llkO'WS'kicb dila
audycji
Audyspołeozeństwa łódzlkiego.
cje ~rganiizowane są w róż.nych
dzielnica<ch mia..<;t.a: śródmieściu.
na Stokach, w Rudzie Pab. i!id.
Na karoą z audycji skła<la się
·prelekcja 1 wystE:PY artys·tów,
' pn..eważnie solistów Opery Łódz
kiej.
Drngą tmpreą.ą Ro~u Moniusz!!ro-w'Ski ee:o będizie konkurs chórów Silkolnyeh. ZO'<tał on już odo konkur"u
,srłoszony i akces
e;~siło już :lO chórów. Zglosze:nh trwają nadal. Kem.k urs odb<:<izi~ ffie w Jutym-ma:rt'u.
Przy.gotowuje się 1·óWlTlież Wystawę MoniuszkowSJką, organizo\A.'arsz.ai\l•ie pt'.Zez T-m va111'1::Vs1lwo Monius.zkawskie i Min.
w kuluarach Teatru
Xul11HT waną "t\o.

:Polsk iego. W"&t>awa będzie prze
!niesiona do Ło<lzi prawdopodob
n'e w połowie mycznia - do sali
Klubu MP;K. Będ:.r.ie to pleorwszal
wystawa muzyc.zna po w-03n1e w
ŁodZi.

(WOJ.)

nymi. W 1920 r. śmiertelność
na gruźlicę wynosiła jeswze
37,5 n.a 10 tys. lu<l!nlo5ci. Dziś
wynosi ona 3.
N.a cq;ym w tych wa.runkach polegała. pomoc dla. dzieci?
- Główna UVl/laga skierowana była wówczas na środowi
&ka. .~źli=e. Sięga.nio do mde
S"...kań chorych. a znalezione w
nich dzieci otrzymywały pomoc w po'>taci Qdżyw:ial!lda i
izolacji, polegającej n.a ofia;rowa.ruiu polowego łóżka, n.a zaopatrywainiu chorego w spluwaczki itp.
- Co wów&Llk'l z lekarskiego
punktu wid?Jenia stanowiło naj
poważnie.jsri;y problem w walce
z gruźlicą u dzieci?
- Późne rozpoz.nawall'!Jie gru
brak środków le=nźlicy,
cz.ych oraz. pt"ewent>oriów i sanatoriów.
- A dziś?
]l)zjś na skutek wcrzesne•
go rozpozmawanj.a przy Jl'OiffiOcy prześwietleń i możliwości
leczenia prz.y p0moc:y szeregu
prz.eciwśrodków
ruJWYCh
prątkowych

praedl:użamy

ży

k.ilikadzi~·
o
chorych
Dawniej największa
siąt 1at.
chod<J<t.yczyła
śmiertelno.ść
rych w wieku 20-30 lat. Dzri.ś
ta granica podrui<l\S'ła się do
60 roku życia. I ten właśnie
moment starn<l'Wi wielikie nie-

cie

~·:1•a•,JA~r.·m•2;;1
„Gość

z

zaświatów"

Jeśli

bajT;,a, je.st dla dzieci,
to miLs:a w niej wustępować
i
księżn·i.czki
krasnoludki.
wróżki. Jeśli bajka jest dla
dCYrostvch. to muszą w niej
wustępować zwyczajni. ludzie,
t11lko ich fosy powinnu toczyć
się niezwuklymi kolejami.
Taka trochę bajecznq, histO'ria nazwal.abum „Gościa z
zaświatów"'.. kolorowu (to dla
film franbajki konieczne)
cuski. Wydaje mi się. że tmch(! jako baj/cę traktu.ia go
au.torzu. Zamierzone
wta.śnie
wielu
nieprawdopode>bień$two
s1.1tuacji. tTak1.owanie niebe.zpiecznuch dla żyda bohaterów
filmu momentów z przytllf"tl.że
niem oka w kierunku widza,
rozqrywanie się akcji w wiecz&r wiqWjny (a w wieczó1'
wiqiliinu moqa przecież dziać
każe t,ra.k.,ię 1'óżne dziwy) tować film nieco l>a.foiowo.
Rzec.z dzieje się w malum
miasteczku francuskim (jakże
uboga była.by kinematoqrafia,
11d11by na świecie nie buło ma
lY<:h francuskich miasteczek).
W dzień wigilii ..z nieba." ma.
da „św. Mi.lcolaj" - sobowtór
miej.scowego młodego i niemuzyka. ..Mikolaj"
śmialeoo
jest za to :śmiały, siln.u, wusp01'towanu i odważny. A że
d-obry, wstanarwia
też
jest
muzuka i .ieqo
uszczęśliwić
ukochaną. Więc u swer10 sobowtóra zdobuwa os-tatecznie
:iej serce. oświadcza się, obda
rza upominkami, ale ... zakochuje sU: TÓwnież. Którego J
wreszcie kocha dziewc.zuna.?
Jeden musi
Nie wia.domo.

Czy S?:C.Zepienie przeciwnie zabezpiecza dziee

grużlkze

ka przed zakażeniem?
- Ta<k, ale w ogniu super
- infekcji - jak mówił profesiar Popowski - zatamuje
Tam
się w,<;..:e1k.a odpo<rno~ć.
gdzie są formy rozpadowe gru
dla
nilebezpieczeństwo
źlicy,
A niedzieci jest ogromne.
stety w Łodzi mamy środirywi
sk.a, w których chorzy przebyJest to
wają &tale z dziećmi.
problem o którym mówi się
Warunkiem radykalod lat.
nej poprawy sytuacji jest wybudowanie domu dla chroników zaraźliwych, nie posiadających odpowiedrruich mieszkań.
Dopóki nie zruilk!ll:i e gruźlic.a.
wśród dzieci, nie m<CY.ina będzie
mówić o likwlidacji tej choroby.
- Zda.je się, że w 'J)OWamym
stopniu spa.dla. zaehorowaJ.nooć
na gruźliC'Ze za.palenie OJ>O'll
mózg<>wych?
- 'l'ak. Notowa.hśmy J.20 wy
padlków w roku. Od kilku lat
spadek zachorowań jest zniac-..:ny i r'OCZThie 111Jie notuje się wię
cej jak 20. Rówruież gruźl:ica
kości wystęP'l.lje coraz rzadziej,

Jak pracuj:e handel
* w niedzielę * poniedziałek* włorek
DZISIEJSZYM
DNIU
W
(NIEDZIELA, 21 GRUDNIA)
wszystkie sklepy spożywcze
jedno- i dwuzmianowe rozpojak w każdy
czynają pracę
z tym że
dzień powsziedini
sklepy jednozm:i.anowe czynne

ustąpi~.

Któ1'JI? Zo•baczycie S4-

mi.
Komedia nlf.p.rawdę ttTocza,
zabawna, z mnóstwem komicz
nych sytuacji i wdzięku. W
dziewczyny
zakochanej
r-0li
Francoise Arnou.1.,
występuje
muzuka
roli
podwójnej
w
;. Mi/cola.ja - Gilbert Becaua.
Reżyseria Jl.faTcela Carne.
(t. woj.)

będą

do godz. ln 'bez przerwy obiadowej, natomiast skJe
py dwuzmianowe otwarte będą
bez
również
do godz.. 18,
· przerwy obiadowej. Kw!iaciar
nie <J'twarte będą w niedzielę
od godz. 1-0 ck> W.3Q bez
przerwy obiadowej.
Sklepy mięsne będą cz;ynlll.e
dzisiaj od god.z. 10 do 16, zaś
sklepy z artykułami pr.zemysl:owymi od godz. 10 do 17.
W PONIEDZIAŁEK l WTOREK 22 i 23 GRUDNIA,
stkie sklepy spożywcz.ę jednoczynne będą do
zrnirui~
godz. 20 bez przerwy obiadowej, zaś dwuzmianowe do
godz. 22.

wsey-1

W te dni kwiaciiarnie otW<U"te będą od godz. 10 do 20 bez
pre.erwy obiadowej. W ponied-zi,alek i we wtorek sklepy z
przemy.slowymi
artykułami
otwarte będą do godz. 19, bez
przerwy obiadowej, zaś sklepy mięsne do godz. 20.
(s)

116kienniczy kierm1sz
w POT
D?:isi2j rtJOsta.je otwarty w P<J'W·
Domu Towarowym
szechnym
Piotrkowskiej 6o-62
przy ul.
wielki kiermasz gwiazdkowy artykułami włókiennic-iymi. Organi.7Juje go MHD wespół e Wojewódzką

Kiemnasz
dzień.

Hurtownią Tekstylną.
b~zie cały ty-

premiery bajek
dla dzieci

'l'eaitr Pow.~eohmy w repertua-

rze swoim uwz,ględnia oo lact po
trzeby naj.mlodszych wtdz&w i

~.~~~~~~ó?o'~i:'ś~:g~~i~).;1~:

ciuszek", „Złoty kluczyk" i1ld.
Wierny swojej tradycji irównleż
i tego irok\,I P,rz:ygo;t.Qwa-l; _ 91ą i:llllia
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"o

gTużHca

łego

Rozmawiała:

rybaku i

rybce u

Pusz-

lemonie" J. Brzechwy w

:reży-

kjna ora.z

„Baśń

o k()rsarzu Pa-

tańca

*

I ligi pilkM"Skiej.
Nasze miasto czek1ł jednak nie
bawem atrakcja, bodajże nie
mniejszej wagi chociaż tn.nei?o
rodzaju: oto rozegrany zoo.tanie
cwłową
między
zacięty mecz
drużyną a.ktorów seen warszaiwskiC>h i łódzkicih.
Barwy pierwsze:! bronić będą,
tak nam dobrze znanl i p0<pu;Iarni a!'tyśc:J, jak: Hali.n.a MickiewiCZÓWilla, B.airpąn n.rlska, Ka")'„

*
*

*

*

Grozi nam niewielki „poślizg"
Mimo to ŁZB jest dobrei myśli
n.a. 'budowach d-OSi~ga punktu kulminacyjnego. Do

Gorąc"łlka

tym są dwie
końca roku pOoro&ta.lo zaledwie 10 dni, a w
niedziele i dwa dni świ~t.eczne. Niewicie więc cmsu pozo.stalQ, a'by przekazać do użYtku na. d7lień 1 sty<JZlliia, pO'łlOBtaJe do
·wykończenia 1. 778 ±;;b.
Nadal żyniera

według oceny inz
Dobrzyńskiego
BudowZarządu

Lódzk.i.ego
nictwa - zagr<l'i:<Jtne . je.st wykonawstwo czterech bloków:
na ul. Przyiby&'ZeWs.kQego 111,
ul. Pieprzowej bl. 2, i na Dolach bloki 59 i 60.
Obiektom tym grozi „po&liz,g", na styozel'l. 59 rok.
Mimo to - jak twierdzi inplan
fynier Dobrzyński
jzbowy przypadający na I,ZB
(pana.cl 6.000 izb) będzie wykommy. Oddane bowiem zodo użytku bloki nie
staną
przewi<lz.ia.ne w planie na ~en
rok.
się zloźyło, iż
z czterech za...1trożonych obiektów aż trzy pr,zypadają na kon
Prz.ed&ię bllorŁódzkiego
to
Poo.ieważ

tak

stwa Budownictwa Miej&t.iego :nr 3 - zwrócrilhśmy '5/ię do
dyrektoca tego przeds;iębior
stwa p. Gradowskiego z zapykiedy wl!'lpomni.ane
taniem,
bloki fn'zekazane :zxxstaną do
użytku.

- Istotnie grozi nam po.śltlz.g
przyznaje dyrektor „trójki" - nie ch«m:ty jed.ruak oddawać budynków za wsz.ell~
Najhardziej zagrożone
cenę,
je.st wykońcrenie bloku nr 59
na Dolach. Jednakże ambicją
budowlanych
załóg
na..."1zych
jest o.stateczne przekazanie do
użytku wspomnianego budy;nku w dniach od 1O do 15 stycz
Iliia. Natomiast blok nr 60 nie
obaw i z
budzi specjalnych
niewielklim po6lizgiem zaled·
wie 3--4-dniowym w pierwszych dniach stycznia zostanie
ostatecznie wyko11C'Wny. Również w blolm n.r 2 na ul. Pie-

serii z. Koczanowi<JZa, a w 1.nsce.nizac.ii A. Bystronia.
o
dziś w niedzielę
Również.
godzinie 16, w Teatrze Mlo:>d.ego
Widza ujrzymy premieorę bajki
dla 11ajmlodszych „Jak dzieci
E.
przepraszały św. Mvkołaja"
Zaborowskiego. Reżyseria Z. Jascenografia Z. Tobłońskiego polskiego.

A.

*

piosenki

6lę tak baI'dzo
Już s:kończyły
emocjonujące wszystkich łod:ztia<!'I
mecze tinałowe o wejście do

Święta

Na 10 dni przed końcem roku

,,Wielki mecz''

*

Barbara
po lodzie

(kr)

Z. Tar.

trwać

W br.a:ntowych stoiSkach w
PDT będzie mozna nabywać tka
niU1y wełniane, ba•\•.'·etniane, jedwaibne i lniane w dużym wybone. Hurtownia dostarczyła wiel
kie Nośei , jecl:wabi po obniżonych
(s)
o"ta.tnio cenach.

Dziś

twy a·trakcyj ne pt"Zedstawienia.
Tak wi<:c dziś, w niedzielę o
o godzinie 11 odbędzie się w
Teatrze Powszechnym premiera
trzech bajek pod jednym wspól·
nym tytułem „Wesołej zabawy".
W skład spektaklu wchodzą: baj
·k a: M. Leafa „Byczek Ferna<!'ldo".

pluc dz!e~ka mai młodzieży w wieku dojrzewania bę<lz•e jesz.cze długo
p:rvażnym za,g adn..icn.iem do roz
wiazan.ia.
..:.. Czy iz<>lacja chrll'ników
jest jedynym środkiem usuwa
jącym nicbezpiec?Je1istwo?
- Jest środkiem głównym.
Przy nim .sto.sowa.ny drugi śro
dek - nowoczesna profilaktyka gruźlicza da pełne efekty.
- Na czym ta prnfilaktyka
polega?
-· :Na stosowaniu leczerua
profil.akty cz.n ego.•J eżeU u dziPC
ka stwierdzi się pierwotne zakażenie, lub u dzjecka szczc. pionego nasilenie o:lcz.y:nu tuberkulinowego (co św!a<lcz.y o
od
sJę
nadkażeniu), stosuje
raiz.u środki przcciwprątkowc>.1 ...- - - Duże znaczenie w profilaktyce
mi&iiącc
Różn-c:koforowe,
ma h·o.ska o odµorno.ść dz:ocoezach świecidełka
w
się
k?.. czyli o podniesienie jego
piękne
łańcuchy;
barwne
Osiąga
w~ci biologicznej.
bm11bk.i - -O•t-<> ja.kże p01mysię to drogą odpowiedniego od
Sl-O'Wa dekoracja śwJątecz.na
poczyr,:ku (kol<J<J1ie i pótkoloj-eclnego ?Je eklepów. Gdzie?
nie), dobrego odżywianli.a, uW... Pra·d'ł:e Czeskiej. More.praw"'..a.nia sportów itp.
my tylko po~=dr<ll5cić CuTAK ZESP'OLONE SRODchom po.mysl-0w<>ści i dobreKI DADZĄ EFEKT. O KTow dekoracja.eh
gus.f.u
go
RY TOCZYMY PóŁWIECZNA
sklepów.
.
WAL.KĘ.
ale

kilku zdania.eh

Uf

za pasem.„

I

bezoieczeńsłwo dla dz.ieci: {>piekę nad dzie<!'kiem małym w
rodzllinie pełnią naj""zęściej st.ar;::y, nie pracujący ludzie. Wie
lu z nich to chorzy na gruźli
cę, którzy zakażają dziecko.

-

Swięta

humoru

Mariain Woź
sty.na ZalewSka,
niC1'ko, Jerzy Ofierski, Hen.ryk

Stanisław Mły.narozY'k,
Ładosz,
Włodmmier.z Traczew.ski .i Stani·
sła•w Urs<tein.

który
Skład drużyny Łodzi na pewno będzie bardz.o silny podamy w najbliższym czasie.
Ten „wie1ki mecz" rozegrany
zostanie w wieczór sylwestrowy
o godzinie 20.30 i 23.30 na deskach scen Teatru Po·wsze.chnego. i .'l'.eaitt'.U ~Otdego :Wi<l:za.

.

„

prz;owej roboty są w tej chwili poważnie zaawalllsowane i
przewidujemy oddańie budynku do użytku na dzień 8 słycz
nia. Z tym jednak, że podło
gi - wyk<Yna wlaśdwy użyt
kownik bloku na ul Piepriowej - Spóldzielnia „Lokator".
Czy te:rmi·n y te w.staną dotrzymane? Przekonamy się w
styczniu.
(J. Kr.)

.

po remoncie
Po kapitalnym remoncie otwar
ty zostanie dziś o gi:nlz. 13 sklep
„Delikatesy" przy ul. Plotrkow·
skiej 29, róg Więckowskiego.

MHD

-

(k)

zaprosił
na choinkę

15 dzieci - sierot

Do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi wpłynęło małe pisemko. Przesłał je Miejski Handel Detaliczny Nabiałem i Pie·
Treść pisma jakkol·
czywem.
wiek krótka, godna ,iest tego, by
się z nią zapoznać. zawiera ona
bowiem wiele... serca.
MHD Nabiałem i Pieczywem
roku gwiazdkę
urządza w tym
dla dzieci swych pracowników.
Na tę gwiazdkę postanowiono za
sierot z doprosić 15 dzieci mów dziecka. Dla miłych gości
przygotowuje się szereg atrakcji.
Dzieci zostaną obdarowane pacz
kami i książlmmi ora.: obejrzą
przedstawienie kukiełkowe.
Bardzo d-0brze się stąlo, ~e jcd
na z placówek handlowych w
o
pomyślała
mieście
naszym
tych di>ieciach, że pragnie umilic
im święta, włąc·lyii .ie w serdecz
ną rodzinną atmosfer<: gwiazd·
ki orga.nizowancj dla swoich
dzieci. Wydaje nam się, że za
tym przykładem powinny pójść
i inne przedsiąbiorstwa handlowe w naszym mieście.
<a.sJ
........_

Pl·'·Ierwszy na bStokach
J
SK

ep samoo s ugowy

1

Cieoło, naweł ·deszcz!
Z „białego szaleństwa"

„.nici

W Ta.tra.eh i Zakop.anem
szaleje halniak. Silny wiatr
PIYllrywal 1>11lą.crenfa. telefonfozne między J{rakowem.
Nowym Targiem i Zakopanem. Ze śniegu w niższych
partiuh Tatr nie ~lo
Zrzed.ly miny
prawie nie.
narciarz,om i a.ma.torom bi.a
lego szaleństwa, Cieszą się
na.t.ooniast z tej pegody sz;rrna ,
zgrupowani
bownicy,
oboz;ie w Nowym Ta.rgu. SiJJ. ,
ne podmuchy wiatru umożli ,
wia,ją im loty na du!ej wysokości.

Kto wi.ęc na święta wybiera się w Ta.try ktb w góry
Slą.sk, by })'Ojeź
na narł<ach i saneczkach
nie będzie miał tam p-ola
J>Oll'!su. Wi11®enna pogo-

na Dolny

<tme
-

oo
da.

„Delikatesy"

po w·odzie ...

jQ.lca

pa.nu,

teraz

w

Polsce i w calej zachodniej
Europie nie
i połudnfo'R'ej
naj ł>liżezy eh ł
w
'Zwiast.uje
dnaach nadejścia mrCY~ów i i
:·
opadów śnieżnych.
Tak wfosen·ncj pogody w
tym ok.resie dawno nie ])3,m iętają met.eorol<>·gowie. Nad!ł
wschodnim Atlantyk.iem (na
zachód od. Irla.ndiii) zna,jdu' j<, się oorooek niżowy, który swymi wpływami 7.aleg~
całą Euroi>ę za,eho1lnią i się-1
ga aż po gra.nic.-e P-olski. W
zwfa,zlro z tym na.plywają
nad n3Srl: kraj z południowe
go za.chodu cieple masy powietrza, czyniąc p.o.giodę rain.a.rea nirt
czej z końca.

grudniową.

za.chmurzenie
d?:iś
Od
7JllC-nruie w-z;rastać. Sp-O<Cbi.ed()5"i,czu.
wane są Ot>ady
Będ'1lie jednak n<llJdal bardw
cieptto. MeteorologO'W:ie nie
wrlY.tą ra.pt.o.wnych 7:1lliian na
święta i liczyć się z tym należY, że w pierwsey i dnlrri d'l!ień świąt wys.tą.pić m<>gą na wyłynaeh i w okonocne
poclgórskiclt
Li<:a<ih
żadnych
przymr~ lecz 0
, . .
f!ZY
sweznyeb
za.wiejach
nie
~h
tr.llaSk.a.ją,cych
m.a W og6le n:wwy,
ll\.'cztlll'a.j o godiz. 6 r.a.no
_,
I\:asprowym
na
n ....owa.no
Wierełm minus 2° , na Dolnym Slą.sku było ba,rc\2'.0
ciepło i rtęć w 1ermOJDetl'7Je
d<0chod7Jiła miejscami nawet
d@ plus 10°. Oiepfo było
?Jres'•*~ w cal-ej Eurc'P'ic zachoduiej, a w Buigarii panu

~nci:!r"~ cu:.~:
~;~~;i~
no jest °jedynie w Finla.nd:ii
w północnej 87:\\>eeji i na
pół1Wcnych kll'a.ńcach Zwią.zku Radzieckiego. Tam miulimal.nc temperatury sięgają
-0<1 minus 5 do m:i:nus 12°. Te
niezbyt tnask.ają,ce ~
n~ nlic groż;ą Polsce w
dnfac.h na..fl>lii.szycli.
A więc święta ~ą raczej ,
Sprawd'Zi się ,
p0 w-Od?Jie.
•·~· ·
~•- ·
PT'ZY"""•Wle, uvv.niem w tym
roku Barbarę mieliśmy po /
ka.ilceym razie!
W
oo.d~e
wyjcid'żają.cych
'ft;5'LysUach
I
~
W gory nie m<>Żemy naii>a- 1
wać ()IJ>tymdrllinem jeżeli eh<>mi o „biale szaJe1istwo". N.i<l .1
z niego w oktrcs:ie świąt Irle 1,

Wczoraj na Stokach (ul. Pieniny) dyrekcja Miejskiego HanAJrty.kułami
Detalic.znego
dlu
Sródmieście Spożywczymi Widzew obwarzyła swój pierws.zy sa.moobsługowy sklep. Jak
bardzo włafillie w tej dzielnicy,
na peryfeTia>ch Łodzi, była potrzebna tego rodzaju placów.ka
handlowa - świadczyły tłumy
jakie zgromadziły się
ludzi.
przed nowootwa.rtym sklepem.
Trzeba powiedzieć, że sklep
ten rzeczywiście wygląda imponująco, a co na,iv1a;~niejsze, moż
na w n-tm d·ostać najbaroziej po
~uk.iwane artyikuly, jakimi niewątp.liwie są cytryny i pomarai1cze.
Oby tyl•lro na przy.szłość dopibęd?lie.
sywało zao1patrze.n ie. tak j'8Jk to
~
Sk.
miało mlę-:i'S>Ce w dt;!u o<twaroia
~rJ. ~~~~~~~~
sltjepu,

lVAżNB TELEFONY
01
Pogot. Milicyjne
Pogot. Ratunkowe 404.44
os
Straż Pożarna
ltom. Miejska HO 292·22
33l-33
Pryw. Pogot. Lek.

EllVc;).v
'?)
ZJ
~D ~lf''R~e • "Io
fi,

Il/,,~

nieczY'!llile
1
DKM (Nawrot !'1) g.
12 baj.ka pt. „Snlegowy
listonGsz'', „Siedmiu zło
dzlei" g. 15, 17, 19; Z!.lZ.
nieczynne
e
Uwaga! Repertua'I' eporządzono na podstawie
komunikatu Okręgowego Zanądu Kin
Przedsprzedaż biletów na
2. dni naprzód do )f.ln:
„Bałtyk" „Polonia' „Wi
sła", „Włóknlan:", „Wol
Ośrodku
w
ność"
Usług Filmowych, ul.
Wigury 2, w go_dz. 12--16
~
.
zoo - czy!llne g. t-11
-

u

tygry16, 18, !O; n.u. ,.Noc „Pogromczyni
Pryw, Pogot. Dziec. 300-00 sylwestrGwa" g. 14, 16, sów" d=w. od lat 12, g.
g. 15, 17, 19;. 22.12. „Królo„Kalosze szczęścia„
__
wa śniegu" dO'ZJW. od
rn, 20
Lllll
lat 7, g. 17, 19
BAŁTYK (premierowe F1ll
Narutowlcza 20) „G<>~ć STUDIO (III - Bystrzy'l'EATR NOWY (Więc>Jrow z 7.&swiatów" doz;w. od clca 7-9) „Damon" g. 11
skiego 15) g. 15.30 „Dwaj lat 12 g. 10, 12, 14. 16, 12.30 „Pożegna.nia" dozw.
g. 15, 17.15,
Panicze z WerGny" g. „Kapral z Madagaska- oo lat 18,
ru" do~ . od lat 18, g. 19.30: 22.12. „PogromczyJózefa";
19.15 „żywot
18, 20; 22.12. „Gość z za- ni tl•grysów" <l;o0w. od
22.12. nieczynny
'l'EATR 7.15 (T•.·augutta 1) światów" g. (10 i 12 sean lat 12, g. 17, 19
g. 11 Bajk_a pt. „Tajem- se zamknięte). 14, 16, STYLOWY (I - Kil..lńSkle
nica sta.reJ w ierzby''.• Il· „Kapral z Madagaskaru" go 123) P.orane+k g. 12,
„Ostatn! akt" dO'DW. od
g . J.8, 20
19.~S „Komed1" małżenslue"; 22.12. g . 19.15 „Ko DWORCOWE (Il - Dw. lat 14, ~- 15.46, 18, 20.15;
Kalis1ki) „400 lat Poczty 22.12. „Ostatni a.k.t" g .
.
!Dedie małżeitskie"
YZUfY
OPERETKA (Pi<>in'k~a Polskiej", „Co się w le - 15.45, 18, 20.lS
nr 2~3) g. 19.15 „Krysia sie zdarzyło", „Snieżycz SWIT (II - B~dd Ry21.1?.
stare·
,;.rajemntca
nek)
14,
13,
12,
11,
IO.
g.
ka"
Pro
22.U.
Leśn1c~anka'~;
Obr. Stal:Lngra<du 15, :Pa15, 16, 17, Hl, 19, 20,_ 21 go zamku" g. 11, „De~~m l god!ZiJny, jak wy
Główna 50
22.12. Program l godziny zerter" dozw. od lat 14, bianicka 218
~~
Piotrkow~
g . 16, 18, 20; 22..12. „De- Kopernika
JARACZA jale wyżC'j
EATR llL
ska 67 Plac Kościelny a
J&ze- zerter" g. 16, IS. 20
(Ul. .Jara=a 27) g. 19 ŁĄCZNOSĆ {III '
Jaracz;. u, fów 43) „Staś Spóźnia.I„Lekkomyślna si<Jstra";
ski" g. 11.30, „BGSonoga TATRY (Il - Slen:kiewi22.12. g. 17 „Wesele"
2%.ll.
Wy~!„Janek
contessa" doz.w. od lat cza ,40)
(Kopernil<.~
,.PINOKIO"
dąb' g. lt.30, 12.30, „cza
godz. 10.30 i 18, g. 15.30, 17.30, 19.30
1nr 15)
Pab!a:n!dta !Al, Pllotrrownice z Salem" doz.w .
15 „Krzesiwo" (przed- 22.12. nieczynne
17.45, kowska 127, Tuwdma 59,
od lat 18. g. 15,
remont
rzamk:nięte); GDYNIA &t.awienie
20.30; 22.12. ,;eza.rownice Z!elona 28, Wschodnia 54,
Z2.J.Z. g. 17 „Krzesiwo" MŁODA GWARDIA (II is, 17.45 L.manowsk!cgo 37.
Zielona 2) „Ogniste wior z Salem" g.
(PTZ<.'ldst. xarrnkn1ęte)
AS Al. Kościuszki 48
..ARLEKIN" (Wólczańska sty" doz,w. od lat 14, g. 20.30
(premle-rowe -- pełnł •ta.le dyżury D<>Cne
WISŁA
!llr 5) g. 14 1. 17 „Koloro- 10, 12, 14, 16, 13, 20
we piosenki" (przOOst. 22.12. Program d godziny Tuwima 1) „Dama z per
lami" doo;w. od lat 16, tl-22..U
ctmnknięte); 22.12.. nie- Jaik wyżej
....
11.45. 14, 16.15,
MUZA (II - Pa.bla.nicka g. 9.30,
czynny
DYL-URY S'ZPITALI
!l:EATR MŁODEGO WI- 173) „Brzydkie kacząt- 18.30, 20.45; 22.12. Prograim i godzi:ny jaik wy Położnictwo: Bałuty, sta
DZA (Moouu.srnk.i. rur 4a) ko" g. 11, „Helena i
Szpital im.
romiejska na mężczyźni" dozw. od lat że:i
„Intry~a
19.:W
f!..
18. 20.15; WŁOKNIARZ (premiero- dr H . .Jordana, ul. Przyprędce"; 22.12. meczyn- 18, g. 15.45,
22.12. „Helena ! mężczyź we - PróchniJrn nr 16) rodnlC7..a 7; Sródmieście,
ny
Szipttal
„PO<l pręgierzem" d07Jw. Ruda., Chojny POWSZECHNY ni" g. 15.45, 18, 20.15
TEATR
(Obr. Stalingradu nr 21) PIONIER (II - Fran cisz- od lat 14, g. 9.30, 11.45, 14 im. 01.Jlrle - Sklodowskiej,
g. 11 Ba.ika „Wesołej za kań...,ka 31) „Przygody „Win!Ul" dOOJW. od lat 18 Ul. Curle-S.ltloclowskiej 15;
ba.wy", g. 19.30 „Królo- Gucia Pingwina" g. 11 g. 16, 18, 20; 22.12. Pro- Polesie, Widzew - Szpi.'\Va Przedmieścia"; 22.12. „żołnierz królowej Ma- gram I godziny jak wy- tal im. dr Maduroiwicza,
ul. Krzem.leniec.ka 5.
zaba- dagaska.ru" d<Yl!W. od la~ żej
Bajka „Wesołej
(prernlero•we
18,. 20.15: WOLNOSC
15.~,
~B, g.
•
Wy" g. 16
ŁODZ- M2.12. ,.żołnierz kroloweJ _ Przybvszews.kiego 16) 21.1%„
ZIEMI.
:t'EATR
Ch'
Rose Bernd" do'Z!W. od
KIEJ' (Kopernika nr D) Madagaskaru" g. 15.45,
1 • &;pital !rn
i~t JR, g. JO, 12, 14, 16! N. i:~~l~:i~go, ul. KC>P~
18, 20.15
. nieczynny
18, 20; 22.12. P>r0igrann i cińsklego 22
PPERA (.Jair~ %'7) n.ie- POI,ONIA - remont
Interna: Śzpital lm. dr
POKÓJ (II - Kazimierza godztny jalk wyżej
czyn.na
ul. Mill.ot:w.T<>ns<chera,
nr 6) „Stefek Burczy- ZACHĘTA - remom.t
-mucha" g. 13, „Na pla- ODRA (Przę"'zaln1ana g3) wa 14
llłill 111 1 &!I'
„Irena do domu" g. 11
ży" dozw. od lat 18, g.
Ir/Ila lil...I 411!.Larynf!!ologta: Szp. lm.
JS.45, 18, 20.1s; 22.12. „Na i 13, „Klub Kobiet" MUZEUM ARCHEOLOGI- plaży" g. 15.45, 18. 20.15 dO<ZW. od lat 16, g, l"i, N. Barlickiego, ul. Kop22.
cińsklego
CZNE l ETNOC!'~AFICZ l MAJA (II - KHil'iskie- 19
g . POPULARNE (II - Ogro Okulistyka: Szpttal im.
go 178) „Anaconda."
NE (Pl. Wolnosc1 14) New- dowa 18) „Cichy Don" N. Barlickleg-o, ul. Kop11, „Aleksander
.
czynne g. ll-,:-18
:MUZEUM SZTUKI (Więc- sld" dozw. od lat 12, g. I seria, dO?JW. od la·t 16, cińsk.iego 22.
g. 16, 18, 20; 22.12. Pro15.~. „Sobotni wieczór"
kow9kiego 36) czynne g.
dozw. od lat 16, g. 17.30 gram j&k wyżej. g. 17 22.U..
10--16
Chirurgia: 87'Jpi<tal hu.
(19 seans zamkni~y)
„Aleksander
~;12.
19.30:
~ynna
)>ALMIARNIA że dr Pirogowa, ul. Wólczań
N_ewsk! g: ~.30, „Sobot PRZEDWIOSNIE (I .:,. 9-15
C. 17~. ll'<>msklego 76) g. 11 BaJ &ka 195
w1eczor
ni
„Pięciu Jemu- Interna: S2l!)ll<tał tm.. dr
ika.
19.30
u.I Sterling
ROMA (Il-R.zg<YWr>oka 84) chow • „BuTza nad Ha- Rydygier
a
·
a.
(W nn~asadi -podajeany „Cudowna podróli" g . 12 kone" d'IYZ'\V. od ;i.at 12• nr 13
•
Don" II seria g. l5.30, 17 ·45, 20, ZZ.l2.
„Ctchy
kategorie ldn)
Laryngologia. Slip. hn.
ADRIA (II - Piowk-ow- <1021W. od lat 16, g. 15.45, ~am d !l'Odz. jalk: IWY
dr Pirogowa, ul. Wólczan
„Cichy zej
ska 150) „Noc sylwestro- 18, 20.15; ~.12.
KLUB »ka 195
wa" doZ>w. od lat 7, g. Don" II ISel'ia IJ. 15.45, GARNIZONOWY
Okulistyka: 821pttal !m..
34)
(TtrwlJrn.a.
OFICERSKI
20.1s
io <g. 12 sea>ns zamlkntę- 18,
Kalosze szczęścia" SOJUSZ (II - N-awe zrot g. 15 BaJlka „Odważny dr .Tomschera. Ul, M.Uioty)
~- od Iait 16, g. 14, no) „Złoollwy jet" g. 11 zając", „Pilot octrzut.ow- nowa 14.
S55·5~

TE

Podziąkowanie Załodze

ców" g. lC, U, 20; 2:2.n.

Zduńsku-Wolskich Zakładów Przemysłu Wełnianego

TEJJ>...,.
•·a•

trud i wysiłek włożony w prred'terminowe wyko
nanie w dniu 10 grudnia br. planu :roaz.nego
wraz z ż)"czeniami

WESOŁYCH ŚWIĄT
i

aptek

D .

NOWEGO ROKU

pomyślnego

•klada

"6 N A

1:!'·

MAŁA ENCYKLOPEDIA
MAŁA

w

NIERUGHOMOSGI
~

~-.wa, place W .Julllłll10 1wfo,

obok Radiostacji, ChO'jn&eh. Rudz.\e, Zgie;rzu po
leca do sprzedaży Biuro
Pośrednietwa Spóhdzielni
Pi<lltrkowska
„Ozy-$tość"
8790 k
39, _tel. 377-51
POSZUKUJĘ.Pl1nie -do
kupna domy jednorodzinnieruchone oraz ró;>,ne
Zgłoszenia

Kiliń-

25239
skiego 180--4
DOMEK-do roz,biól'ki kuOferty pisemne pię.
Biuro OgJ>oS"Leń,
„24945"
Piotxikows.ka 96
8 HA-l-iemi- ornej koło
Grodziska sprzedam. Wiadorność Łódż, tel. 529 _45
- -·- -· ·dwurodzinną-w
WILLĘ
okolicy Radi<JstacJi sprzedam, zam.lenię lub kuplę
J~tinorod.zmną._Tel.__333·6~
podpiwnie:zO!lly
DOMEK
sp-;.edaa:n lub zamienię na
ogirod.nictwo. Koziny, Os2.5096
sowskiego 29
DO-MEKieclnorodir.!nny 2
kuchnią. plac du
pokoje
ży zadrzewiony w okolicy
will<l'Wej zamienię na 2--3
pokO'je z kuchnią z wygodarni w śródmi~ci-u. Ofer
tv pisemne „25091" Diuro
Ogloozeń, Piotrlkowska 96

KUPUD
U

I

•

ENCYKLOPEDIA PRZVRODNICZA

•

•
SPRZEOAZ

I

OBSŁUGA

Clo najm'ilszy upominek śwfątec'l!DY

(iróg u.I. Sieaj.dewiczia),
k:tóry f'(madto dcikoouje wsze1kic'h napraw
i przeprowadrza kon.serw.ację maszyn na
miej,scu oraz w mieS2Jkaniach klientów.

nr PRA;;.;;~SZU;,AHI Ilf
~ROJARzy, murarzy, zdunów, cieśli, robo-

.

k~t~wn 1ików
i innych obręczy

Łódź,

11L Wigory 7

Posiada do spnedania dla
państwowych,

pmedsłębiorstw

spółdzielczych

OSOB PRYWATNYCH
m:ęści samoohodów osobowyeh:
Chevrolet Fleetmaster. BMW-340, Cit'rOen BL 11, Willys, DKW, SkodJa, Hilman,
Pobieda cięż„ GMC Oll'az motocy1klowe
SHL, BMW-R, Jawa 250 i 350 stary typ
BK-350.
Zamówienia przyjmuje i uóziela informa-cji T.O.S. d:ział zaopabrzenia Łódź, ulica
8793-K
Wigury 7, tel. 274-63.
i

INŻYNIBRA

silni\k'i.em (Cyk-Ca.I<, haft)
sprzedam. Swie~sikie
go 39, m. 16, tel. 348-37
NORKihodoWllane po importow.anych „Stan<iard" i
klaitki sprzeda tanio hodowla koł-0 Ł.OOzl, Próch25131 g
nil<a 9, m . 33
MAszYNĘ--;k.Uśnleraką--

„Sirnger" Slmaneo

sprze-

dam. NC1Womiejska 2, m.
23, praiwa oficyna, II waJ
24971 g
ścle
TAPICERzy! --s;j)rzooam
przynv..ąd. d-o wyrob'U lań
cu92lk:ów do ta>pczan.ów,
specjalne notyce do cię
cia dru t;u oraz łańcuszek.
Ul. Mo-rwow.a 8, m. 5, Kowalgk:a (Julianów)
łóżku,
biurko,
SZAFĘ,
stół, rotel, 3 krzesła z jed
nego kOd'.11.p.letn do.siko.nalej roboty sprzeda.ro. U1 .
Gdańska 98-5 od godz. 17
DYWANY: perski - Chodrugi 4X2,25,
rosan
wzór perliki 4X3, fQ'tele
klubowe pokryte skóra,
•rel.
pia:nilllo, sprzedam.
24933 g
213-03
MASZYNĘ „Singer'' - gabina
netową i walizlt<l'Wą
Al. Koprąd sprzedam.
śclt1S21kl ?.2-79, prawa otlcyna I wejście, I piętro
SATdOCHOD - osobowy-=

dentystyczny
GABINET
s.pecj alność korony steelon0<we, metalowe - wydoby.
ciągu
ko.nuj e w
Mostki - protezy term.in
5 dni. reperacja proteo: na
ooczeka1niu. Pawlikov.~ski,
2-'1548 g
Sienkiewicza 27

zatnidni od zaraz
Pracy Kowa.lsko-Slusa.rska

Spółdzielnia

Łódź,

ul. Kilińskiego 90.

MASZYNĘ ga.bin~

-i

„Silnger" sprzeda.m.s..'cą
daim. Nowotlkl 5--23, pra-

z registrem, radio „Syrena", adai>ter stoliJwwy sprzedam. ~OWSl<a 32--3
25048 g
Rajkowski
MA.s.ZYNĘ „Stnger"-gablnetową do szycia i haftu
sprzedam. Ul. Komunalna
Pabianicka
nr 2, Ruda
(przystanek Marys'ln)
FUTRO - nOW'e węgierskie
barany S!Przecla.m okazyjnie. Obr. Stalingra.ditt 18,
m. 24, praiwa ot. II wejście

254~4

nowe węg!ei:skie
sprzedam. Tel.
bar.any
25353 g
260-66
SAMOCHO-D marltl „Warr
stan bardzo doszawa"
bry oraz piec „Camino"
do can:tralnego ognzewanla (nowy) sprzedam. Wia
domość, Piotrke>ws>ka 177
MO'.rOCYKJ:-:WFM';-pci
dotarciu rok 1958 sprzeŁódź,
Wiadomość
dam.
Picl'trk<l'WSka 81, poprzeczna o:i'icyna m p. m . 22a
SAMOCHOD orobowy „Wanderer"' pilnie sp-rze ...
dam, Piołunowa 12, bocz25082
n.a Ziołowej
UDZIAŁ taik:sów.ki "CheB0<rovrolet" s;przedaim.
wiecki, Północna 9--38
PIANINO koncertowe-=
„Amoli'l" F~bl,gie.r, me<talo
ma~etofon
płyta,
wa
„Dniepr 5'', automat samodzielny - duże S2lPUle
Tel.
sprzedam.
pilnie
351-19 (Dzwonić w dni! po25·153
wszedmie)
SAMOCHOD osobowy OS'llCZęd.ny,
„OlidJsunobill"
sprzedam tanio byle zaraz. Sta.n idealny. Nowotk t 19 u doa.orcy
trzydr.zrw:l-~o-w_a_""'i
SZAFA
ta<pcza:n tani-o sprzedam.
Wiadmność Łódź, Pt-óch25471 g
nillta 4-18
Jtl\ OTOADAPTOTELEWlZORY - dwa., 11Jega11ki z!o
„Zo1ra",
i
te „Doxa"
„A1Jlanttc", błam bibrole,
gabarrdynowe,
po1J-Orycle
ko!.."lierz karaJkuł<l'Wy, gaba.l'd)'·ll<ł na bryczesy, fostołowe
toapar.ait „Fed",
r:a.kr:;ocie srebrne, radio
„Saba ", sygnet złoty 15gra•mQwy, futro pO'(J<ieUce
- sprzedam. Piasta 7-41
SA!\IOCHOD - W - dobrym
stanie małolitrażowy zamienię na nowoczesny mo
toc),kl, Piotrkowska 99

lub technika budowlanego z
uprawnif>...niam.i i kilkuletnią pralktyką w buremontowo-budowlanym zatrudovroichvie
sprzedam.
„Zefir"
dni n.atychmia."1: 111a stanowisiku kierowmiczym Fo::.xl
(Parit
Łódź, curnkiego 7
w wykonawstwle w dzielnicy Chojny Miej- WE•necj 3)
25543
slde Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowla- PiANINO-marki „Ba.rne nr 4. Zgłoszenia przyjmuje dział zatrud- thold" i samochód „Wart
okazyjnie SJ.irzeburgu
nienh i płac przy ul. Armii Czerwonej 30.
dam. Wia<iomość u.!. Siaor25545 g
czarni 41-1
INŻYNIERA robót sanitarnych oraz inżynie
ra robót budowlanych zatrudni n.a:tyclimi.ast
kopaczy i robotników
KILKUDZIESIĘOIU
Zarząd InwestycJi Służby Zdrowia P.R.N. m.
nie wykwa·lifikowanych przyjmiemy Zgło
Bliższych .informacji
Łodzi. AJ, Parkowa 8.
udzieli kierownictwo zarządu. Osoby zainte- szenia ruobiste do Przedsiębiorstwa Robót InWarszawa, w Łodzi, ul. Kiżynieryjnych resov.ria.n.e proszone s.ą o slk!tad:anie of.ert na
25553-G
8769-K g;>iśmie \\'. sekretaviacie.
Jlńskiego 119..
i770-K

tlt1ków nie vvykwa1ifikowanych zatrudni n:a.~chmfost Miejskie Przedsiębiorstwo Remond 1:"0-Budowlanc nr 6. Zgłoszenia przyjmuje
P?.Jał kadr M.P.R.B. nir 6 ul. Towarowa 75-79
W 32, Grup.a Robót ul. Swiętojańska 8 i ul.
8644-K
~~k~--2:i~·
IUJBOW'NIKOW, przykręcaczy, uczniów na
~·rz~dz.amię, ukła-tlaczld. murarzy, blacharza,
:llawa~. ślusarza. do brygady remontowej
~;zeblarni, brygadzistę na remont samoprzą
<i le wózkowych, pomocnika kowala zatru11.?1ą natychmiast Zakłady Przemysłu Wel1' ancgo im. M. Kasprzaka w Łodzi, uL Łą
~\"a 11. Uwa.&"a., prL.ęcha.lnia pra.cujc na dwi.e
~

.

SAMOCHODOW

źe

posiada sklep nr 604
ul. Tuwama 20

felg,

nowootwariej wytwórni ·

HARMO~-trzyTzędową,

nio spr;z;edaim. Ul. J'ózefa
25102
n.r 27a
MASZYNĘ Sl'JWedZ>ką llusqval'na CY'k-CBlk :nQWą spr:ziedam. Tel. 338-{)1
MASZYNĘ°- dO-sZ~

TECHNICZNA

Dyrekcja MHD Art. Gosp. Domowego.

zawiadamia,

Spee.iali~1_,

wa oficyn.a, II wejście
K.ASA ogniotrwała przedZEGARKI stare na części wojenna do sprzedania okU1puję. Główna ~1, rzegar- kari:yjnie. Oferty pisemne
Biuro Ogłocsze1i,
25207 „24914"
m1str-.c
24914
Pio1mkaws.ka OO
SAMOCHOD "MOS'lłwicz"
400 i mO<tocyGcl „M-72" :srzoeowa
sprzedam.
g
25548 17,
U
m.
. __ _ _ _ _,_ _ _ _-6

,,Husqvarna-AJUtomaitic'' z

DUZY WYBOR MASZYN DO szyCIA

WILK SUKA SZCZENNA
odprowadzić za wynagrodzeniem
do Z.P.B. im. F. D2ierżyńsk1ego w Łodzi,
8706-K
ul Piotrkowska 293.

do

stosowany dn
udelikatnienia
rąk - żądać
w drogeriach
i perf umeriacfi

specjalista
Dr NITECKI
skórne, weneryczne, moczopłciowe 16-18, przepro
wadził sle Kllitisklego 82
("Ó!{ '1:'Uwima..._l_ _ _ _--::
PIĘC PIĄTEK Cte!. 555-55l
Prywatne PogotowJe Lekarzy Specjallstów o każ•
C:cJ porze załatwia wizyty
Do d.Uect wy.
domowe.
ie:żdżamy natychmiast
CHOREMU-DZJECKUO
udzieli pokażdej porze
Prywatne Pogotomocy
wie Dziecięce tel. 300-00
Dr nElcnEn-specJa1ist&
wenerycznych.
chorób skórnych 8-9. 16-19, ul.
Piotrkowska 14

PIES

Proszę

TOKARNIĘ 'CiOTe:~ FUTRO

HISTORIA POLSKI

Maszyna do szycia

ZGll\ll\_ł.

_

l\IASZYNl!i .,Singer" dam
ską ~rzedam. Gdaii&ka 63
25561 g
m. 10
SAMOCHODY MDKW"~ 1
„Willys" po remoncie sprzedam. Zgierska 30a 25562
(waxm.tat)
TAKSOMETR elllegali.zo..
wainy sprzedam. Pr1:ędzal
25563
ni aina 114
MOTOCYKL „WYM" -·wipilnie.
śniowy sprzedam
Liurzędnicz.a 5--{i pmy
24681
manO'Ws'kiego

ZDROWIA

Woli.

kREM WVBIELAJĄCVNR47

„

I

Zduńskiej

o\lOGISJ'4

WILLE, 00rnki, gospodat!'-

mości.

ROBOT?\'lCzy

Zakładów Pnemysłu Wełnianego

Zduńsko-Wolskich

l

domu WNdawnictwa

ł SAl\'.IORZĄD

DYREKCJA

2s,

E/I

Woli

lila

*

*

Zduńskiej

w

* :(.

I
ZGUBY
II„__________
_

fal"tepiany
PIANINA
stroi - na;p-;wW!a - ek.spertyza - korektor-<Stroiclel Gulgowski. Łódź. zaMarta
chodnla _101, tel.. 265-48. -jMATUSZEWSKA
Uwaga: mstytucie przele- Łódż, ul. Wólczańska 169
25205 g zgubiła kartę zdrow;a
wem
UNIEWAŻNIA się koncesję nr 50 na sprzedaż wóMana
dek na nazv,risko
BrzezińS'ka ze sklepu nr 1
prze2l
(Szydłów) wydaną
Prezydium
PIELĘGNIARKA z czteTo Rady Narodowej Wydział
Piotrkowie
letnią córką P<>sz:uku,je po Handlu w
8791 k
koj.u sub'lokatorskiego. - Tryb.
Pisemne „25186"
Oferty
Biuro Ogłoszeń, Piotrkow
00
25186 g
ska
DUŻY lokal sklepowy za
miemę na mn.lej'Sll:y. Oglą
dać w godz. od H--18, Ki25178 UWAGA! Przypominamy
lińSlkiego 37
telefon Pogotowia Radiotelewizyjnego „Promień'"
301-23/305-15. Wzywać d-o
uszlcodzonego radiotelewizs;x;4
zora, anteny ·

I

LOKALE

I

Powia~owej

I

NAUKA

I

KURS haftu ma.sa:y.nowego TKWP. Zapisy selcretariat S21koły Odzieżowej,
(wejWróblewskieg-o 15
II
ście od Żeromskiego)
godz.
piętro, pokój 206,
8767 g
8-17
KURSY samochodowe ...::
amatorskie t zawodowe
kat. I, ll, m przedpołu
wieczorowe
1
dniowe
TKWP. Zapisy 1 1nforma
cje TUwlma 15 godz. 8--20
Roa;poczęcie
297-48.
tel.
17. XII.,
n
kat.
kUl"S'U
kat. m l ama.tiorskl.e dn.
83'76 k
2. L 59 r.

ROŻNE

I

PERSONELOWI Szpitala
im. dr Madurowie.za, Ul.

ICrzemieniecka 5, w szcze-

t
gólności dr dr Stanek
troskliPolakowśkie.1 za
wą opie.kę nad bliż!1';ailta
mi Mirooława I Jolantą
serdeczne podziękawanló
rodzice H. A.
skłooają
Rosińscy, 22 Lipca 36, m. 7

uw AGA posladacze nle
zam.stalowanych telewizoRadio-Ton,
rów! Firma
tel.
9,
Wl<;-ckowsk\ego
211-30 ZiiLn!'taluje Cl antenę w ciągu 2 dni
•--:-:P"'lo_tr,_ZAKŁAD radlowy
kowska 79 tel. 324-06 naradloo<ibiarnikl,
prawia
telawirory, zakłada anteny telewizyjne. Na życze
nie telewizory naprawiamy u klienta
ANFORO- DRUKARZA tkanin pol!ia
Dr .Jadwiga
WICZ, skórne, wenerycz- dającego k.artę rzemieślnt
ne, kobiece 15.30-19, Pró- czą przyjmę do spóiki lub
dzierżawę na
24271 Il oddam w
chnika 8
„ korzystnych wari.inkach
•••
P •'ĘC TRO_JE_..,.-.e!I--.
urządzony
...w-.,., kompletnie
... "
Katowlca>Ch.
naty.chmiast w.Izy-ty domo warsztat w
9t1ecjalistów Oferty pisemne wyczerpu
we lelkarxy
do Biura
składać
całą jące
również dzlec!ęcyoh
25513 g Ogłoszeń, Piotr'kowska 96
dobę
25163
rentgenolog pod „25163"
Dr BARAN
WYPOŻY-:;
We\\'11ętr:zme, PIERWSZA
- choroby
CZALNIA poleca suknie
Piotrkowska 103--12
RENTGEN DENTYSTYCZ)ślubne ! ~lowe, kapki 1
ctr Józef K-oz.łow- pelerynki. Obr. StalingraNY du 32, godz. 10--13
ski, ul. Piotrkowska 121
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W dniu 18 grudnia 1958 roku
na.gie zasłużony nasz kolega

zmarł

STEFAN ZAKRZEWSKI

Zgon K<tlegi jest bolesną. stratą dla.
Transportu Przemysłu Mię
snego w Łodzi
Cześć Jego pamięci.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
dla. żony i rod-ziny składają ·
DYREKCJA, PODST. ORGAN. PART.
RADA ZAKŁADOWA, RADA ROBO·
TNICZA.
Zaltładu
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Otói; ł,OZPS zarzadził dodatko·
we spotkanie o wejifoie do Ili ligi
okręgowej między RKS Ruda a
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Mirona w Helenowie

symbolem szlachetny eh idei
sportowych

Górnik petwierdza

dobrą formę

,~-1.Z\visko i ~dres

znane

przełot„ła
PĄMBSKA

Podszedłem do zlEwu i zaeząlem się rozbierać. Zdjąłem pul"J<Wer i koszulę.
Umyłem
twarz zimną wodą. Gdy wyszedłem n.a koryfa.rz, żeby oobie przynie§ć lusterko do golenia, u.słyszałem, że Edel ti Hai rmmawiają

w sypialnym.
Jeszcze nie skończyłem golenia,
kiedy
wszed'l' Ha:i, dźwi:g;ająe n.a plecach Edeloa. WloF:Y '1]Jladaly Edel-Owi na czoło. Był w koozuli..
a 111a lewej '!l!Odzle dynda! op.a.trunek. Katt i
O.Iga spojrzały na jego nogę. Widziałem w
lusterku icll tw.arae_
Hai opuścił Ediela n.a
&J.fę.

- D2lień dobry! ~ pow.i~ Ediel, 1"02!glą
dająo się w·Oilroło. Zall'.'.lł&"...lal. Spojnał na Katt,
jak gdyby OC'llektlwal od mej odpowiedzi..

_, P.astrzelony? - Katt szminkowała sobie
usta. Nic bardzo jej się to udawało, Wat"gi
wyglądały

-

jak wykrzyw·oone.
Owszem - uŚ>mi·eclmąl

się

Edel. -

Ale

żadna

wruimiejsz.a częsć ciała nie uszko~.
Szk{lda - pmv!eozi!ala Katt.

01;:(a p0deS'.l;!a bez sJowa do so!y, odsulllęła
na bok koc, popraiv.7iła pod,uszi\{ę, Kiedy Edel
odchylił się w tyl, przykryła go kocem.
- Macie co na obiad? - spytał Hai.
- Zobaczę oo się da zn>bić - rzekła Olga,
podchodząc do k.rederuru.
Skończyłem z gol€!niem. Hai odsll!Iląl mn.ioe na
bok i zacząl się myć. Nie n.alerż.ał d-0 mężczyzn,
golących się codzieI)llie. P<>trzebowal z:oacznie
mniej czasu, niż ja.

Kaitt tymczasem przyglą>dala sję wiszącemu
na ścianie obra:rowi. Najwidoctlniej bardzo się
nudziła. Przyniosła sobie papierosy z pła.szew,
usiadła na sofie przy Edelu i po~towala i jeg-0 pat>iero;;.am. Siedzieli obok siebie, paląc.
- Może byś ooś powiedział, Rolb? - spyta.la
Olga.
- Bo oo?
- Bo nam obi.ecaleś .
- Ach, prawda! - 8'Pojr.z:atein na Raia„. ~
Może Z'JVOlnihbyśmy
dziewmęta.?
To byłoby
nailepiej!
Hai za=ąl po cichu pogwizdywać. Potem nagle urwał.
- Ile raizy na dobę =ienial!Z właściwie zdanie, Robercie? - spytał.
- PrzY!llajnmiej Olgę - nalegałem.. ~ Olga
jest murowana.
- Teraz zaczy>nam rozumieć! - rozieśmial się
Hai.
- Co rozumieć?
- że ona ci prz~m. Dziś w nocy nabrałeś ininego smaku.
Olga I"lJUtjla mi przelotne spojn:enie. Zacisna,lem wan:gi.
- O czym tam gadacie? - !!pytal Edel.
- Posłuchaj"'!lo
tylko! Hai spojrzał na
F..dela. - Tych dwoje barom ladn.ie się w nocy
podbawialo!

-

Kto? .

- A on i Katt!
- Przestań pleść bzdury! ~ kirzyOOnąłem.
- A co? - spytal Hai, jak gdyby cdeszył się
z mojego wzbur.zetnia - nie jestem chyba ślepy.
- Nie bujaj - powiedziałem.
- Nie możesz znaleźć już lenszej wymówki?
- Powi.edz-że coś! - powiedziałem, zwracając si<~ do Katt.
- Nie potr-zebuję nikomu zdawać ra,chUJll.kU
:i: tego, co robię . Krzywo pomalowane usta
Katt rozwarły się. a po chwili zamkmęly na powrót. Twarz miała nadal ni6W2Jt"'Uszoną.
- To niemożliwe! - wykrL.yk.nąl zdumiooy
Edel.
- Ach! - Hai rożeśm.ial mi się w twarz. ~
Jeżeli wchodzisz ra.n-0 d-0 pokoiu i widz;sz. że
faicet leży na sofie i trzyma w objęciach d:ziew-
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ŁKS
rekordzistami

Juniorzy

w podnoszeniu

ciężarów

BardlLo dobre wyniki, a m. in:
ustanowienie kilku nowych reko.r
dów Polski juniorów zanotowa·n<>
wczoraj na mistrz05twach cii:ża
rowców ŁKS.
Nowym rekordzistą w wa<!ze ko
guciej jes·t Janiszewski, ktory w
trójboju uzyskał wynik 237,5 kg,
a więc o 2,5 kg lepszy od dotych
czasowego rekordu Polski, który
również należał do nie.go. W wadze piórkowej uzyskał relrnrdowe wyniki w podrzucie 107,6 i w
trójboju 270 kg. podczas gdy dotychczasowy jego rekoo-~ wynosił
260 kg.
Poza tym wyrownał on
dotychczasowy rekord Polski w
wyciskani·u -

82,5 kg.

I l o' dz. ma pIetwonur kow
.

mińskim .

u;prawiane. szc~ól nie
na
Zachoo'Zlie,
pływrun.le
()OdwCl>dnc w pletwa-Ob i ma.seczkaeh, ewcnt·ua.lnie z .aparata.mi
Uoenowymti (pr-O>lilukil'Wa.nymi już mas<J~'Vil w Związku ·Rad'ZJiec-

Masowo

klim)

lub

IMJ'Wietrznymi, "lldoby wa S'()lblie coraz bardziej Jl«JIPU·
w P<>lsce.

larność również

Przy

i

Zarządzie

Głównym

d'ża,j.1

a

więc

aby tam

PTT-K istnieje Kom'sj.a Turystykii Podwodnej, skupiająca
kluby r(>ZSiane po całej Poloce. szczególnie siJn() w Warszawie, Poznaniu Krakowie i

do

Zgierza.,

tr-en>ll'wać.

Przyp=.ams. że wład'le
w naszym nuesc1e

sporlow<i

zr07.umieją

NIEDZIELA, 21 GRUDNIA
7.30 Dziennik po-ranny. 7.40 Mu-

jednak, .;,., w

ta- zyka poranna.
8.30 Wiadomooci,
8.50 ~.~=yka k!a;;yczna. 9.20 „Encyklopedia humoru i satyry". 9.50
Gdańsku.
(Ł) ,,Koncert życzeii". 11.00 PoePr.zed paru dniami odbyl się
zja i muzyka. 11.30 Słuchamy muw Warszawie zjazd delegatów
zyki ludowej . 11.57 Sygnał. czasu
'"~"""'tki'cli
tych klu·OO"'.
na
iPora'flel<
hejnał esymfoniczny.
Wieży MariaciueJ.
12.0ł
--~UJn
13.15 .,Proktórym złożono sprawozdania
mienlowirnie" - ez. II. 13.40 Konz dotyclicza.sowych prac i dorua na miejscu z basenu.
cert życzeń . 15.00 Dla młodZJieży
konano wyboru nowych cz.Jon
(m)
"2lkolnej - „Turniej krajoz.nawków KomisJ',i Turvstyki Podczy". 16.00 (Ł) Audycja literacka.
,
16.30 rv aud. z cyklu:
„Wybitni
wodnej. W zjei,dzie tym wziępianiści, uczestnicy Międzynarodoli ud?Jiiat rÓ'Wnie-.i repre:z.enta.nwe.go Konkul"Su im. Fryderyka
ci Lo<J.'ł<i.
Zami·asł
Chopina w warszaw!e". 17.oo wiadomości. 17.05 Kronika l<u!turalPletwonurkowie skupieni w
na. 17.20 „Nas czte~ech i rekin" Pl'T-K mają za sobą w b?:".
słuch. 17.50 Odtworzenie i:>ublicznc·l{O Palistwowej
koncertu
rozry\Vkoweg()
szereg innych osiągnięc. posal!
Filharmnnii w2J
za
turystyką
podwodną
i
Łoc!zi. 19.00 „Fi~lel Beuvenuta" obozamiszkolenfowymi. A więc
~luch.
20.00 Dziennik wieczorny.
udzi;;i! W akcji ratowmczej w
20.26 Wiadomości sportowe.
20.30
Ja&kin 1· Zimnei· w Tatrach w
(Ł) „R~orterskie notatki".
20.50
(;:.) Gra orkiest,ra taneczna LRPR.
lutym br„ szereg nurkowań w
W skla<lz·!e k.ad.ry kolarskiej 21.10 „Prosze mówić - słuchamy".
porozumieniu z warszawskim przygotowującej
się
dn. XII 21.10 Gra Po.znańska 15-k~ RadioMuzeum Archeologicznym w Wyścigu Pokoju nastą;l'iła zmia wa . 22.00 Wiadomości. 22.05 0'1ólnooolskie wiadomości sportowi!.
lipc<U i sierpniu br. (odkrycie na - ubył Kaczm;,~rczyk. przy- 22.35 Cf~l Lolrnlne wiadomości
snor
prz,vstani rybackiej i 8Z<.'Ząt- był na jego miej.se"' Czarnecki. towc. 22.~5 Do tańca graja orkiP.ków
ludzkich w Bi&kuo'nie,
Zmiana powyższa spowodowa strv Billy Butterfielda I Geraldo.
odkrycie mostu z XI wieku i '11"'- zo.s'ała tym. i:? kol.a.rz•ly?;" ~t~~ ~~;;;,~~ wl~ó;~~~~ci~"2~ 0n~ó~
przystani w Gople, odkrycie wćarz ·Kaczmarczyk z<l~ydowal rytmie taneczinym _ gra orkie;;tra
mostu z CZ1!\&Ów Bolesława się w sezonie zunowym upra- Joe Lossa.
·KF'lf~·QUIS!egq koło K-0lcl>rzP-- wiać lyżwiarstwe ,:ag~\11,tE\, tym
TELEWIZJA
gu) bfa'z inne dorywcze prace. samym nie może w€©pót z 'koNiedzlela,•21 grudnia
jak np. wy<lobyc;e jachtu w . le_gami przeprowadzać przvgo15.30 Estra<la poetycka dla dll<ieŻninie, silnika
bombowca z 1 !owań do rezo;nu kolarskiego. ci (W). 16.30 Przerwa. 17.15 „czy
Jeziora Lań.sk:ego, wydobyc:ie Zastąpić go ma Czarnecki. któ znasz ten tv~odnik• (W). 17.30 Teleturniej (W). 18.30 Dzien•nik t.elena zleoenie prokuratury bTon·i r.v 'Po wypadku jakiemu ule.gł wizyiny (W). 19.00 Film fal>ularzatopionej w Wtiśle, wydoby- podczas wyścigu w Jugosławii ny (L).
wande topielców.
d-OISll:edl całkowicie do l'Xirowia
Poniedziałek, u grudnia
Sądzimy,
7'e f w n~ i może wmz 11: kolegami rozpo-18.oo „Straż jedzie" rep. telew.
mieście coraz lepiej rqzw1~1.ac cząć intensywne ,przygotowania (K). 18.30 „50 lat walki" rozmowa
si~ będ'llie w Pl-.:Yslił<JŚci ta. fra do .sezonu. Forma jaką p.rzed --zed kamerą CŁ). 18.45 Film krót.
d ·„ .• ·
t
st ki
dk
kometrażowy (Ł) . rn.oo „święta za
P.UJąAla • ~"'."ztna.
Art'Y Y. • v:ypa cie:n
.rep-:-ez~ntował pa•em"
rep. te!ew. (W). 19. 30
Na ra,'2;1e JeJ a-matorzy ma.Ją Czarnecki wskazu1e, ze Jest on Dziennik telewizyjny (W). 20.00 nv
Pl!'Wwilne kłopoty, gdyż nfo ~powiednim
kandydatem
na 'kasja przed kamera (W).
20.25
uzyskał.i dotą,d n.awet basenu miejsce zwolnione
pt'\Zez Ka- !'rzenva. 20.30 „Mi;czenle morzA"
na. .........]anie treni,nim D<>J"ei- czrnarcz.,,ka
] rn•c. tP_lew. wg Vercorsa (Ł) ogólnopolsk1.
kich wa.runkach trudn-o <> Pl."<>
wad'lenie ja.kiehś systema.tyc-L.
nych treningów oraz ma&0wego szkolenia i upewnią. !oo'l
k'im
· ·
pmru-ero-m
p.od 'W<ld nego
pływalliia m~.llhv-0ści korzysta

Kaczmarc zyk a

.

c z a rn e C ki
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czynę t.o ntlct ci nie potrzebuje tłumaczyć,
co się działo.
- Psiakrew! ~ zawołałem i odwróciłem się
do komin.a. Oli;a coś manipulowała przy garnkach. Odwróciła się do mnie plecami.
- Tu nie ma co
przeklilllać powiedział
Hai.
.
- Olga! ~ Podszedłem do niei 'blisko 'i patrzylern z boku n.a jej twarz. - Chyba mu nie
wierzysz?
- Przecież dla mnie to obojętne, Rob.
~ C-0fnij to swoje .dupie ga<lanie powiedziałem do Haria. Nawet nie rooumiesz, oo
przez to z.ep.suł eś!
- DlaC?:ego mam cofać InQje !!Wwa?
~Bo łżesz!

~

oo.ro

Ach t.a.k, w'dział.

t-Om

odrzekł . ~ No więc łżę.
widział. jeżeli chodzi o

Ale
cie-

bie i Katt. Kollliec!'Kropka!
- Po co bajdurzysz c.oś tak:iei?o?
- Bo nie nowi:nieneś tA.k ndoychać Olgi. Hai zamrugał. - Jaik myślisz? Jak dziewczyna
rea:~uje na ta.kie raeczy? Na twoim miejsC'll. nie
byłbym taki pewien siebie!
- Szk.oda,
7.e nie jesteśmy tu tylko we
diwooh - PC>Wiedzialem.
- Czemu?
- Skułbym ci mornę!
- Przestańcie - zaw-0ła!l ·')!)del, -= To :i'Uż się
poSUIWa z.a daleko!
- Ccy w:ierz;ysz w to, oo on opowiada o mnie
Katt.?
.
- Rzecz prosta, że nie - Edel za,kasłaf.
- Psiaikrew! A więc więcej wierzysz Hadowi
aniżeli mnie?
- Ale przestańże .iuż o tym gadać ! My we
trójke musi.my sie trzymać w kupie.
- Towarzysze broni, padli na polu chwaly!
~ odpowif'diial natetyc:zmie Hai. Nie ufaj
nikomu, a będziesz dł u ż.ej żył !
-Naj ważniejsze będziesz żyl leoiej ~ zawołałem.

- W k~1żdym razie lepiej niż wy! - Hai
pod~.zedł do okna, oparł się o ramę i wyjrzał na
dwór. Szyby były zapotniałe - jestem przekonamy, że nic przez nie nie widział.

~ W• piwnicy
od piwa! - roześmiałem się
nianawistnie.
- Nie bądźże dziecinny!
Edel uniósł w górę rękę.
- Przestańcie! Obydwaj jesteście dzieciilil'l.1.
A kiedy robicie się dziećmi, jesteście okropni!
- Nie uważam. żeby to było dziecirune. jeżeli
mi kto.ii chce rozwalić mordę - rzekł Hai.
- Ależ nic 'by ci się znowu takiego nie stało! Mas.z przecież d-0skonale stosunki z dern1ysfa.mi ! - powiedziałem .
Edel wyprost-0wa1 się i gpojr-z:al na mnie prze·
sz)'V{ająco.

- Dobrze już, dobrze--0dpowiedzia~em.-Już
nic nie mówie. - Katt położyła mu rękę na ramianiu popychając lekko, żeby się znowu opart
o poduszki. Jej twarz była p-0dobna do maski,
jak za.wsre.
Kolo mnie Olga otwierała amerykańskie puszki z konserwa..1J1i, które sarna przyniosła "'.i
ucztę z Rn.iem.
Zostały jes=e C7.terv s:>:tu1<!·
Na palenisku leżała lyżka. Chciała ją wz;iąc.
kiedy schwyciłem ją mocno za rękę.
- Olga, czy m-0żesz uwierzyć w eoś taki ego
o mnie?
- To przecież nieważne, Rob.
- Dla mnie ważne.
Olga cofJnęla rękę.
- Mim-0 wszystko, zawsze możesz na mnie
polegać.

- Olgo ~ powiedzialem - możesz teraz iść.
Nikt ci nie bed.zie stawial przeszkód.
- Może jednak - powiedział Hai.
Olga spojrzała na mnie. Widziałem jei rl:ęsv.
Były dlmrie i czarne, a na powiekach tJworz:tJY
się male1ikie fał9ki.
.....,. Co chcesz, abym teraz robiła, Rob? Mam
iśC, czy nie?
..
- Wielki Boże! - wykrzyknąłem. - pn:ecie-i:
to ty chcia ł aś kcmieczmie stąd odejść. To nie
był mój pomysł!
- Ale ezy wolałbyś, żebym tu z.ostała, :Rob?
- Oczywiście. - Patrzyłem na ścianę. B~
wilgotna. a przez ca.łą s2'et"okość, w pO'Prz
biegła wielka rysa.
)
(D.

c. n.

Redaguje kolegium. Redakcja I Admlnistracja - Łódt, Pl<)trkow~\.a 98. Centrala 293-00. łączy z ws.z;vstklml działami. Telefony bezpollre<inle: Red naczelny 325-64 Sekr odpow 204 • 75 . Dział spot~
„~on.om. 224-31. DZiał , lltletsi<I :141·10. 337-47. 143-111 D?.lal lrnlturalny
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w posz-czególnych kategoria-eh
ze że.i treść listu, jaki otrzymaliśmy . doprowadzonych do finału pierw- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S!Ze miejsca zajęli:
Kogucia JaniStŁewski przed
Szuszkiewiczem, piórkowa - Poko.rski przed RydlewS<kim l lekka
- Siemi1iski (272,5 kg) przed Ru-

--------------------------------------------------(29)
IZABELLA

.,.

Piotrkowie
nie Jest bynajmniej
odosobniony, że chociaż władze okręgowe siatkówki miały okazję
spotykać się z nimi częściej. nie
wiele slyszalo sie o usiłowaniu
chociażby prze.ciwd.ziałania. Wyda
je się na·m, że od 7 grudnia było
dosyć <'.Zasu na przeanalizowanie
skandalicznego
zachowania
się
dmżyny Ruchu i jej kierownictwa
oraz wymierzenie winnym odpo·
wiednio surowych kar, ktc>rce sta!yby s;e przestrogą dla innych
i niewatpliwie J>rzyczynil'y się do
ocz>.•s:zczenia atmosfery. Ze w spor

.

Z'Wiązku

I

Z niemleeldego

Sport

z zamieszczonym\ 1 tu najwi~l.s?.a bomba_ WGiD
przea: nas artykułem
uonoszą- ł.OZPS, po zapoznaniu się z procym o gorszących zajsciacll., ja·kie tokółem zawodów. zweryfikował
1
·
tł
l j k
b t
lk
mia.ły mie,i-sce .w _Piott•<owie, na 51" ' ·can e a 0 0 us ronny wa -o·
mem:u s1atl<Ó'#k1 m1f)Clzy zesipo;em wer. a nam, tj. Ru.dzl<iemn
ll:S
tamtejszego
Ruchu a łodzikim wlepił karę tnO zł za rzekome nie
Start<>m otrzymaliśmy od jednego zgłoszenie zawodnika, któr" nota
z czytelników li9t, który pozwołi- bene l>yln załatwione i potwier·
d 7.one prze:r. p 0 I k. z ·
1 1
my sol>~e tut.aj pr-zytoczy ć · Ot0 Jes -i ,wxąze k P'lk'
go tr<:sc n.ays1otmeJSZa.
Siatkowe.i. Tak to najmłodsza dru.
,„Tuz dosc da\\'no
dawano IW>- żyna Lodzi
rokująca przyszłość
znać
Lódzl<iemu
Okręgowemu siatkówce łódzl<ie.i
jakąś mylną
Związkowi Piłki Siatkowej, iż w decyzją marnuje sie w A klasie.

w

okręgowe

I

Rzeźba

8

znacznie wcześnieJ

em. ią <:Jw; •
Siatkówka.
GórnLk (Katowice) la wraz :r.e swymi sympat.ykami,
A propo.<: sprawy" piątlkxYw- - Pogoń (8.?Jc-le-cin) i AZS (Łódż) 1f.~i>rycl1 zachowanie na sali był-O
l{·
la
"
.
-l
fGKS
(Wybr-ze7.e)
godz. l•J "'' więcej niż kompromitu .iące a
15 tego.
1 M~K I liga m~ska. o<i
•n.'llOVl~fl'.e~ na am.ac:
Widzew Ib - dla.czego - no, pot: wpływem al·
prasy wa,r'>"ZaWS\,{:lCJ, stw1eroz1c LZS Bartos:zewiee 1 Rudzki KS - koholu temperantent wzrMta.
należy, że rzek.Qfl11e powody, jak Ruch od godz. 10 ul. PółnC>Cna 36.
co więce,j, nie tylko kibice, ale
:np. brak mies.z:kani.a i zqmtere- klasa A męska.
również
kierownictwo zaglądało
oowama ooobą mistrza Europy
Koszykówka. Sto.l't - Piottrcov!a do kieliszka, -!" zresztą sędzia za·
l Unia - Społem dru;:yn męskich wodów
.
wydelegowany
przez
prr.ez zarząd Ł·KH i kierowm- 00 .irodz. J7.30 ul. Pól!no"na 3:;.
LOZPS stwierclził i zaznaczył w
cze c:zy:nn'i'lti I-ndzi. nie odpowja.
Podnoszenie cir,:i:arów. Misbrn-0- protokóle. Ale to jeszcze nie
dają rzeczywistemu .stanow:i rze "t'"" ŁKS godz. 10. ul. Zakątna
wszystko. Otóż przy .stan_ie w se·
,Tak stw:ier<li:romo, PiątkowJ,y7.wiarstwo. Otwarcie sezonu z tach 2:2 i prowadzeniu na.szym w
,_. ........,..~
d d:
.
udziałem Społem i Ł..TŁ oraz za- piątym secie 12:1
drużyna gości
Jl"-t ~·~~J,,.:al 0
ysp.ozycji mie~ wodnil<ów zaliczonrch do kadryl demonstracyjnie podburzana przez
E>Z1"Jlłr4
lecz dobrowolnie oo- w jeżdzie figurowej.
swojego ka,pitana zeszła z boiska.
stąp;ł je kole<l.7.e klubowemu,
który byl w znacznie cięŻ."7.;)'Ch
warunikaich. iym bard::zicj, że :tie
rn.ial: śro·d'i!:ów na jego umeblowa.n.ie. Rlub z3.tT-01.<;izczyt się jedn?,k dla nieg.o o mies.z.kan.ie.
które Piąt1row.ski otrzyma
zmagań
w
'kwietniu preysclego roku.
lekkie.i atletyce.
Głównym jeTak więc les;enda, jakby brak
t
dn.ak celem je.st wychowywarnóe
mieszkania byt głóWTnym powr.Nie można
powiedzieć,
2:e młod.Ue-.ly, wychowywanie w du
dem skłaniającym Piątkowskie :Lódź otrzymala
nowy obiekt chu dawnych Gr€ków, z zacho-go do przenie.siema się do Wa.r- sportowy, bo poctężny gmach w wan.iem szlachetnej rywali2acji
szawy - 7Xl1Sba.Ła il'lOZWlia1I10.
Belenowie wybud0W1any 7..<l\Stal o pierwszeństwo.
·
przed
z górą 50 lat temu, a jeGmach w Helenowie jest paNa ~.jm;ym zebraniu wyJacem sportow:rm. jakich mało
różni.en.i. również m.stali wybi· dnak..;
Wita oos aintyc:zna. ·posta~ dy- w Polsce. Nowoczesne ze szk.la
jający się
dzia liacze spoctowi,
ta.bliee z koszami, efektowne ~--kierow.nky ]XlS2JCZególmych związ skobola grPClkiego, l.lfirona.
Ki.J ka.set lat przed nasza erą świetlenia, lśniący parkiet uloków okręg.owych,
Grecy propagowali srport. oc- żony n.a p!"Zeszlo :340 m kw.
Listy gratulacyjne orarz: na,gTo ganiizując między ininym:i igrzy- p.!a.s=yźruie.
Uzyste szatn·ie,
ska olimpij1;.kie, będące podwa- w&paniale prysznrlce. sala telelfa1ą. naszych nowoczesnych olim wiz.yjn.a. czytelnia, świetlioa, api.ad.
pairat filmowy do wyświetlaa1ia
Pozostawiamy na chwilę rzeź- s1'.XJ'!"tow<>-naulrnwych reportaży.
i
bę Mirona i zwled2.amy dalsze Na
pierwszym
piętrze
stoły
obiekty WISP,"'111,iale
odiremonto- pi;ng-pon.gowe. W ooli tej w
wane i unowocześn>i>cme SKS drugiej poi.awii.e stycznia n.aBtą
Społem.
pi · ~.n.:i.ugurracja kabaretu .spoirtoNle0v;y!J<Je Jnte'l'esująeo wypadł
Du7.o trzeba bylo pokonać tru wego oo<l nazwą „Maraton".
w druirim dniu tum.ieju siaibkówkl męskiej meocz Gónni.ka cz: GKS dn.o6ci i rozw:ią:za.ń trudnych pro Przy !iliżamce kawy będzie moWybt7.eże.
Gra była bal!'dzo za- blemó'ń-, by mÓQi oddać do dy- żna preyjemn:ie spędzić kilka go
"lęta. Obie dlr>użyny walczyły am- spoeycji młod1z;ie7.y ten piękny dzin, za'!)OZnoając się
z prograbitnie i niemal do ostatniej chwi- i w.o;ipania!y gmach. Mało który mem sporlowo-artysłyClJ!lo-lite
11 w'!-Y.yły się scz:ale zwycięstwa.
Górtll>k wy<kaz&! ponownie wygo.ki z klubów w Polsce m<l'Że pe>- racikim.
Naletży pireyk1a1911V\ć :iln:icjato1'<>Ziom. a że bJ-"2 dmtżyną bardziej szczycić się taik: wsparnaale wyrowną wyg,rał rz.as.1'użenie 3:2 (13:15, pooażon)"tni w
utządumii.a sp()lt'· rom, że zwracają oni uwagę nie
H:Hi, 15:9, l5:Il, 16:14).
towe salami jak w Helenowie. tylko na rywa.hl~ację, ustanaw:ia. O zaciętości sp<>tkamia śwla.retly
Społem je.st klubem. który po nie rekocdów,
ale i n.a strO!nę
:fakt, że trwało ono rekordowo siada niewątpliwie amblcje trz;y wychowaw07..ą i kulturalną,
<l:łn~o. bo 2 ~oaz. 15 min.
.Jesteśmy
prrzek<ll!lan:i,
~e
. Wy.ni·ku drugiego mew.,u między mania prymu w niektórych dy-,
a
przede wszystkie sale będą stale i doAZS (Łódź) i Po.gonią ~Szczecin) scyplinach sportu,
n;e jssteś;my w manie )X)'dać ze wszystkim z uwal?i chyba na brze wyikoi:zystywane prnez mlowzględu na spóźniO'llą pori:.
wspomn.ia<nego
Mi!l"Ol'lJa - · w d\7/ie:i.
(ł\)

=Y·

Sport

Powyższy
list wskazuje, te wypadek
oij3ństwa ! awantur
w

władze

r&'.i~.i~~~1 J:~~tt<;,'i{.

NIEDZIELA, 21 GRUDNIA BR.

e

Sport

s1"atko' wk1"

Ła'RF od-/ dy pienię-'L.Ile otrzymali prezes!.: muszą
urcczystosć wręczenia Linclner: - g;mna.styka, Jain Wró

wyh1jaJącym

e

oCZYSCIC
., . ··· atmosfe re

!Sygnały byłv

W=aj w lokalu

była

Sport

Druk. Zakł, Grat, R,S,Wt ..Prua' 1

-

Lódż, ul, Zwirk.i. 17, -

J?apl.er: druk., mat. 50 •

