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1'ozmyślań
Te dwa nurty
nie są zresztą rozbieżne. Dotyczą one tych samych spraw.
długi.eh
I nie trzeba chyba.
jak
wywodów, by spostrzec,
ściśle wiąże się nasz los osobisty z losem tego zbiorowiska ludzi t spraw. które nazywamy państwem, z losem
tego obszaru ziemi, który nazywamy ojczyzną.

co
wszystkiego,
tego
tem
dzieje się w kTaJu, w :!yciu
publicznym, a. co przecteż w
niebłahy sposób oddzia.luje na
ludzi zasiadających do wspólto
nej wigilijnej kola.cjt
mzecież można stwierdzi", że
zaszlu dość utotne zmwnu.

Zapewne fe§li ktoś bardzo
może myśleć inaczej.
chce,
inni
np. według schematu:
mają dobrobyt, a ja co mam?
W takim jednak wypadku nasuwa się myśl następna: co
zrobić, by bylo mi lepiej?

Dwa. lata temu spędzaliśmy
Bożego Na.rodzeni.a. w
wielkich µorząd
atmosferze
ków oga.rn;iających cały kraj.
Krzyżowały się oceny, rozpawervtikowano
lały dyskusje,
dobry ł zly - dorocały powojennej prze1zloścł,
bek
poctdawano go k:rytycznej anali.zie.

o zrobić, by było nam
Dwie są drogi
lepiej?
do osiągnięcia takiego
zaspokojenia
stopnicł
który
potrzeb,
wlasnych
za.dowolenięm
nazuwany
z :i:ucia. Można próbować iść
przeciw spoleczefistwu, bogacąc się na krzywdzie innych.
ze spoleczeń
I można iść

Przed rokiem aWn.osfera. b1fla podobna, acz Z114CZnie spokojniej sza.

~twem, budnjąc swoją zasąb
o wspólnie
ność w oparciu
ogółu.
zdobywany dobrobyt

S

więta -

jak co roku. Jak
co roku opla.tek, choinka.. ten sam odświętny
ten
nastrój. Nie, nie
sam. Za.pewne, jeśli wszystko
sprowadzimy do formatu tT"a.stołu wigilijnego,
dycyjnego
niewiele się tu zmie.nia., ale
poza
szerzej,
spojrzeć
jeśli
cztery ściany domu, feśll ocenić

atmosferę

świąt

pod

święta.

Dziś

i·
a•
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k.

il

t

zmieniła

aię

zasadniczo. Dziś również toczn się w
kraju dyskusje, tl!le są to dysn.ie nad przeszłością,
kusje
DzU
lecz nad przyszłością.
ton rozmów nie ogranicza się
l
do stwierd,zeń: było źle pytania: co będzie dalej? Dzi.ł
mówi się o t11m. co zostało
w =+otnim okresie zrobione

o tym.. co nald11 1'obM dalej. Dziś świąteczne rozmyś
lania są przymierzanłem posiadanych już moż-liwośd clio
potrzeb, które przyszłość ma
- i co ważniejsze - może zai

spo.lcoić.

W skali domu, 1'odziny mysię bądź o nowym mieszkaniu, bądź o nowych ubraniach, sprzętach, meblach, o
rowerze, czy motocyklu, o telewizorze czy pralce.
śli

skali kraju myśli się o
zwiększeniu , produkc.ii węgla.
stali. maszyn. wvrobów cveprodukcji artyku~nych,
lów żywnościowych itd.

W

Wszystkim Czytelnikom

~

najserdeczniejsze

C

Pierwsza drog4 nie znajduje
u nas aprobaty prawnej, ani
moraln"j i wcześniej czy póź11ie 1 skończy się kra,Jcsą. N a.sze spo/eczeń.stwo, ja.ko całość
zd~'ia

tą

drugą,

jeszcze

kilka

czeństw

świata.

innych

.
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sp oleI

właśnie

my twierdzimy,
;est osiągnięciP.
powszechnego dobrobutu bez
wuzuskiwania innych.
To

że

życzenia

składa

;
;

Pod choinka.
.
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możliwe

To my twierdzimy, że ludzmoże rozwikla.ć trapiace
pokojowym wyją konfllkty
rak. a •nie
muśli i
siłkiem
morderczym wysiłkiem wo;nu. która niszczy byt milionów dl.a zadowolenia iednostek.
Twść

I
l
~

i
~

To m11 wcielam11 te za.sadu
w Życie - uparcie i konsekwentnie. dążąc naprzód nieprzetartą droga t nawet błą
dząc czasami. Nasze błędu oze
przeszłość wraz
dejdą w
starumi blędam.i świata. Nasze idee opanują przyszłość.

P

owszechnu pokój, u.zuskany powszechną dobrą
dopowszechn11
wolą,
powzdobyty
brobyt
oto
szechną, twórczą pracą są idee, za którymi stoi wyZapewne
siłek naszych dni.
każdy się zgodzi. że jest czas
t miejsce na wspomnienie o
nich w pogodnym i uroczw
nastroju świątecznego
st11m
wieczoru.
Z. K.

właściwą,

slusznn drogą. I ma na niej
nienaJoorsze osiągnięcia.
Jednostki? No, cóż, w Teaż
dej owczarni znajdą się parszywe owce.

T

radycja niesie nam z okazji tych świąt jesznad
spraw.
kilka
cze
lct61-ymi warto pomyśleć. Mówi o ludziach dobrej
woli t o polcoju clila nich.
Zapewne. si.a.dając do wiqilijnej kolacji wszyscy - k11.ż
d11 na swój sposób - czują
sie ludźmi dobrej woli l pragną
za?Jewne - wsz11sc11
pokoju. Inna jednak. już nie
.<wia.teczna. tradycja wskazuje,
szlachetne hasla
?e Piekne.
111.e znaidują potwierdzenia w
?.uciu, gdy nie stoja za nimi
określone warunki bytu spoleczneoo. okrdlone stosunki.
iakie kształtuJa miedzu sobą
ludzie w swym codziennum
tyciu.
stosttnki ksztaUu.Je
Takie
społeczeństwo i
nasze
dzi§

Jan

Koorowski

z po
alt.o mlody

chłcpiec ba.rdw pragnąłem mieć pióro wiec'Zile. Długo staJem
prT,ed oknami wystaw, poza
którymi spoezywaly owe P'!'7.edmioty mojego poiądanfa, i
przyg~ądalem się im z wypiekam.i na twarzy. Przy karoej
okazji molestowałem :fuatkę,
aby mi kupiła takie właśnie
O<lpowiadala
Matka
pióro.
niezmiennie: „A co ci Po<> tym?
Dobry' pisarz to i pa~ykiem

J

napisze".
Jednakże

kiedyś

ruszyło

ją

serce (a serce matczyne jest
w swej tkliwości ogromne) i
mi
sprawiła
na gwiarokę
wieczne piól.'o. Ra.d-Ooiić moja
nie mdała granic. Patrzałem
n.a ów dar ja.k u.rrec'Wil.v. Sto

•
l
wyjmowałem z
coś nim napisać i
;:howałem je na.

kieszeni,
sto ra})(>wrót.
krótko. Po

ra.ey
by
zy

Ale uciecha trwała
kiJl!ku dniach pióro mi zginę
ło, sam na.wet nie wiem, gdzie
i jak. T wtedy us))()koifem się.
Znowu zall'Ląłem pisać zwykłą
"blSadlra, i stalówką i wszystko było dobrre.
To dmbne wyda.nenie z

mi
p:rzypoonniało
dzieciństwa
kiedy ·wiszyscy
się obecnie,
latają
ją

za

sobie

prezenłami,
pamiątki,

sprawia-

ldedy dzie-

ze skóry, aby otrzy
na gwia.W!kę p.iłkę, oło
wianych żołnierzy, rewolwer
na korki lub coś podobneg-o.
Uciecha trwa ~ń. dwa, z
ci

wYlaZą

mać

górą

tydzień,

potem

prezent

idzie w kąt, roozą się n<rn1e
pragnienia, nowe &ra:eldwa.nfa
i nad?Aeje.
Trzeba wiele lat życia, aby
umieć
się

zadowalać się tym, C•>
nie pragnąć wiele

ma,

i n.ie przypisywać zbyt '\Vielkiego znaczenia spełnieniu się
Powiem
pra.gnień i pożądań.
więcej:

jeśli

jest

w tym

coś

wspanialego, to właśnie &amo oczekiwanJe, pragnienie i
związane z nim.i pr-re:iycia i
OSJią.gnięł.a
Rzecz
nastroje.
nieraz
ry-0hło pow~eje i
aż dziw bierze, że mogliśmy
tak wiele oczekiwać oo naszych za.chcianek.
Z teg<t wcale jednak nie wY
nika, że propa.guję jakiś skrajny ascetyzm i oowoozę ludzfoość oo kupowanfa s<tbie prezen tów. Niechże ręka boska
broni! Pl"<lS'Zę, kupujcie sobie,
oo i ile chcecie, jeśli macie
ochotę, czas i pieni~. Myp-0wartość
że
zresztą.,
ślę
darunku nie tkwi w jego
Czasami jakiiś
kosztowności.
drobiazg cieszy więcej, mz
rzecz okazała i dr>1>ga. Zwiasz
cza ta.ki drobiazg, który moż
na mfoć staJe pr.cy sobie, k,tó
ry 'fl'I'ZYpomina nam k&goś
bliskiego i dow-Od7Ji jego o nas
Bo to właśnie jest
pamięci.
najcenmiejsze: pamięć. P~nt
czy P•OOarunek jest symbolem
Nie to jest ważne,
pamięci.
że nam coś o.fiarują, ale to,
się
wyraża
że w ofia.runlru
czyjaś

pa.mięć,

sympa.łlia,

iwi-.

nlź dwuktórą
wazę,
którą brak im

lusterec'llko,

dziestokilową

otrzymali i pod

od1powiedniej podstawki..
W ogóle tak zwane sad'lenie się jest w tej dzied'Ziilllie
raczej niewskazane. Jak w
wielu innych dzied-z;lnach żY
cia lud:zkiego, tak i tutaj inma.ją
i dyskrecja
tymność
Zasada:
wdzięk największy.
zastaw się a postaw się straciła już dawno swój waloo:. Pomijając już t<>, że była to zasada. rujnują.ca, mia1a
ona ponadto charakter pretensjonalny, oblie"Wn.a była na
pokaz, często płynęła nie z
wewnętrznej p&trzieby, lecn ze
sn<tbizmu.
W dawnych czasach rozróż
niano takie słowa, jak podaruupominek.
nek, dar, prezent,
MówionQ na przykład: podarunek daje się koanuś dla zjednania łaski, a dar ze szczodrobliWskazuje to aż nazbyt
wości.
jasno, że podaruhek miał znaczenie raczej ujemne, utożsa
mione z chęcią pozyskania sobie kogoś, może nawet - .przekupienia. Coś jalt dzisiejsza ła
Natomiast prezent
póweczka.
miał znaczenie bardziej uroczyste. Człowiek obdarowany prezentem czuł się szczególnie wy
różuiony i zazwyczaj była to
rzecz cenna i kosztowna. Franciszek Karpiński zapisał w
„Nie
pamiętnikach:
swoich
mam srebra, ani złota, nie dam
wan: żadnych prezentów".
słowem
Najskromniejszym
jest - upominek, który zresztą nie od razu oznaczał to samo. W staropelszczyźnie upominek to była przede wszystkim i głównie przestroga, zwró
uwagi, napomknienie,
c,;nie
wzmianka itp. Brat dawał siostrze upominek, by się prowadziła cnotliwie. Szesnastowiecz
ny .~an Leopolita, jeden z najdawniejszych tłumaczów Biblii,
powiedzieli
,;.rośmy
napisał:
krótko na upominek tych, którzy czytają", co mialo znaczyć,

Następny

że

przestrzegali, dawali Ta.dy i
napomnienia. Upominki oznadusz
czały również polecenie
zmarłych duszom żyjących. Dopiero w dalszym znaczeniu I
nieco później upominek uży
wany był jako dar, dany komu) na pamiątkę.

To właśnie słowo najbardziej
Upominek
odpowiada.
mi
brzmi mile, swojsko, po prostu
przyjemnie. Nie pyszni się, nie
błyszczy, jest to słowo zwykłe,
bezpretensjonalne, rzec by moż
na: demokratyczne. A więc, obywatele, nie dawajcie sobie
prezentów, ni podarunków, tylko właśnie upominki. Oczywiście każdemu inny przystoi upominek w zależności od wicku, płci, stanowiska, znaczenia
I tak dalej. Uczniowi dobremu
- pióro 'naturalnle wieczne),
uczniowi złemu - rózga. Sprawiedliwemu szefowi - papiero
co
śni Ja, niesprawiedliwemu podręcznik dobrego
najmniej
zachowania się, czyli savoir-vivre.
czasach bardzo
W naszych
się upominki
rozpowszechniły
książkowe.

Wska.zywał{>by

ż.e ludzie bardzo

to,

lubią czytać

I ż„, znakiem tego, zanika anal
fabetyzm. Sam, jeśli mam szcze
rze Wyznać, również upominki
najbardziej cenię.
książkowe
książka jest
jeśli
Zwłaszcza,
gruba i wesoła. Przed rokiem o
tej porze na,ilepszy mój przyJa
ciel ofiarował mi „Cztery wieki
fraszki polskiej". Z początku to
się nawet trochę gorszyłem, bo
tyle tam sprośnych I nieprzystojnych rzeczy, ale kiedym się
tom
rozczytał i rozsmakował,
znowu żałował, i;e tych rubasznych rymotworów tak mało.
Na tegoroczny ::pominek poi~
cam tom „Księgi humoru poi„
skiego od Reja do Niemcewi„
cza". który się właśnie ukazał.
Można go czytać wszędzie: w
wagonie, w poczekalni, w ogonku, nawet w łóżku. Nie wi~
rzycie? Spróbujcie. Wesołycll
świąt!

numer „Dziennika

Łódzkiego"

ukaże się

chęć

sprawienia nam radości. Ludzie c7;ę5to bardziej sobo.ie cenią k.M~Jt. ~~-~~.

zoryk,

z okazji

w

sobotę

dnia 27 bm.

mieszJkiańców,
ponie o wiele w.ię'k.sza
Paru Ludowy, rynek oikolon,y stlalrymi kamienicz:kami,
gxJ<Spoda
„Zamkowa „, o dUJŻyCh, ru.sJ,.,-tch izbach.
Ambicje n>O'WIO<CZest11Jości. darem
nie w.akrzą tu o pierwszeństwo
ze starą patyną jas.z.c:ze starS1Lłość.
szego budownictwa. Ciche i
A więc małe miasteczko: wąskie uliczati. Ja.kies uśµie
nie kołysze się w powietrzu. ,r,
balk<Jtnu pierw.sizej lepszej kamien;'2ki Irl!CYŻna spojrzeć na
dolinę W a.rty, toczącej szerokim roizlew:iski.em swe wooy i
sreb::.z.ą.cej się
w grudniowym
slońcu. .•
Ale to W1S:Zystiko, to na razie
tzw. pierwszy rzut o.ka. ,Tu:1:
ro.zmowa z jodnym z owow
mia.sta, sekretarzem Rady Narodowej, Ja.nem Matusiakiem,
p01zwa.Ja szerzej ro~ejrzcć się
:po mi<iste<:zJrn i jego wielkich,
czy malych proble mach.
Jest więc w Sieradzuok<>lo
500 ·poszukujących pracy (rn~
tylko ludzi z miasta, ale i z pad
sieradzkich wsi), w Wydziale
Go.spada.rk.i Mies.-zkaniowej jest
1.000 P-Oda.ń obywateli, czekaM<ńe jeszcze dziś, a najdalej pojutrze do waszych drzwi
jących na n<>we,
lep..~ze miezastukają „kolędnicy" - krzykliwa gromadka malców o wymkania, jest duży przyrost nasmarowanych -sadzą twarzach, w wygrzebanych z domowych
turaJny ...
ll!ll'ltusów najdziwaczniejszych kapeluszach na głowach, w staTrochę zaskakująca byla tru
rych k4potach i kurtkach., TctÓ!rzy, gdy im otworzy.cie, ochrypły
d110-ść wyli<.12enJia tego przyromi glosamii wykrzyczą pie1ws.<:ą zwrotkę kantyczki: „W.śród
stu. Bo w tutejszym szpitalll
nooonej ciiiszy, gloos się roozchoodzW.„" A po.tein wyslcanpowdatowy;m (piękny to gmach
dują: „Zdrowia, szczę§cia wam życzymy, o kolę,dę też prosin.a 404 ló·i.k.a) rodzą kobiety :r.
my ...".
całego powiatu, a nie tylko z
SieradQ'.a, a =ów sbitystyk,"l
I pobiegną zadyszani dale:} ••• Inaczej to jednak kiedyś byzgO!Il.ÓW obejmuje tylko l:Yiewal.o. Samo życzenie zaibierało spory „kęs" czasu:
radz. A jaik: mie.sz,kają sieradzanie1
Na jedną jzbę przy„Afiv was nie bolała glowa, a-ni bok,
pada w Sieradzu 2,1 mjeszkańAby wam się -rodziła i kopiła,
ca.
Pszenica i jarzyca, żytko i wSZJ}f:ko,
By Wlięc ]Judzie w Sieriadrz:u
Abyście mieli w każdym kątku po dziesiątku.
mogli żyć lepiej, myśli się o
W stodole, w oborze, w Jromor;,e i na górze itd.
rozwoju budowrui.ctwa. Już w
przyszłym :roku,
za.miast 108
OJ, zmnairtwUby się §w. F1'1linCUzek z Asyżu (bo to on prze1rzb, jak w br„ wybuduje ~ę
cie-z je1J.t podobno inicjatorem jasełkowego wi-dowiska), gdyby
150 izb. Przystąpią
również
zob<bczyl „klęskę" ułożonego przez siebie dramatu o narodzecl-O pracy trzy .spólclzielnie mieniu Chrystusa. Jego pierwowzór, w któr.vm czołowe miejsce ' sz.kan1owe, b-0 wyzna.czy się im
zajmuje żłobek, parę bydlątek i. przygrywają.cy pastuszlwwie,
wresr.r.cie clrz:1alki bu<low:Lane.
w mi.arę jak budzi.Io się zamJlowanie do jasełek, rozrastał się
Jeszcze więc 2-4 1ata, a proo nowe osoby, wzbogacal w nowe. samorodne ludowe piosenblem mie">Zkanlowy Sieradza
straci na <JStirości,
ki . Sam akt narodzin schodzil coraz bardziej na plan dal.szu
w wielkimi widowisku, si<:ga.jqcym
meraz at do „Ad.a.ma
Ale, ale.„ Ozy <288em wśród
i Ewy".
tych clroobnych, oodziennych
6praw nie gubi się wielki t!'W zbiorkach kantyczek motna np. zna.leź~ m. łn. fragment
mat? .Tak na ich tle wygląda
jasełkowego misterium (prawdorpodobnie z XV w.), przg_dstaprxyszlo:ść tego miasta?
wiaj4ey dolę Ewy po wypędzeniu jej z 'T(l.ju:
edlnJi. jechali w ów g:ru.c:l:ruiowy ranek d~ ~i.erad:za P<>
to, by ta.me.i rnz w Łod.~.
kupić gęś lub kurę,
:iiillllli po
choinkę, wre.srzcie !imni by
umówić s:ę
z krewnymi na
św:ięta.
Co do mnie - wybra
lem się do tego miiaste=ka. po
to, by spojmeć w jego... pr!Zy-

J

ŚW~TEGZŃ~

tytko 1zT,

Idź

12.80Ó

wi~zchniia
niż łódzki

di<>wyeh. Łodzianie
bie tu radzą.„

jakoś

so-

I rzeczyw.iście. W'kll'ótce otwairty zo.starnie klub, w którym
rozwinie s;i.ę jeszcze bard.ziej
życie towarzysk.ie i kulturalne.
Ale locl1ziiam;ie iSierad,zcy me mo
gą jailwś do tej poiry przyzwyczaić się do metod pracy ... sieradzkiego harndlu. Ozqsto np.
muszą 'wracać
z kwitltiem
sprzed siklepu, bo na drzwia<:i1
wisi kartka „WYSZŁAM DO
FRYZ.TERA", albo ,.JESTEM
W BIURZE" i szukaj ek.spedlentki w polu! 'l'rzeb.a c-..ze-

:nia. Ale to za.sługa i ludzi, k.tórzy tci produkcję opanowali w

Sieradz;u, i samych maszyn.
Wspomnijmy tylko, że angielska maszyna FNF posiada o
200 proc. wyżs·zą wydajność, niż
mais'zyny podobnego typu, pracujące
w lód2lkich zakladach
„Kasprzaka",
„G!a.ż.ewskiego"
czy w KalLszu. Ws·pomnijmy
pelną automatyzację pro<:-esów
podawania osnów, urządzenia
do rozladowywania ładunków
elektrostatycznych, umożliwia
j4ce v.rysoką wydajność i jakość dz;aniny.
Jeśli dodamy wszystkie wy.-

do

piekła,
boś

ty

brzydki...

••

riamiątkach i folklorze. Pr7.ejdź
my się więc po Sieradzu.„
W Rynku,
sędziwej kamie-

w

niczce z
czasó-,v Kazimierza
Wielkiego, mieści się dziś Muzeum Sieradzkie z bogatymi
zbiorami z różnych okresów historycznych.
Z XIII-XIV wieku pochodzą
kościoły sieradzkie,
Kolegiata
i klasztor podominikański. Tu
uwaga dla turystów: dziury widoczne na murach
kol-egiaty
nie są dowodami niedbalstwa
ojców miasta, lecz śladami po
pociskach artylerii sziwedzkiej
z "okresu „Potopu".
Piętma
jest starość wiekowych kamienic na ul. ul. Warszawskie.i, Dominikańskiej, Kolegiaekiej czy na Ifościuszki,
okazji do zadumy nad wiekami,
które przeszly nad SieradLlem,
dostarczy Wzgórze nad rzeczką
Żegliną (dopływ wa.rty). Jest to
wzniesienie, na którym kiedyś stal zamek sieradzkich ksią
żąt. Dla miłośników przeszlo~ci
nasz.ego kraju i kultury, niezwykłą

atrakcją

może być

i

sam Rynek sieradzki o c.ieka.wej i zwartej zabudowie. Wą
skie to kamieniczki, ale wszystkie naokoło jednopiętrowe.
Dodajmy do tego urok Wa.rty,
płynącej tuż pod bokiem miak.ać, a.ż skończy się układ<iniP.
sta, piękno szeroko rozciągają
roby damskie, produkowane w
lokó.v u p.:ina Wlady.s!awa, al- Siera<l:r.u, dojdziemy do wnio- cych się lasów, bogactwo folbo konfcren·cja w l\1HD.
dużą
slrn, że nowa fabryka ubiera klo1·u i s-z.tuki ludowej,
żyde łoidzi<in n.ie pozbaw:ioilość prawdziwych artystów ludziś już okolo 4 mln kobiet w
ne Se.st wic;c .klop<>lów. NajPolsce. Do 1965 r. ta zdolność dowych, garncarzy i rzeźbiarzy,
ważmejs,ze to te zwjązane z pro
Sierndza do ubierania kobiet że wspomnimy tylko Mus11~·1i
<:€Sem w·ra.stania ludzi, którzy
wzrośnie o polowę,
ale czy to skiego, którego dzieła objeżdża
nlgdzie jeszcze nie pracowali,
spowoduje nasycenie ryn:ku? ją wystawy na szerokim świe
cie, czy Pertkiewicza. Są tu zea którzy temz stykają się z n.o
Wątpliwe.
spo·ly tkactwa artystyczr.iego. są
wą techniką i n<l'Wą organizaPowstanie tu jeszcze nowy ludzie-artyści, którzy w pracy
cją pwcy. Jest faktem np„ że
oddział: własna przędzalnia linad barwnymi wycinankami do
wlaśrue w związku z tym fakwidująca
drogi transport przę se.li do prawdziwego kunS2Jł:u.
bryka w Sieradzu w ciągu odzy
z
całego kraju i dająca zaDużo, n.aiprawdę
dużo argustatnich dwóch lat wydala wię
trudpieni e nowym setkom sie- mentów przemawia za tym, by
cej zarządzeń i instrukcji w
radzan,
poszukujących obecnie
z miasteczka uczynić już wkrót
sprawach
nieprodukcyjnych,
pracy. Rozwinie się produkcja, ce drugi Kazimierz na.a Wisłą,
niż ws-L;ystkie fabryki dziewiarrozszerzy wplyw gospodarczy Myślimy tutaj o wartości turyskie w całym kraju!
fabrykl na miastecziko i jego
stycznej i kulturalnej miasta.
Z człowiekiem oderw:i.życie. Ta.k, jak Po.zmań buduSieradz na.a Wartą za.sługuje
nym od techn:iki i produkje sję i pięknieje dzięki Mię na oo w zupełności. Oczywiście,
cji nie tak łatwo - mówi :hn.dzynarodowym Targom, tak Sie trzeba
pomóc
miejscowym
ny łodzianin, dyr. TomaiSZew- radz - trochę w :i:nnej propordziałaczom
i
społe=ikom.
ski. - Musieliśmy wydać specji - będzie się ro:nw-ijał i
Choćby dlatego, że przesz.lość
cjaJne instrukcje, by ludzie nie
piękmi.al
dzięki
sieradzkiemu i zalbytki ziemi sieradzkiej s-taprzynosi.li do fa.bryki „ćwiar
dziewia.rstwu.
nowią wlasiność całego narodu,
tek", instrukcje w SIJrawie .••
A teraz drugi czyinnik rozwoMaszyny w Sieradzkich Zaubierania się i rozbierania w
ju Sieradza - historia.
kładach Przemysłu Dziewiarfabryce, w sp.rawie chustek
Przemysł wtargnął tu nagle,
skiego pracują już od 2 lat nad
na gl<>w«:, by się nie wlu·ęcały
prze.s.zło.ść
ziemi
sieradzkiej
tym, by miasto rosło i bogaciło
rob<>tnleo.m w ma.seyny, zarzą
jest bogactwem już starym.
się, pora więc, by Sieradz rozBo Sieradz ma swoją w.i.eldzenia zakazu,iące U1'2ą.dzan.ia Najwyższy czas, by bogactwo
kwitał też i nabierał znaczenia
ką pnz)'IS1Zlo6ć. · I wyznacza ją,
1 , W raju§ miala, co§ jeno chciala,
wyścigów do S2iatni po zak1>ń
to udostępnić milion<>m tury- wśród współczesnych, również
ciek:awe, nie rozwój bi.:downic- czenlu zmia.ny.„ Przez jakiś
Rockoszyś zażywała, lloA wszystkie.oo do-§~ mia.la„.
stów z kraju i z zagranicy, mii dzięki swemu historycznemu
twa mi.e.501ran;iowego, niie relionom lltdzi zakochanych w
Uczesałaś się, p-rzemuskalaś się,
C"LaS, gdy fabryka ruszała, miebogactwu.
monty,
nie
fakt,
że
nad
W
arPit!knie
krajobrazu,
przeszłości,
liśmy nawet specjalny etat „toFELIKS BĄBOL
Chodziłaś jak łąteczlca, a nigdy przez wUi1teczk<i.~
tą
strun.ie
w
1939
i:io.ku
ośrodek
aletowej",
pou~ającej
grzeczBogaś wzgard.ziła, raj opufoila,
sportów
wodnych,
nie
te
czy
nie,
lec:z
sh.nowczo,
ja.k
należy
Niebogo, nieboraczl,ot Zapłaczesz sobie oczko.
iirune <J\S\iąg:nięcia bytowe i ko- korzystać z fabrycznych urzą
Uszargana, uchlastana.
m1.1inalne obywa.ieli. Przyto:zlość dzeń w>0"1no-kanalizacyjnych.
Nie kiedy będziesz chciala. robi<! będziegz musiała.
Sieradzą wyzmaczają dwie rzeAle przecież - mimo tych
Zdejm manele, pójdź do kądziele;
czy: nOW<>-C'I..esue maszyny i hi- pionierskich :r.adań pr.z)•sparzaZdejm forboty, pójdź do roboty;
storia calej ziemi sieracl?.kicj.
jąe)•ch :nicra.:r. wielu kłopotów -·
•
W
londyńskiej ksiązoo
które
rząd
nowozela.ndzki
Weźmij motyczkę, także przęśUczkę.
telelmiieznej są 133 polskie
Z ma~mi zaś jest taik .. , pod pewnym względem z sieprzyjl!! P<>d swą opie.ke wraz
Zarabiaj sobie chleba, boć go Bóg nie da z nieba.„
na.zi"' iska n.a. „Sz", w tym aż
'ZJ0 105 oso!J.amli. pei'SO:nelu toGdy zaraz po wojnie wszy.;t radzkimi dyrektorami zamieniliby się na stanowiska wszyscy,
14 Szymańskich. ·
wa.l"'qsząoogo dzieciom. Obeckie 1.atbryki d.zi.ewiarskie w
St-rlY/11 te mogą nas razić niedoskcmalo.kią stylu. rymem
jak jeden, dyrektorzy fabryk
11 Pi.erwszym Pol.alciem,
nie kolonia volska w Nowej
Polsce zaozęly &ię dusić z bra- łódzikich. Bo tu, w Sieradzu, w
„częstochowskim". Ileż w nich jednak poezji. jakież booactwo
który ooiedlil ISlie w EdynburZelandii liczy okol.o 2.000 osób.
ku farbforf1, zapadła decyzja, ciągu całego roku 1957 były zagu
był prezes wileńskieg<> są
materiału dla bada.cza. szperającego
w zab11tkach ludowej
a Pierwsz;ym 11-0'lts:k.im emiże taka olbrzymia
f.a.rbia:rn:ia ledwie... 4 nieusprawiedliwione
du Józef Rymkiewicz, kt6ry
twórczości! Trzeba prz11 tum pamiętać, te jasełkowe misteria
grantem poIHycznym we Fra.n
stanie nad W airtą w Siera- nieobecności w pracy.
przybył
d•1>
stolicy
SZ/koojti.
na
cji
był
pia.stowski
książę
dotarły do nas w wieku XIII i tu, uzupełnione slowLańskimi
dzu. I w l!.14!.I r. ru'51eyfa
poo~~ku 1832 :roku.
gniewsk<>-kujaws.ki Władysław
owo·czesne maszyny angielob-rzędami, zaroilv się nadzwvczaj:n.ą ilością form wierszowabudowa na szeroką skalę. W
Biały (XV w.). który po burzskie i l!liemieckic, zainsta•
W walkach 0 ni~dleg
nych.
międzyczasie zmieruiOl!lo p1a:ny
liwym żYciu c.siadl we Francji
lowa.n.e w fabryce zaipewlość Argentyny w lat.ach 1812
i dziś w Sieraoou p.l'<:tcuje już
Widać z nich, że 1114 polski muu dużo wiisoluch zwuczajów
jak<> mnich w . kla.sztorze cysniają Sieradzowi
ekonomiczną
-1816 wyróżnili sie męs,twem
zakład d:ziiewj.a.r&ki o t?.W. zam
związan,ych. z Godami, czyli pożegnaniem starego, a powitatersów.
przyszłość. Przecież pólloca mii ~ługami wo-;jskowymi emikniętym cyklu produkcyjnym,
niem nowego roku. Owe przebierania się za dziki_e zwterzeta
li.ana zl, które sieradzanie zagranci polscy;. pułkownilc Ma•
Pierwszym
Polaltiem.
i cudzoziemców, wodzenie żywych zwierząt ze śpiewem i mu- , a TI:ie tylko :<ama fa1rbiarnia.
rabiają co miesiąc to chyba
n ud Z.at.ocki, Keneral An toni
który oota.rl
do Japonii był
Budowa zl5liżyła wielką 700- nie drobiazg dla gospodarczej
8elina-Skup4ewsk.i, major Ja.n
zyką, skl,adani,e powinszowań doczekanych. Godów - wszystko
jezuita ks. Wojciech Nęciński.
tyltięc:zną ł,ódź do m<1 lego J 2sytuacji miasta! Na czym polektóry po wykryciu go pr'ZJeZ
Waleria.n Balewski i llOMlCZto ma swe korze.n ie w dawnych p09ańskich czasach.
tys:i.ęczm.ego Sieradza. Zbliżenie
ga wysoka klasa tej techniki?
nik Antoni Mierz.
władze jaJJOńskie
na wyspie
Pierws.zy zwrócił na to uwagę Adam Mickiewicz w cz.asie
<10\konuje się dzięki lioz.nej g.ru
Na tym, że umożliwia ona
Sakum został w 1643 roku
•
Wybitną
poo.stacią
w
jednej z prelekcji w College de France. Ale to już osobny tepie
imży;nierów-aboolwentów
już dzi:.i produkc,ię 350 tys. szt.
.stracony w Nagasaki..
dziejach Szweo.ii XVII wiemat. który tak jakoś mimo woli .,wlazł" pod pióro.
Politechn~ki ł,ódzikiej, dzięki ewyrobów miesięcznie, wyrobów
•
W brazylijskim stanie
ku był Pola.k Maeiej Palł>icki
W ub. roku mialem oka.zje być świadkiem jasełkowego wik0!!1omistom
Łodzianom i
o dużej różnorodności wzorów,
Santa Catar.ina żyle osa.dnik
(1623-1677). pochodzący z Ka.dowiska w powiecie sieradzkim. Od rana już młodsza genewJększej C7..ęŚQ.i tzw. średniego
bogatej kolorystyce i wysokiej,
polski
o nazwisku Balcer, p-0S!lalb, dyplomata w służbie
diQiroru technicz:neg>o. .Test więc europe,iskiej, jeśli nie świato
racja wsi z niecierpliwością oczekiwała na przyj.foie „wiliato~k emi"fra.nta. ze wsi p<>dkróLowej Krysl<yny oraz krow Sieradzu cala lódzka kol<>- wej ,jakości. Przecle-.l tylko te
rz1/' albo - Jak ich nazywano w innych wioska.eh - ,,herokirako•wskiej, którego ojcieC
lów Karola Gustaswa. i Ka.ronia. J<llk: robie radzi, j<llk zy- cechy µrodukcji
sierad.zlkiej
dóto".
Przeilhodził
i><>dobne
diłlieje.
la XL
jeT
sprawiły, że zwykłe bluzki dam
.iak bohater i><>ema.iu Marii
Równ"' z zapadnięciem zmroku we wsi rozbrzmiał srebrzy•
W
latach
1945-1957
sposki.i wychodzące z fabryki z ceKonopnicki.ej „Pa.n Balcer w
śród
P<>W<>.i-enne.i emigracji
Inz. Szymczak, d~ektar te- ną 45-80 zł można
sty dźwięk dzwaneczk6w.
kupić w k<>Brazvlil".
16.810 Polaków Pl"ZY.ielo obyohnii=ny zaikładów, łodzian.in,
- Idą! Herodut - co tchórzliwsi malcu pochowali się pod
misach całej Polski po.„ 150 zł,
•
Pierw~ i jedynym w
watelstwo a.ustraJi.iskie.
ta:k: o tym mówl:
stoły i lawy, albo w faldach matczynych spódnic.
a zdarzyło się te-ł, że wspomnia
tym czasie inżynierem w<>jsko•
Pierwsza wzm.ianka o
- Czas dzielimy między fane
bluzki
sieradzkie
w
opak<>wym
w
Argentynie był w laP<>lakach w Belgii zna,jduje
Oto jut są w sten!, już wchodzą do izby... Na przedzie
brykę a
dom. Kawalerovl'ie, waniach zagranicznycb sprzeda
tach 60 u~leg<> wieku uw kronikach brabancki.ego
anwl z gęsi.mi skrzydłami u -ramion, za nim halab_ardnfclf,
oczy·wiście, często jeżdżą
oo wano w Poznaniu i po ... 320 zł! sie
chodźca
z Polski uc-zestnik
miasta L<>vannum
(obecnie
dt>lej marszale7c w telcturowej zbroi i Herod tv zlotej koronie
Łodzi, a k<>munikaeja jest d<>Sieradz konkuruje więc z popowstania styczniowego, puł
Louvain), 1>00hodzi z 1253 roku
1 O'POńczy z pluszowej kapy. wreszcie biała śmierć z kosi! (tu
bra. Gramy w brydża, jest już wodzeniem z wytwórcami „ciui odnosi sie do kuoea i właślli
kownik Robert Ad<>lf Chodakilka dobrych „czwórek" bry- chów" wszelkiego
rozlegał się przeraźliwu wrzask dzieci),
a na końcu diabel
pochodzeciela
domu w tym mieście
&iewicz,
budownim:y szeregu
czarny jak smola w kożuchu wywróco.nym sierścią na wierzch.
Ja.na z PoJ.ski - .Jea.n de Pofortl'fikacji w ArKentynje. któł<>gn.e.
z ogonem nabitym szpilkami (gduby nie ta ochrona, p o n i e - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ry w 1867 r. dokonał pierwktórzy żartownisie wyrwaliby mu go wraz z kawałkiem spod•
W St.ana.eh Zjedno.czoszego wzlotu na balonie.
uych
jest
120.000
Polaków,
dycyjnej wieczerzy i zachowywałem
ni, do których ogon byl p1·zumocowan.11 agrafka).
m W 1480 roku <>siedlil się
jak
Sarma.ta
osiedlonych
)>()
n wo.m1e w Monachium i otrzvmał staco to:
Zaczę!o si11 przed•tawienie. Marszalek meldował o naroclzeświaW<we.i .
Tylko niC12Jnaczna
nowlisko malarza miejskie/JO
nitt się Mesjasza; Herod zal"ządzil rzeź niewiniątek; aniol docześć
.sp<>Śród
nfol~ pi-i:y.ieła.
artysta pochodzący z Krakowa
...zasf.adlszy do stołu w godzinę zmierzchową
r>iósl o uciec zc e Świętej Rodzi nu ..§mierć z okr.z11kiem: „królu
obywatel&-two Stanów Zjed.noznany j.ak() Jan Polak. \'\7 oią
Ja.dl polewkę migdalową.
C7Alltlych.
He1'odzie, za twe zb11f1d, id :ź do piekla, boś t11 brz11dki" zrzug.u 12 lll.t swego życi.ia w i\f<>Na drugie za~ danie
ci/a mu lwsą z głowy koroni:. na co ten zwalił sie na ziemie
•
NaJwic:ksoo
skupisk.a
nachium nama !ował 0>n szer:ł~
Szedł szczupak w szafranie,
polskie w Bra.z..vlii s:i w st.a.nie
fole kloda; diabeł zaś waląc 11; p<>dloqę widiami (prawdziwvobrazow <> treści religijnoj,
Para.na, mniej liczne w sta,Da.lej okoń, pąc:lflei tlusto,
"miJ. i dzwoniąc lańcttchami skakał, wierzga.Z i kwiczał, at
które zyskały mu sla.we c:rhło
nach
Sa.o
Paulo,
Rfo
Grande
Węgorz i liny z kapustą.
weir<> m.alan..a późnego gotyku.
ci:trki chodzilłl po plecach ...
de
Suk,
Santa
Catarima
i
w
Karp sadzom1 z rodzenlcami..
.Jedna z ulie Monachium nazByło pięknie. Calą noc §nili mi się „wiliarze". Przewracackrei:-u federalnym Ri<>
de
wana rosta.ta .Jego imieniem.
Na "koniec do chrzanu grzyby,
Janeiro.
lern się z boku na bok. Pilem nawet spirytus na orzechach
li Jednym
z
wyższyoGI
I różne smażone ryby.„
•
Kolon:ię wlska w No(czu może orzechy na spi,rutusie). Pomoglo. Wtedu przypom11nęd1I1i'ków Min:&ierstwa Zd1"0
we.j
Z-ela.ndl;"i
7:<1,P•ac-ząl"c6wa.ł
w
niałem sobie, że po tradycyjnych jasełkach zasi.adlem do trawi.a <n>O•weg<>
a(r:vkańslctego
JERZY STEFKO
lat.ach · II wojny św'.iiat-&we.i
pa11stwa Ghana jest Polak. dr
ka.nsporl 732 polskich Slie:rot.
Brorusla.w J~f Che~
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faktyczn ie
nej.
nie"'...mi erzone. Gdyby
Właściwie jest to miasto niemal
sobie wyobrazić Tokio, jako koło, to trzeba by mówić
o średinicy d~ugości 80 kilometr ów. Areby d<.i.stać się
trzeba. by jechać samocho dem
z krańca na. kraniec godzin. Na. tej to olbrzym iej powierz chni
około trzech
żyje prawie 10 milionó w ludzi.
niezim.ie nnie o godz.inie
I chocia.ż kin jest co
nie miara, a miejsca są nurnerowaine, nie dla wszystk ich star
czy biletów. „Kolejk a" posuwa
się więc centyme tr po centyme trze, cierpli-w ie, w subordy nacji niemaJ wojskow ej, aż zostan:e sprzedan y osta.tni lbllet.
Cl zaś, którzy go już nie otrzymali, ro.zchodzą się moment alnie, "bez krzyków i awantur .
gdzie inPról:n1ją sz.częśda
dziej. Dla najbiedn iejszych bę
jeden z
d
przykła
dzie to na
wielu tysięcy automat ów, ustawionych tu na chodnik u. Do
najpopu larniejsz ych nal•eżą te,
w których wrzucon a m<l'!1eta
\llTprawia w ruch 11:.iL~anaście ołowiany-eh kuleczek . Ta, która
woadnie do najtruoo iejs.zego
dÓ os!ągin.ięcia otworu, przYilos i
temu, kto pr=dter n
wygraną
na nią postawił.
W pai>liżu tych miejsc, a prak
tycznie rzecz bl1>rąc - c-0 kil'i.toją uliczkadziesiąt kroltów,
ne... wytwórn ie słodyczy. B-0
trzeba, że naród to
wiedzieć
również bardzo łakomy na sło
dycze. Ile się Ich tu I jal<ich
sprzeda.i e na ulicy - Bóg raczy
wiedzieć. „Fabryk ant" talti pro
dukujc biszkopt y, cukry itp. na
poczekan iu. doda.le do celofanoi.vcj torebecz ki czekoladę - i
ju:i: można dale.i wędrować w po
szukiwa niu Innych przyjem no-

kończy

dzi•ewiątej .

tu

Pełuo

garniach ,
można

młodych

i;rlzie
się

Judzi w księ
„na sto.Ti1CO"

nauczyć

Żyje zaś różnie.

ćlowoli.

Ci, którzy

mają pieniądz.e, odznaczają się
jedną wspólną cechą: lubią rozrywkę, zabawę, uciechy. Obliczono, że tokijczy cy wydają

średnio 40 procent swych zarobków na rozrywk i od książki
na loka1u nocnym
począwszy,
zale7..nie od teskończy\',rszy go, kto i na co może sobie po?ZJWolić.

O!;azji do pozbyc:! a

się

pi.e-

niędzy jest tu zresztą niemalo .
Istnieją naiwct specjaln e dzielnice wylącznie o charakte rze

rozrywk owym. Taka nn. Ginza,
najbardz iej zresztą eleganck a
i nobliwa , liczy ponad 500 nocnych lokali (w całym Tokio jest
ich około 5.000!) i różmi się w.sadnic.zr> od wybitni e mieszka ln.ai Asakusy czy Shi.n.bas hi, nie
mówiąc już o Shinjiu- Jru, najbartlziej przeludn icmej i ... niebezp'e= ·ej. W zaułJ<ach tej omożna cgle
spotkać
statniej
pluto.ny awantur niczych kobiet,
krymina li-stów, pijaków .
Ostatnio nawet władze zostado przedsięwzię
ły zmuszon e
ci" ostrych środków w dzielnicy
w pewnych
Yoshiwa ra, gdzie
przybytk ach zwanych tu „ćloma
mi zamkniętymi" p1·zebywało kil
kadzicsi at tysięcy ltobiet. Więk
sza cześć tych lrnbiet przeks:>:ta.ł
pokojów ki
później w
ciła się

Kogo na to stać, skieruje swe
kroki do wyzywająco reklamo wanych kabaretó w, które mają tu swoją historię i S'NÓj S'J)e
cyfi.czny charah"t er.
wiadomo ,
ja.k
Japończycy,
tkwili jeszcze około lOO la-t temu
w Itomplet ncj, feudalne j Izolacji od reszty świata. Po nawią
zaniu kcmta.lttu z zachode m, z
Europa, ul.olali wiele rzeczy pod

ponieważ są do-skopatrzeć i prztr
nał:vmi naślado,vcami
nieść je na swó.i grunt. Dotyczy
bycia
i
życia
dziedzin
wielu
to

europe.is!<ieg-0. Między innymi
teatru o charakte rze wybitnie rozrywk owym. A le ni.e

tal<że

oP-ranicz yli sie bynr.j111nie;i tyUco

do naśl:tdowaictwa - poclpatrz o
ne formy kabaretó w potTafili

ale - po„
jednal\. pn.y staryrn uzawodzic" i łączy nnwą pracę z
dawnym i spasobam i 7..abawia .nia

tancerki , sprząta.czk\ itp .,
zmieniając n~ZWf; 7.ajęcia

mężczyzn.

istocie rzeczy - u Japo11sprawy miłości i „miłości"
,lakby na pierwszy m planie. Potem dopiero kole.i na Jel<turę, kino, teatr, va.riete, sport.
Dlatego zapewne ulice są zawsze
tak pelne ludzi. Praca koi1czy
południu, a
s!.ę tu o piatej p-0
dalszych siedem god-zln wypełnia
W

~zvka
stoją

z:i.. rozrywli:ą!

A więc kino na pr:zyklad . Ni
gdzie w Azji ni-e spotka się ta.k
licznych i ta.k długich „kulejek "
przed kinami. Przeważa mło
dzież, głównie żeńska. Ostatni
seans zaczyna się o siódmej i

Przed automat ami rozrywk owy
ml zawsze pełno młodzieży.

N-OWY JORK, 27. XI. 58 r.
Ha~1lil
P.iszę już z Noweg-<> Joorkll;
n.a.zyw-3. się „G~ge Washlng -t-0n". Pa-

Szczyty dil'ap.aca y t<Mią we mgle.
Z V1cyso<k-tiści 16 p!j.ętra patrzę w st.ronę
f#..a.ram się '.ZAłba.C'tyć w
AUanLy ku,
mo-jej
bn.egi
dalekie
wy<11braźni
oju:ey?.n y ; ..• aJ.e do rzeczy.
14 11'~.ada., PO' spcl;:ta~du, kt.óry -0,dbyt s!ę 11or..rzed nieg() dni.a, WC'Ze&nym
r<mk:iem wyj.N;<J'.i;a.lllC\'. Mi~k!m k-ołysan.i
w n.:-.isizych s~..mo-ch-0·dacb „le-c'imy ". ja.k
t-0 mówi~ ruasi oS'Z'Oferzy, w str·:mę
Ha.rf.foirdu. Po 400 ID.'.11.aeh n'°cujem y w
IJ1"'Zl'droż.nym botem i 15 ra...-io „prujemy" dalej.
oczywiście
i
Oglądamy k;rajobra z
wyczytu je w
fuie\vo-ńsl;i
ga,da;rn3 .
. „Timo;}", 7ie w B'·azy1ii , w miaste•- :lku
B, pa.st.w- 7. am.oon.v za.rzn<',;ł kol>iet,oon
próżn>ll'Ść. W odipowie drl:i k-obi-eiy znajk1l\Ści ele obr?;uciły go
duj<l/OO Sl!oę w
broszika.l'.llli. i kli111tSa.mi.
u-wa.ga:
Ale a. J>l'O'il'OIS: kobiety
1 tel<!<Wlizj.a, niezwyik le tu f'6!ZIP'()WSZOOhm'll!la, staje s'.ię (poerdo:ibno) p()WOilk m
lVZWoo& w. Koibi.ety , gio1c1'zi1namd ()lgląda- jąc pni.gram y telewizy jne, zaniedlbują
s·ię w S1W0<ieh donwwy d1 obo•wią7ika.ch.
K-ll'bi:eity w k.ra',ju, miejcie to na uwad'ze, chociaż na ra1Zlie PT"ZleW~e wam
to nie ia:JZ:i!
ładne, stare miiasw, w
Hall"tfOl 'i jednym z siedmdu na.,ista11"51ZiYch Stanów Ameryk. i, Wie=re m. fiilm z D<>l'lis Day. Swiema pdosenka·~ik,a i dobra
~I"ka. M'iile ;po.!ą=ide. Drugi fillm
to ·71wyk:la „ebał-:i." wg Ver:ne'a.
16.XI. Sil>Clctakil - m~ przyjmo wa.-

da.

icy,

17.XI. już S:im·lngil ieliil. Nudne, :rnale
' miastec'l lko, 'llMitUte chmuram i. Paicllnlie
f.'11111

powszechną rozrywksiążka.
na przykład

ką, jak
„Epidem iologicz ne" wµrost roz
czytelni ctwa
powszech nie.Tli e
wynika z faktu, że analfabe tyzm jest zjawisk iem niez.m.nym, nie tylko w du"iych miaznacznie rozbudować i dlatego
stach, jak Tokio, Osaka, Nanie trzeba się dziwi.ć, jeśli w
goya, czy Kyoto, lecz także w
dzi.elnicy Asa.kusa wystę1>uje na
jakiejś scenie sto i więcej tannajodleg lejszych zakątkach gór
cerek na raz a dekoracj e i świa
skich.
na
niż
bogatsze
tła są jeszcze
słynnym nawet Ero:>.<lwayu.
Nie będzie chyba przesadą,
Ponadto spektak le te mogą jeśli się powie, że żaden inny
twana
i
przyprawić o °""-ypielt
naród nie odczuwa tak wielkiej
rzy niejedne go bywalca samego
potrzeby • lektury i informa cji,
Folies-B ergere. Nagość obnosi
jak Japończycy. Za podbudowę
się tu bovviem ostentac yjnie nie
tego twierdze nia niech posłuży
mal, bez najmnie jszej szczyp- fakt, ż-e na głowę każdeg-o miety pruderii . Wypływa to zresz- szkańca Japonii (wliczając dzie
tą z faktu, że zgodnie z zasaci i niemowlęta) przypad a pół
dami tutejsze j religii nagość by
torej gaz.ety dziennie~ że \V saa
m,
gr:ueche
jest
nie
j
najmnie
myn, Tokio istnieje kilka tysię
pruderia stanowi pojęcie niecy księgani, a ruch w nich jest
znane. Nikt się przeto ani nie tak olbrzym i, że zamyka się je
dziwi, ani ni'.e gorszy, ani też
dopiero o pólnocy. W każdej z
entuzjaz muje nich można stanąć przed dospecja1n ie nie
obnatancerek
ami'"
„występ.
wolną pól:ką·. wziąć do ręki dożających się wśród .stolików na
wolną książkę i czytać ją na
wido111'Ili.
t)•m miejęcu, ja:k długo się to
komu podoba - bez obowiąz
Setki tego rodza.iu t<>kijski ch
ku :zakupie nia.
kabaretó w otwierają swe podwoje cztery ·razy dziennie , przy
o
I<ażdoraz
Przed północą dopiero pustoczym program trwa
wo około trzech godzin. Czas
szeją te księgarnie, jak zresztą
się
ich rozJl<>Czynarua pokrywa
i wszystk ie inne przybytk i rozz pocz~tlde1n seansÓ'w 'v kinach.
rywki. Trzeba się spieszyć na
Dla publiczności, oczywiście, wy
metro. Ju-·
godne to bardzo udogodn ienie, ostatni autobus lub ...
tro znowu do pracy
czego w żaAnym wypadku nie
sao
eć
powiedzi
da się jednak
YOHIDO KANUK I
mych tancerka ch, zmuszon ych

Pies, który z

Br"ZJ!Ili to niemal jak fantazja ...
mężczyzna
mlcdy
Pew;en
uleg_a n•:esz,częśliwemu wypad
kowi. Trac; dużo krwi. Serce
zaprzestaj e b:ć, od.dech m:.er.a, Nastąpiła tzw. śmierć
kli11iczn.a.. Jesz,cz.e przed n~e
w:ielu laty ża<laTJ. lekarz n:e
p::-óby uratowa podjąłby się
nia pacjenta w tym stan!e.
Rew<l>lucyj11y zwr<l>t na.sł!>,p.ił
metoo'Zi e
~zięki
d·tl'piero
lmmpJek sowej prof. Neg<PWskiego.
J{Jinfozn ie zmadem iu d>IJl!lil'<>wa.dz!l się poo oifoklaon ie kO<!ltr<l'lowa n.ym ciśnieniem kfflld-a serca i
s-erw-{}waną krew
zmu.sz.a .je do p·odjęcla pracy.
J eifa.()c-:z-eśnie &pecjcln y aparat <Nidenheowy przyjmu je na
sieb;re rolę r.-J.uc tak dług3, aż
te wrócą do swych czynności.

nilka". Drugi fiilm z Gimą Lolfob1dgiodą.
Sp<iewa Mru.-;<> Del M-Olllaoo, zda.je mi
że

„nieźle".

(tzw. Vorwiih lwywolaw czy
Wystarc zy go nam1mmer ).
kręcić i już w sluchaw ce odzuwa się nanranu na taśmie
Hamtelefoni. stki:
głos
burg... ·Hambu rg... Hambur g ...
Wtedy nakręca się żądany numer w Hambur gu i połącze
I nirdu nie
nie załatwione.
ma żadnej ..nawalan ki"'. chyże to okre.~ przedświaba,
tecznu i wszuscu wszustk im
żuczenia.
Pozwoli Pan. że

składają

i ia je zło
Panu. naszym telefonistko m i wszu.~tkim. którzu
z uslug telefonó w k.orz1:sta ia
ia.k najszubs zego wprowa dzenia podobny ch automat ów
w nasz11ch miastach .
Serdecz ne pozdrow ienia
(kl)
żę:

żuczę

najoiek:a.WS'ZYID momenc ie program y
telewixy jne (filmy czy insceni7. .acje telewizyjn e), wesołe czy poważne. Jedynie naukow e program y są wolllle od
rekla.m.
Wiecz6r na ulicy tego miast.a. ma.
jakiś 1.M'Cllt. Kręte uliczki, eta.re domy
nie przyp>ll'Illinają w n:ic:zym stereoty powego m1iasta Ameryk i. P07Ja tym
IJ<r'ZY!l'll<t-awaarla. d-o świąt są tu wręcz
ni>C""Lwykłe. Ulice przystr()j-O•n<> już w
giirla.ndy , na. wystawa ch po_iaw:ia się
brodaty św. l\f.ikola.j , Sklepy z zabaw-

W MIEŚCIE DRAPACZY
(Kor espo nae ncia
Nie'1lwyi{Je

gorąea

publii1CZooś<i

wy-

w Ho.Iyoike,
salę
pełni~a po btrzegoi
gd;zie gira.I:fśrny d>11opiero 21. 11. Na~p
ny dzli.eń, robota, przywi;t,a ,l nas pierwsv;ym śniegliem. Ma.my jesireze pm;ed
sobą obja1z>d z „l\i~.i;e.m i Żll'ną", wJęc
na S'L()sacll nie
w0ile"llf1byśmy śn.iieg'll
wi.UlZlieć . Do tego jednak jes:zceze · d·ość
dail·ek11, czek.a. nas miesiiąc wypoc~
lm (oo 8.12. do 6.1.59), w C'ZillSie kłó
r'ego będiziemy ocizywiś cie pra.oell'Wa.ć
na>d kochany m panem · Fredirą.
TeyLe

roboty

wyjeoha.liśmy

wezes-

wi 6C'1lOO:ell1 do stairego B-ost.oml .
!\f:reszlk.a tu około rmtilłiona lud2ń.

llY'ID

IS'Zla!mp>IJID.em
ty1'ko
,,MyJcie włooy
Avay". Taik, taik, otu reik:1a.tna
łmd'7.ii a !koiły5'1le do snu, przeryw a. w

„Riłnise

1

wlas nd)

ka.mi dziecd;w:iymd

pr7.(lŚClilgaJą

się

'11

pomysłowości.

hotelow ym na.
ekranie telewia;o ;ra „leją się" nielud2:lro „w mordę" ja,cyś gangster zy. Ktoś,
kog"(JŚ porywa., m<Jll""duje, a.le <10obry pam
w os.obie starego znaj-Ome go WjiłtiMna
P<>Well.a. wszystk o wyjaśnia. Ostatnie
kJ.a1'1ci fillJm.u, to ta.k.że debrze nam
7.tb!l-nia, już nfoco oczywiście starsza
(tak, lait.ka lecą), Myma, Loy, tuli swoją pttłe•hJUI, buzię do w11-sików oobrego
No cóż, pl"O\SZę państwa,
~wel!la.
c'e.st la Vie!
Ale

już

w pokoju

W promieni .a.eh słońc.a ład!llie ~Ją
da 1!1W<Sla, któirą milmlern y do NQwego
JOl"kiu. Chcemy wjecllać do tego mi.a-

żej.

t.en SP'J'Sób przywró oono
m!-odem u Wiaczesławowi
pracuje on jak
Dzisiaj
P.
normaln ie rozwjnięty
każdy
W ten spo,sób w
człowiek.
Zwią.zku Radziec klinikac h
kiego do dziś wy1l'"w·<ino śm~.er
ci ponad tysiąc ludzi. Medykr<Y"...zy jednak dalej.
cyna
Dz'esiątki tysięcy eksperym .en
tów dowodzą istnienia nowych
możliwości w looznict. wie.
przyklad
na
Oto
transplal !ltacje.

1

Lekarz r<Y.ru.m~e Jlil'"ZCZ n.ie
prz-eni·e sienfo tkanki z je,i nĄ
tur.a.Inez o miejsca. na inne, w
oolu z:a..!t,rycfa defektu. Przem-0t.ffi.a. w ten sPoosób
nooić
skórę, ścięgna., k-0ści iUI.
tym względzie
Sem;.a.cją w
byla dla oalego świata lekarskieg o wfaot'!-o.m.OOć o 11;rzeszcze·pieni "l gfawy jednego p.sa
OJJerac,ii d-&lt-0
n.a. dTUgieg-0 nan.zj P·l"Zez prof·as-OTa J).em:ichowa z I Instytut u Medycyny w M~kw:ie. Obie gło
najzupet Uiej
reagowały
wy
norm.aln ie. Prz.es1.,cz,epione w
innych wypadk ach .s.erca zw:i.erzęce pra<:Ują d:;:jś przez około m'esi:ąc j.ak najlep:.e j.
- To na ra."Zie próby w kie

ny ruch „pobiuro wy".
już zm..'1iejS1J341ly
Na prz.edmieściu
temp•o. Im bliżej cen.tru.m , tym t?o-czkorowoo 'Zie
nrlej, Ozęsto S"'va.j-emy w
aut. Z tunelu - ulicy bije cbloo. P-0
Stajemy
dra;pa.c:z-e.
obu strona-eh przed „Geoorge Washi.n.g(o(}n". Sprawn e
wit?<ly unc>SZą nas na IG piętro. Tu
będ~emy mi=..lcać J!<rawie efo za.koń
C"M'nia n.a.S'Lej pi;.f"l"'Vl"\m:-ej tury.

lśm!ą.c-ej bfa.fo~cią
w
Kąp.kl i oto
k-0s7.uli '''YCh-Od'Zę z k!!-lega.mi n.a. piierw
szy spacer po N. Y.
ta.k, to robi vvrażenie.
Cenotrum Timessq ua.re ml•ll'lli się <>.d reklam niezwyk le 1n1<myslowych i ba.ridz() ko]CTtmcyc h. Na 57,czycie „Timesa " migające µasm{) śwfotlnych lilter poda-

je osii'·ltn.ie wiad10,n1(}ści. „Pepsi col.a"
- rek.la.mu .ie się n.a <'..a.chu po-dświetl-0Z
W-OdOlSl!>adem.
szemkim
r,,ym
uśmiechn.i.ęt.ej wielkiej twarzy pDqllUW
nego akitcira, wyd0<bywa.ją się kłęby
,;palC>ie tylko M.a.rlbro "I
dymu Dcehooz imy oo na-jwyis zego bucbmlm śmia.ta „Empke Sl.ate BujiJ.iłi.nig".
Wje:i:i<li amy na. 102 piębro, w lh5'1Jacl1
w1dok n.a.
czuję · ucisk. Z gałeryjki
miasto. Urreka.jący! Wieje- ositry, 'Zimny wia.tll'. Nad brzegJi:o>m rzel.."i UnJit.ed
Narodów .
Pałac
Nati,o:ns Bnldiin.g O 20.15 siedoz;imy już w wyg0<d,n ym f-0telu „Radi() City Mu~i-0 HaJJl'u".
W kraju j.es<t teraz g<Jdz. 19. Tarn, w
LO<dlzd, w kawi®r"nii h-ctelu „Grand"
7,a,pewme tl-0-czno li gwarno. MHe penie
keJiileJ:'\k.i podJaoją n.as.cym UO'OC'ZY'ffi ł.O
lcd'Zia11Mian
urodriw ym
doz:.ianik:OI?l i
,,szą.taina", więc pijcte re smaikiem l

W dotychc zas przepro wadm
nych 15 operacja ch prze."zcz e
p'..enia Demicho w um;esz,~zat
na szyi
głowę
„dodatkową"
psa .,podstaw owego". Ale to
stwarza pevme niedo~o:Jnoś-ci,
Tak Więc pies „?0<l5ta wowy",
zwracając

,,swoją"

g!owę,

uc!ska głowę pr:ue.szczep:oną i
zakłóca proces krążenia krwi,
oo oczywiście zmniejs za możliwość przetrw ania.
Dlatego tez obecnie Demichow przygoto wuje się do z.ametody,
now.ej
stosowa rua
tym, że
Zmiana polega na
zamierz a JM-Zegłowę
drugą
psu nie na e:r,yi,
szczep-ie
na wzór
le<:'ł: na grzbieci e.
owej chimery mit<>logi.C'lillej z
umieS"L-Ozoną na
głową korr;y
grzbieci e lwa.. ·To jest mianowicńe ta metoda. która według
umożliwi
opinii Demicho wa
dłuższe utrzyma nie pr.z.y ży
c:u p;sa z dwiema głowami.
są to ekspery Oczywiście,
men'·y nadzwyc zaj trudne. zwa
żywszy, 7.e trzeba przy nich pokonać tzw. „granicę sprzeczn oChodzi tu o sprzeczność
ści".
grup krwi (prawie nie wy'!>tę
pująca u zwie!'"Za t tego samego
rodzaju, przyna.jmnie~ u psów),
tkaTiek.
samych
.sp::-ze·::Z."TIC•ŚĆ
która ciągle jeszcze· sta.nowi
Ja.k otrudność.
zasadniczą
Demicho w, -trudność
świadcza
ta może spowodować nawet paraliż organizm u, któremu przeszczepio no obcą tkankę, co naprzy
tomiast nie występt!,ie
przeszcz epianiu wewnętrznego
organu.
Innym ekspery mentem Demichowa jest prze-szcz ,epianie ser„Króliki em doświadczal
ca.
nym" jest znowu pies, któremu
drugie, „dodatk owe" serce umieszcz ono po prawej stronie
klatki piersiow ej. Wyraźnie da
je się słyszeć podwójn e uderz;emia.
.Jaki .ie8t za.'!adnic zy cel ba.dań nad transpl;; ntacjam i, prowadzony mi w klinie:- Demicho -wa? Profeso r określa go krótko:
Pragnie my przyczynić się
do łego, aby można było przemlowiek a przez
dłużyć życie
zastąpienie schorzałych lub bra
nowymi .
organów
kujących
Bylhy to piPrwsz y etap zmierzający w pnysz~ości do przeszczepia nia serca w organi:r. mie
ludzkim . Z drugiej stronr myśli się o stworze niu dla ci{)i:kich przypad ków onerary jnych
aparatu służącego do szta::zne utrzyma nia obiegu krwi,
go
przy czym w aparacie ty1n ser„
ce· i pluca byłyby prawd7.i we
(dla ich zachowa nia służą har...
tzw. „kosmic zne••
dzo nisi.tie
tempera 'tury),

GRIGOR I ORLOW

P<>'7Airawiam serdeCZDJ!e
IGOR SMIALO WSKI
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Ow pies 0 dwu głowach
"prawj.e tydz'.eń. Opierając
na tym dcr.lw!a d=en:u. po
kilkuna stu d.Ii.iach prrep:co wadzil następne i d00zedl: do
wniosku , że pies o dwu _glowach może żyć znac:zn;e dłu

żyl:
się

W

Panie Reda.kto rze!
Przyzna m się, że bylem niemal-o zdziwion u. odu mnie to
spotkało po raz pi.erwsz y. Bo
proszę sobie wyobrazić: telemiędzy-.
foniczne połączenie
miastow e na trasie Stuttnar t
w ciągu kH:/w
- Hambwr n
sekund!
Nie zaprzecz11 Pan. że na.. chowet przy najlepsz ych
dach" na nasze.i poczcie. naprzu najuprze jmiejsze .i
wet
i chetnej telefoni.~tce z naszei
uzyska„międzymiastowej" np. Lodzi z
nie połączenia
co
trwać
musi
Krakow em
najmnie j kilka minut.
Ze tutaj natomfa. st i.dzie to
zatak sprawni e i s.zybko.
nowocze snależy
wdzięczać
nym, automat vcznum centra.specjaln emu systemo lam
wi.
Rzecz polega na tum: Tw.ż
ma
de miasto i miastecz ko
numer
czterocu frowu
swój

6 dni.

runku przywra ca.nia ludzi'.l'lD
utraQIM! ych lub zruszc= nych
przez chorobę organów
mówi profesor Demicho w. ~
Być tnDŻe brzmią one jes7.c-ze
ni~mmej
nieco fa.ntastyc zui-e,
jedna.k jest to chirurgi.a . dnia
jutrzejsz ego.„

życi.e

nu.dą. Jed!naik w:iec:ror em na.wet takie
mi.as!<> iirulc=j wyg·Jąda.
bT'Z;Ydki.c
Lśll!iący asfalt odlhijia du:7A> k:0>l<>M".\'YC>h
ja.snw Q!ŚWief,J.<001.ę
Szeraklie ,
reklam.
eiklnia ma.ga.zy nów. I <>!!ZY'W'i:§oie znowu
M.„t>:em;y do kina. F~tm „In Love and
War" (W rnf.łll'ŚC>i i wcjnie). Na,pisze
o rum ob157erruiej w „Ekrani e" ~c
ta-m. wie<: e•dsyłam oiekaw,oński wych tego f1limu czyteln:ii 'ków „D?.ien-

się,

przeszczepioną drugą głową ~ył

MOSKW A, w grudniu

ści.

zost.ała

g<initwa

nie jest ów ka-

Oczywiśde,

baret tak

Temu psu p.rzeszczeJ>iono cl:cugie serce. 1Viaiac 6.wa serca żył 3z" dni.
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-

Widzę
fabrykę ogromną
mó wi dyr . „ Bo rut y"
Czy jest pa.n prz;ywią;zany
do fabryk i?
- Pracuję w .. Boruc ie" już
23 lata. Przeszedłem w.sizy.stk:e szczeb le: od chem ika w la
baorat orium , popa"Zez asyste nt.a,
kierow n'.ka od:lz:ału, .s:ze!a pro
dukcj i i d<yrek toc'a techn icznego. Przeżyłem z załogą ,,dm '
górne i chmu rne". Jakoś zży

liŚJny się Z SJC•bą.

Jakim i <lslągnięci•l!..mi moirą się
po.chwalić
praoo wnicy
ZaJda dów „R-oru ta"?
Dobry m
opano wanie m
proce sów te:::hn o:og:c znych i
-

poświęciłbym

tro:hę

*

ważnej

ei.a. produ kcyjn e. Kie-d,- indrr.iej Z..'lÓW czytaliśmy W J)'rnSie nrtyku ty o k.ieps ltiej j.!!.k·:iś
ei barwn ików, do.sta.rez.anych
p:rzez „Borutę" przem ysl-0w i
włókienniczemu. K~óra c-pini.a
.,
zdaci em J;tana, jest słUS'llna?
- Jednia i dTUg,a jest słu
szzna, choć może S:ę to wyda wać paraidok..."'1.lne.
Wyra zy u.zmmi a należą się załodre za
rołokm:talt jej dzi,aŁalności, natomia st <'..!=n e byly preten sje
przem yslu wlókie!lJJ.i<:zego za
r>Jenalcżyd.e
WJ<1kona111.e, ni•3standsryzmv-od.ne ba.rw.- iiki.
- U ch<fl'd:zimy 7,a kraj pusiadajl\c y w prOoJ)·o:;-cji d·D li ;:zby
0

ludn-0::ici

najwlęks2:14 ilość

che-

mików . W sro.su nlru cl<> USA
mamy pr<>p·a...-cjon.a.lnie dwa razy "l\'1ęcej chemi ków. Ja.k sJy
szałem - w kierow anych pr'Zl".f.
pa.na. zakla.cfach, na cztere ch
U'!'aC-O'Wników przyp. a.da jeden
inżynier lub techni k. Tak więc
llOO v.-zględem ilości che,m ików
stano wimy niewątpliwie PoO-tę
gę.

Czemuż więc ja.kG.~ć osią

1

guiętych

rezult a.tów produ kcyj
nych wc'iąż nie odpoc>wiada. ))1'trz;e~m i wymag ia.nLo m spoleezeństwa?

- To n:ie-;;u0oehlie odpcm'iacl<'l
prawdz;'.e. Stosu nek pem001.clu
inżynier1lno-technicznego
<lo
robotn;.J;:ów p:'Odukcyj.n:y~h w
71as,zych mkla.O ach ma się jak
1:3. Czy w USA je..~
w:iśo'c mniej j!l1ŻYnierów niż
u
nas, też nie ja.cotem pew:ie n.
\Vyda je mi się. że statystY'k.kł

Wł.

Lis iec ki

dw przyz' .emne .

Marzę

mów i dyr. Arc hiw um

o w,;,,J

Dzied zina, którą się pan
zajmu je, panie profes orze, wydaje s ·ę przeciętnemu obyw atelowi mało cieka wym i ·nużącym
zajęciem.
Skądinlld
znów od
czasu do czasu dowia dujem y
się o pa.na nowy ch praca ch
naulrnw ych z zakre su arcl1i wistyki, co świadczyłoby o niezw ykłej pasji
w tej dziedz inie.

kim rozwo ju „Boru ty". Wid.7,ę
m;,ja
fabrykę
ogromną.
Nie:!h sję :i:un nie dziwi . Pracuję tu ~3 lata, tyle wysiłku!
wlo.7;yłem w tę fabrykę, że
n.a
ża<lne inne marze nia nde
pozostaje m'.ej.S'oo. Poza dziećmi,\
„B-oruta" jest glóWlllą treścią

* Historia *Kochająca

I

go. Największym. jedn.a k naSZJm et«'ągniędem je.st chyb."

sk.a.n~ trrzez z.ai(ł.gę „BOT11.·~y"
wyróżnjeniu na J<'6:cll.11;ych
Tar
gach Pczn.a.ń.sltich z" oolągnię

więe<>j

cz.a.su moim pięc:ocgu dz'.eci om.
Za malo mn·e m.?ją.
. - A jakie jest pana największe marze nie?
Moje marze nia są bar-

d'Oib.rą gc.s.po.~ką matero'.ał<JON
ą.
Od 5 lat nie byio wyp-~dku n·ewYkon1a<n~a pl.a.nu produk cyj.:u:
.-

zgrom adzen ie w zaiklaićbzie P<>grupy ®•breg io pe."OOl!l.e
lu techn! .cz.neg o.
- W tym roku opinia public7;n a dowie dzi.ab się o uzy-

mg r

bardz iej coobi stej n.a.tur y: oo
by pa.n naj.ch-ętni•ej Nihil, g>dyby pan mfał ·wię.:ej <'ll!tsu?
Czytałbym k>jążlti, no J

Opa s}i detektywa, rodzie Drewnowiczów
i kulturalnej „pięcie achillesowe~" lodzi

Dlugo p.ani w

megi0

życiia.

Pc•d•:Jobn'1>

się

dowiedzieć,

pana do wybo ru

spe<!j;;-.Jności?

co
tej

zasobćw archiw alnyc h. Po rozmiłowaniu się w tej pracy wcią
gnęla mnie ona na zawsz e

do
służby archiw alnej. W poszu kiwaatia ch archiw alnyc h jest coś
z pasji detek tywis tyczn ej. Ta
pasja poryw a mnie już 21 lat
- Podob no archiw um to nieocenio ny ska,rb iec dokum entów .
Czy zechc alby pan wymienić
trzy najcie kawsz e dokum enty,
znajdujące się w łódzkim archiwum?
- Niech pan sobie wyob razi
odcin ek od Helen ówka do koń
ca Rudy Pabia nickie j, a więc
przestr:z.eń około 12 kilom etrów
wyłożoną aktam i to jest nasze, łódzkie archiw um. Miesz czą się w nim akta od 1206
r.
aż po czasy najno wsze. to jest
rok l!ł58. Pyta pan o najcie kaw
sze. Chyba będą to akta dawne1 firmy &heib leT j Grohm an,
jak:i
akc!oe oob a tersiw a, C7:Y
dokum enty z dziejó w
reż
walk społecznych. Posia damy
n.ied.ajr:z.afości p.aJOt yczncj ?
najbo gatszy zbiór prasy łódz
Histo ryk
powin ien zajkiej. w tym jedyn y w Polsc e
mować S.:ę przeszłośc:ią. a jecikomp let „Dzie nnika Lódzk .ieli zajmu je s:ę
rzutow anf.em
go" z lat 1884-1 892.
myśli o przysz;ł~ci, to jest
to
- Doszły nas słuchy, że nawj&,z cob'an stwem .
wiązu.iąc do dawne .i
tradyc ji,
A oo sąd-zi pa.ni o żą
wespół z innym i opracował
dzy wfa·d'Zy u lm:hi?
pan
ncwy tom Rllc'ln ika Lódzk iego.
- To je.st taki motor , któCzy można wiedzieć, co on zary 7awsz e wrusz .a ludzi. H'wiera ?
storia Bizan cjum bardz o wy- Treść ro=i ka związana
raźnie to ilustru je.
jest z Tysiącleciem Państwa
- A teraz pytan ie bal"dz iej
Polsk iego - ze szczeg ólnym uwzględnieniem Lodzi
C>S·o-biste, choć może
i wojenieoo
wództ wa łódzki ego. Jest tam
srmkujfl.ce:
ezy boi się pan.i
studiu m pr· f. Zajączkowskiego
śmierci?
z zakre su osadn ictwa łęczyc!.::ie
- My.ślę, że każd.y człowiek.
go, jest ro::·pr awka mgr Cygań
który pracu je intens ywnie i
skiego na temat Łodzi z okres u
kocha
swoją
pracę,
mu.si
ostatn iej
wojny . Jest i moje
pragnąć ży.cia.
Chciałoby S:ę
studiu m z dziejó w mieszczań
onś stworzyć, z;O:Stawić po
stwa lódzkie110 -pt. „Ród Drew r;obie, a życie jest krótki e„.
nowic zów".
- Jakie je.st pa.rii naJwięk 
- Czym się ten ród wyróż
S'le maJ;Z enie?
nia?
- Przy ul. Drew nowsk iej na
- Moim marze niem je.st po-\ Stsry m
Mieśc'.-e
od połowy
zostawić po i0.-0b'e J?rupę wolXVII wiE'ku siedzi eli Drew nonych ucznió w. konty nuato rów
Picze . Mieszka•ją tam po dziś
podjętych przez e mnie badań
dzień.
.
Przeciętnemu
czytel nikow i
- .Tak pan to stwier d7.il?
moja S?eejalność może się
- PrzeV <·erto walem s.-ześć naj
wydawać
starsz ych ksiąg Lodzi . przek art
dziwną.
egzotyczną
i mało praktyc?.ną.
kowal em karty ewidenc?"im~ łą
Wyda je
cz;nie z meldu nkam i MO.
mi się jedna k. że każda d:zie- Które mu z byłych włoda
d.zina wiedz y roz.s.:z.erz.a horyrzy nasze go miast a, w świetle
zonty , pogłębia myśli, a zadokum entów zna,Jdu.iącvch sill
tem służy rozwo jowi. cz.ł<>
w archiw um, przyznałby pan
w·i eka.
- Od najmłodszych lat zdradzal•em zamiłowanie do historii. Podstawą pracy histo• ryka
są źródła histor ycz.ne . W masie
swej źródla histor yczne przecho,v ywane są w archiw ach.
Stąd t•aż moja droga wiodła
do

dziewrzyna

Piękno Konsłanł~1nopoła

nas ze1' roz mo wie z pro fes ore m dr H. l(a pp es ow
q
Lcodzl ll!ie

s~ego. Ozy
Jl•OIWk•dzi-eć,

zechc ialaby pani
który Z O{fl!'[(lan.vch wM-01kó·w wywa .rl na
p;i,ru
naJbar dzioej niezap omniane 'ważenie i dla-cz ego?
Wa-ka cje letn'e spędzi
Ja.ko dla
b'.zan tologa
łam u przyjadół w Bulga r.ii.
zawcz e n'.eza pomn :any joest dJa
W p.aźdz'erniku byłam w Pramnie w:dok KO'ThStantynopola.
dze czesk:'.ej na k<><n.f·erencji
Zaw.;.ze odn-OISZę wrażen;e. że
w spraw 'e rozwo ju wspólp~·a-· w.szya tko tam od<l_vcha w:ecy krajó w demo kracji }udok.ami, n:e mów:iąc już oczywej w dz:ectz .:n:e
w'.ście 0
bizan tynipięknie naiur alnym
styki. Ostatn :o zaś spędz'.lam
tego miast a.
kilka tygod' !li w Lenin gradz ie
- Jest pa.ni .}edyn t\ w Poli Mo.>.lcwie, gdvie czyniłam po&CC S'lleoja].istką w dzfod'.ll:iruie
szukiw anila
ma.ter ialów
z
histiori1
Bizan cjum. Kieru je
dz:edZ:i!ly h'.stor :i gospo darczo ..
p~ni na UL jedyn ym w P-0J.kultur alnej B;z,an:::jum.
&t>l! zalr.lad.'81'.11
hi&t·orii Bizan - B1}dąc w itlookv .iic,
J.'0cjum.
Na.u.Jw·we Pol'ace pa.ni
czyn;i'!.a p'!.ni •w.pew ne wiele
były druk-01Wane w ZSRR .
Ja5'Ml•Stne:i;eń nic tylko z d'7.ltep-onii. Czeeh<>&łowacji, Frand:!:'.my
hist<iorii
Biz?..n'.l.j-am.
cji. C9 panią slr.ł-O!llil-() do wyChllia !bym -p.~nJą za;pyt.a.ć, oo
b'(J!):'U tej w!aśnie specjalnic>tiz QS!ą;rru•ęć Mc,.,.ikwy na.iohęt
ci?
n1-ej pir>'e:nc"JY.Wiłaby pa.ni na
- Pobyt w Konst antyn opogrunt łó-:h:ki?
lu w latach 1928-1 934. Prze- Prz,ed c WG·z;y.~kim zaimszl·c1~ć tego mia.st a zrobil a
na
ponowal<1 mi
ogrom na frekmn'e
tak W:elk ie wrażenie.
wencj a w muze sch
i galcże będąc jesz.cz e mlodą OL<Or:a-ch sztuk i Mosk wy. Trudn o
bą
po.stanowiłam
rozpxząć
po prostu wc'sną:! sil} do „Er-studia w zakre sie bizan tolomitażu".
Chc:a labym t-0 wigii i pow.stałam im wiern a
dz~eć '~ Po!s.ce, a s2Cze gólnic
już na cale życie.
w Lodzi. LuW. e w M<llskwie
- Nad c:eym pra.eu je obecchodz::i do muze um z wewnfo
kier<J<Wany przez pa.nią
nętrznej
potrze by, to są ich
mkła.d?
potrzi eby kultur alne.
- I;'racu jemy nad odkry - Prz)~'·ędrował.a p:i.nł w. ciem związ
ków między
Polswoim zyciu pół globu ziemską a Bizan cjum. Uważam.
że
było.

Chciałbym

skfoni !c

prof. dr R. Kac zm are k

pa.ni

pr~f·esoo:
wędl'owaJa po śwleoie.
Czy
m<>żr..a zapyta.ć, g<izi·e pa.ni
ost~tnio byla i w jak.im 0a!u?

neczy-1

o problemach

ty]k611

I

st0<,"Unk.i takie
:Lstn-'.ały, i to
bard:r o ożywione, już od koń
ca XIV w:eku , a nawe t i
w-c-z.esn:eJ, C()
potwierdzają
c<l.krycda archeo logic: zne ootatn:o prowa dzone
przez prof.
J aż<lżew.skiego.
Czy uważa

panj d'J'cho wane do d-z:iś wytwm ·y kultu ry l:>izan{y:fr1'dej z:i. godne up-ows zechn1 enJa i naśla·d·:)··wa

nia?

ale

Upaw szec.h nienia -

tak,

na.~ladowania
chyba
niezupełnie. Warto upows .zech
nić takie instyt ucje jak
tale p-ubł1cz:nc. przytułki dla

sz:o'-

staTcó w i dZ:eei , które wszsk
Bi,zan ejum
stworzył0
jako
p!erws z.e w Europ ie. Ale wydaje mi się. 7.e nie należa
łoby naś!a.0.ować np. b!zan
tyjskiego system u rządzenia.
- Niekt órzy mówią,
że z
hiist-0.rią,
jak
z
kocha.Ją-cą
<l'riewe-zyną:
bić

co

się

można

z

nią

zro-

chce. Hist-0 ria PQdol:>no zaTI<'\S'.le Slłuiyla. aktualnym )>(]'trzlf>bom wladc ów =Y to prawd a?

- że służył.a
aktua lnym
potrze bom
władców
to
prawd a, ale w tym mome ncie przestawała być historią.
-

Jak pa.n.i sądzi, czy 7.a
lat mówj.ć si<P, będ'dc o powstain ia warsza'"-"Skim, ,ja.ko o
5łl

rangę

na,jwyższych

zasług

w

rozwo ju Lodzi ?
- Jeśli chodz i o dawna Łódź,
to chyba naj ;ięk.sze zastu11i w
rozwo ju gospo darcz ym miał ży
jący w połowie XIX wieku
pre
zyd·en t m. Lodzi Franc iszek
a.me1'Y'kańskie obejm11ją
•
Traeg
er
Naisy
mpaty
=iejszą
inżynierów.
Nal!!LE! narom ia-st
jedna k postacią na stolcu preobejmują inżynierów i tech:q,
~
zydia lnym m. Lodzi był Anków !~~nie. W tym jest istot- I
drzej Rosicl :i, ?)rezy dent na.szPna roz.mc a.
go miast a z okres u pows tania
Co się tyczy na.szy ch za,kła
styczn ioweg o. który za sprzy dów, to nasyc enie pe.re0<n.elem
; m!e powst.'lńcom musiał opu- Panie Rekto rze, uchod 7i
- Panie Profe sorze, wzmo inżyniery.in<'-teehnicznym
ścić stanow isko.
wywołany zastos owan iem
Pan za czlow icka dosko nale
nanc·dawać
w
żony
wątpl
iwość
przyr
ost natur alny w ok"rzy scl
stąpiło
wych środków. a w szczeg ól- A czyja karta należy do
dopie ro w ostatn ich
obzna jmion ego z proble ma.ty płyną
ce
z
postę
statni
pu
ch
społe,
kilkud
::zneg
ziesięciu latach
0
trzeeh latac.'1. Do 1055 r. me
na.jm11ie.i chlub nych?
ności DlYT,
ką Lodzi , z jej dzieja mi 1 zło
który okazał się
bez
wzglę
du
jest
na
z,iawi
dziedz
skiem
inę.
w
nic tylko tymieliśmy nawe t po jedny m inniezm iernie skute czny w wal- Chyba Władysława Pień
żonymi kwest iami
spolrc znojakiej postęp ten się przeja powo polski m, nosi ono chakowsk iego - ostatn iego prezy ce z choro bami tt-0pik alnyn1 i.
:':vn ·erze w jednv m oddzi ale
demo grafic znym i,
jest Pan
wia.
Róvm
rakter
ouura
wnien
bardz
ie
iej
deinta
Dzis
kc>powsz
produ kcy.in vm. To są z:at<>m
już
z czasó w carski ch. Byl
echny
w niejed nym kraju
.
autore m liczny ch prac po biet jest znami eni2m pristep~·
Co zdani em Pana w i:?ówne.f
to zruszc zony Polak . który wiekono miczn ie nierozwiniętym
ludzie mlodz i. A.by. być doświęconych właśnie nnsze nrn
społe
czneg
mierz e wpłynęło na to?
o i z pewnością dadział tynrn plaszr .z g·"T!eralski
umieralność ksztal tuje się
hrvm fach'.>woem . trzeba m'oeć
miast u. Ozy. zdani em Pana.
i
na
ło w sumie poprawę ich sytua
ordery . które splY\Vałv na jego
pozio mie europ ejskim , podcz as
kilkul etnde dośwóadczenie. Dopownniśmy dążyć do ro?wo
- Zdani em francu skicb d<:ju
cji
życiowej.
piersi
gdy
w.
rodno
to,
ść
że
Lodzi wszer z, czy w głąb?
u:ero tera:z moi.n a mów:ić o •iy
utrzy
przek
muje
azywa
się
ł
mog-r afów zwrot w dziedz iniri
na
fundu sze mieis kie do bR.nku
- A skoro już mowa o kopozio mie az.jaty ckim ... l~nje to
f'POOJOO\>rnmu przygo~~aną karozrodczości we Franc ji dok:1- Łódź osiągnę-la w ~e.i
b;etac h. czy pozwo li Pan, Pac'lrski ego. z'lm!a st przewaczać
w
efekc
ie
drą. Dopie ro teraz, w zwią1z.ku
kolosa
lną
zwyżk
ę
nał
sie
chwil i liczbę 700.()(){) mieszkań
pod wrażeniem prol!nie
je
Profe
na urządzenia komu nalne .
sorze. zapyta .:. jakie
przyro stu natura lneg.o .
-1'.~.svceniem ryn1'u krajow
no-z derno) ?rafic znych .
ców. Tak wysok iej liczby lud··
ego
które
kobie ty są w Pana gu5cie ?
- Poza pracą naukową za.lchemi ikam.i . ustab.i1i.rowała 1511.ę
- Sprowadzając naszą rozukazały sPolec zei\stw u fra.nc uno.ści statys tyka l..odzi dotąd
muj? się pan też. panie profe - W moim guście są komowę z proble mów
niasza kadra .
skiem u ża~OISny kres wylud nie not-owała. W mome ncie
og·óln osorze, pracą polityczną. ,T„st
biety aktyw ne zawod owo i SPLl
Ś\viatowych do zagaclnień
nienia kraju . Derno;!T(1fow:·P
wybu chu II wojny świat-0wej
NieMleżnie jedna k od taikrlch
polpa.n
W1SZak
preze sem
łecznie. . kobie ty p(}d każdy
WK
m . Stron
=r famyc h eh wil>O'\vych tru- liczba ludności wyno sila 6i2 szwaj carscy z dr Alher tem skich. chciałbym zapytać, czy wzglę
nictw a Demo kratyc znego .
uważa Pan.
dem
wsoól czesn e, WeKolle rern na czele upatrują
że słuszna "'IV na<lrn0<5ci mog~ stmerdzić, :i:e ro- tys. Ale statys tyka przed woChr.iałb:vm pana zapytać, czy
dług moi~h doświadczeń kobie
szych warun kach jest p~Utyka
po
przyczynę te!'?O zwrot u w. dziajenna qbejmowała teren maśnie :piękna 1\ad,ra chem ików
lityka jest zajęciem przyje mi
tY ustępuja meżczyzn:>m na
~przyjająca wzmożonemu
łaniu czynn dka ekono miczn
prz:v
mamy piękne per.sp ektyw y. Ma łej Lodzi (5.875 ha)
eP"dcz as
nym?
punkc ie uzdolnień, ale stano w1·ostowi natura lnemu . e7y też
go: pomo c rzado wa dla rodzin
gdy obecp .ie marny do czyni emy dziś d~esiąt.lti wYbi<tnyc.h
- Muszę stwierdzić, że tak,
czo ich
jest Pan zwole nnikie m tenprzewyższają
wielo dzietn ych. JE>_stem przenia z liczba mi odnoszącymi
pod
chemi3<:ów. Wyjeżdża~ją za gra
ale bardz o absorbującym.
wz'(lędcm chara kteru. Mój głe
dencj
i
konan
zaham
y.
owan
się
że
ia
do
właśn
wielk
przyro
ie
iej Lodzi , której
czvnnJl<:i
nicę, wym~eniiają dośwtiadcze
- Dla kt6reg o z zawod ów
boki szacu nek dla k(}bie t na
stu?
ekooo miczn e. wspar te przez
obsza r jest cztero krotn ie wię
nia i n' e mamy Jl'(J'W'Oldou się
ma pan najwięcej szacu nku I
tym sie wlaśn.ie opiera .
czynn ik psych ologic zny mia ły
kszy. A na tym teryto rium
- Jestem zwole nnikis m uw.st:vdzić.
dlacze !io?
- A ·która z polski ch aktow tej spraw ie znacz enie decym1eS'2lkało
miark' >wane g-o przyro~tu na- Najwięcej szacu nku mam
Wier.z e, że najbli~e 1alfla tys., lecz przed wojną nie 6'1?.
rek mi,jba rclziej Panu i:ię podujące.
turalne
r!<J,
bldsklo
mieszczącego si.ę w
800
tys.
miedla
podTóżników i odkry wców ,
urz;yni'o.są wńelki pr:re.<>m.
- Niekt órzy ludzie twierże
doba?
szkańców.
granic ,1ch możliwo6ci inwes tyA
zatem
pozom
.ie
choć
to może nie jest zawoslla.niiemy się potęgą chemi cz- tyłko
dzą., że zaszły w ostatn ich tacyjny ch kraju. Ale &praw a ta
- Nie waha m sie wymienić
przekroczyliśmy
przed
dem.
To są moje nie spełnione
n'l
w:.azę j,a<.me dni n.asre j
tach duże zmian y w świecie,
ne.zw iska Bronisławy Brono wma aspek t nie tylk-0 ekono wojen ny stan ludności.
marze
nia z lat młodzieńczych.
przyszłości, dzięki naszy m
ze
np.
osiągnięcia
cheskiej.
miczn
y.
która
merl:v
Populacjoniści polscy
c:vny
ostatn io obcho dziWarto też przypomnieć, t.e
- Jedna k zaimu .ie si„ pan
mikom . A r.o. dwa lata temu
w
dużym stopn iu
ła
XVIII
jubile
1>rzerl
usz
w.
lużyly
45-lec
doma.
ia pracy argaJi się „rzaw styc= iu 19-15 r. f~ódż Uczypodobną
dziedziną.
nie mógłbyffi tego pow:iedzieć.
Odkry wa
:iyeie luc1zki.e i przycz3•niły się
t:vstvc znej. W roli CeHn v Beł
dnego i ludne go kraju ". mając
ła nie więcej jak 300.00 0 miepan nieoc enion e skarb y, w poćlo wzmożenia przyro stu natu- Czy i w ja.kim kierun ku
skie.i pokazała ona swój talent
na uwad ze roię i znacz enie
szkańców . Straty wojen ne wy
staci ważnych dokum entów . Jw
ralneg o.
pójllh ie roa:wó j „Boru ty" w
aktors ki.
Polsk i na forum polity ki mienoszą więc 500.00 0 osób, z cz~
tym jest też pewn a pasia od- Twier dzeni e. t.e osif\gnJ~
p.nys: iJlym plan;:e 5-letn lm?
dzyna rodow ej . Postu lat „ludgo dzięki jmigr acji i przyr ;>krywc
Czy
za. Czy mogę z kniei zalubi
Pan Lódź i jej
cia
medy
cyny
przyc zynily !rlę
nej Polsk i" jest ! dziś w pełni
mieszkańców?
stowi natur alnem u „odrobiliś
pytać, co zdani em pana, sta•
R=bu óujem y produkcję
do
zwiększenia przyr ostu naaktua lny. Musim y więc znamy" 4-C-0.000. Pozos taje dri „odnowi piętę achillesową życia
ba.~-:ików szJ.ao het.ny ch. szc.vi;e
- .Jakże m<Jże być inacze j,
tur0;ln ef(o jest w odnies ·ieniu
leźć rozsądny kc·mpromi~ pt:>robien ia" 100.000. a to jest
kultur alneg: > l.odzi ?
gól!nrle kadzi owych . Uleps zyskoro sarn jestem dzieck iem
do
wielu
krajó
w
międz
jak
najba
y
owym .i różnymi o.spek rkwest ia lat. Tak się składa. że
my focmy ba.rw.rti.ków, podmiieOdpowiedzieć
:r,odzi. jali:: najści.ślej związa
mogę jako
d:z.iej
słuszne. W piśmiennic
tami
spraw
y.
przewodniczący Komi sji Kultu
siemy ich jakość i .przys tosuje - "Plany za.go-spodarowani.a. mianym ze swym rodzin nym miatwie demo grafic znym duże po
sta
biorą
ry Woiew ód21k iej RN: nikła pe
pod uwagę wlaśll!ie
- Probl emy popul acji w ,iamy <lio potriz eb użyt.Jtownfiltów.
stem. Mogę powtórzyć za poerusze nie wywo lal w oslatni~h
800,000 ludności, jal;:o stom na
netrac ja twórc ów kultur y na
kiś sposó b kojarzą się z proP·c·ozynimy pe•.vne !l!lwesty-cje,
tą, że kocha m Lódź i l•odzia
latach tzw. ewen emen t cejloń
n.
najbli
terien
ższą
wojew ództw a.
bleme
przysz
m
ale gló'll.ma walka toczyć i;i~
l:ość,
kobie t. O;:y zdanie lll
I niczeg o
optyiun<~go nie praog·
ski,
polegający na tym, że stoPana równo upraw nienie ko- Jaki !est nana ulubfo n:v
bed?.i e W'Olkó! interu; ,yfiilta cji pro malny . .Jest tende ncja. aby na
nę, jak tylko tego, aby uczupa
wniera
lnoośc
i
gwałtownie
środek lokom ocji?
tYffi poz~omie ustabilizować
biet w życiu społecżnym I w
ce.sów produ kcyjn ych.
cia moje
nie pozostały bez
spadła, podcz as gdy stopa rl)d
stan
- Ulubi ony, ale nie zre.al izo·
pracy przyniosło w efekc ie powzajemności.
ności
- Pa.nie dyrek tome, c:zy i»- zgodn ludności miast. a. Jest to
poz.ostała
na
dawny
m,
wainy - samoc hód.
prawę,
y postu lat urban istów i
czy też pogor~zemc
ba;rdz o wysok im pozlor rue.
'l:WCil:i 1>11'11 jes:z.cze n.a. pytan ie,
demo grafów warun ków zycia kobie ty?
Spade k umieralności został
Rozm owy orzeprowadził: Mari an Bielecki
....., N~e widzę powo du, by p:i
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Z posierJzenia Prezydium Ił. N. m. Łodzi

Problemy zapobiegania niespodziewanej napaści

Wywiad zwiceministrem Naszkowskim
WARSZAWA (PAP). - Wicespraw zagranic:z:nych
1\1:arian Naszkoweiki. - przewoddelegacji pol.skej n.a
niczący
konferencję w epraw:ie zap:>b'..egan'a n'es;xldz'ewanej napas::i.
w Genewie udz:'.elił wyw!.adu
przedstaw:c:elom PAP i „Trybuny Ludu".
Pyta.nic: Jakie znaczenie posiada problem zapob'.eżenia nieSip'<Xl.z:ewanej napaś·::i w obecnej
sytu.acji m'ędzyna~odowej?
Jest to problem
Orl.~iooź:
częsc::owy w całokształC:e śrc<l
k~w walki prze::'.w wojnie. lecz
niewą'.:pliwie je::len z ważnych.
Zarówno d-:--św·iadczenie hi.S'toryczn.e - jeśli choćby przypomn~eć nagłą naoo.ść Hitlera na
PoLskę a potem na ZSRR - jak
analiza obecnej sytuacji polinakazują
tycz..-i.o - wojskowej
poo:zukiwanie środwytrwałe
ków, które by wye;Jim:imowały,
a przynajmntej zmn;ejszyly niebe:!lpleczeństwo niespoctz:ewanej
napGści, a tym samym najbardZ:ej groźnej formy ro-ZJw,t.an'a
wojny. Mówiąc 0 a.«pektach
wspólC2leSilej eytuacji w św2ecie, mam w s.zcregó!no.śct na
mi.."lister

nowiskiem Wschodu i Zachodu
na tej konferencji?
Na pewno n:.e
Od~iedź:
polega ona - jak us'Jowano to
przedstawić na Zachodzie -na
.. politycznym" re strony Wschodu i „czysto technicznym" w
iSlrony Zachodu podejściu do
zada1'l konferencji. Czy można
zwłaszcza we wspókze.sinym
oddz:'.elić calkowic'..e
okres;e problemy polityc=.e od aspektechniczno - woj<Skowych?
tów
N::e znaczy to, by kraje socjalistyczne u.siłowały przefor-sować
na konferencji polityczne decyzje, które należą do rząd.ów, lub
oderYV"ać pracę
by usilowaly
eks.P"'...rtów od problemów techni<."znych i wojskowych.
Istotę

rozbieżnośCi

można

ująć na.stępująoo: my pro}:ono-

TOKIO. - Radio i telewizja tokijskie otrzymaly najwyższa na
antenową, której
świecie wieżę
wysokość 'Wj'nosi 332 metry. Wieprzez 10 m;esiecy.
żę IYL1dow2no
Koszty budowy wvniooly 1.080 inln
•
jenów.
Konstruktorzy wieży tokijskiej
otrzymali gratulacje o<I administra
cji paryskiej Wieży Eiffla.

w~cie1stw obu krajów do rangi
amba.sad, stały rozwój współpra
cy gospodarczej i kulturalnej.
szerszej sterze
w
Również
przede wszystidm
problemów,
w problematyce walki o zapobJci:eni.e niebezpieczeńtStv.'11 woj
Jednym z punktów osia.tnie wo po.siedzenia Prezydium Ra.ny mo:i..e istnieć - naszym w.a
NOWY JORK. - W wyniku ka- dy Narofu>wej m. Loodzi była ocena dziala.m-06ci Wojewódzjaka z.darzvla kiego
platforma tastrofy dro~e>wej,
określona
n:em. Ośrodka ki.strukcyjno- Metadye'Zllego przy .ŁDK.
Brovrntield
Polską, się na przedmieściu
między
współpracy
z
cysterna
eksn1odowała
(Texas)
ten - jakkolwiek dopłat alkoholowych w oot.atOśrodek
wspólnoty socjali- plynnvm paliwem. w momen~ie
czlonkiem
istn:ieje z.a.ledwie od ro..l{u ·- · nim okresie.
.stycznej a neutralną Austrią.
katastrofy
eksplozji na miejscu
ł'o ożywionej dyskusji, Prema na sw'Oim konc:e znaczne
){tórzy
znalazło się 20 straża·ków,
zydlum po.stanowllo prze.maosiągn.i~ia. Udw;e.'U:ilo go już
ratunek widzac
pospi<">szyli na
800 osób z Lo::lizi i wojewód3- cz;yć 3 mln. złotych na rozpozdarzenie oraz tłum 1'?2:Piói11. Trz~i
strażacy zg;nęli na miejr,-cu. a 63
twa, którym udzielono pal"dd cz.ę<:ie w Łodzi budowy jednej
osoby odniosły ciężkie rany i opadotyczących organizacji pracy z dodatkmvych szkól, półtora
rzenia.
kulturalno-oświatowej, ocgan:- miliona n.a dokończenie kapiOriran_ MinisterJ\tOSKWA. talnego remontu ~z.pitala un.
z.acji i prowadzenia z~-polów
stwa Rolnictwa ZSRR „Si~lsko1e
.Radliński.ego. 1.350.000 zł na.
artysty=yc.'1, urządzania wie
Choziajstwo" z dnia 23 bm. opubligmachu Operetki
c:w:-nic. doboru N~rtuaru ;tp. adap~~ję
kowai obszerne streszczenie refeprzy ul. Północnej.
Instruowano tu kierowników
ratu prezesa Naczelnego Komitetu
Ponadto po.stanowiono przykulzespołów oraz placówek
KATOWICE (PAP). - 23 bm. ZSL - Stefana Ignara. wygłoszo
na ostatnim plenum NK
znać Muzeum Archeolog.iCZJleturalno-oświatowych i zaopapolskie górnictwo węglowe wy- neito
ZSL.
t:rywano ich w materiały reper mu 168 ty.s. zJ: n.a v,,-ybudowa.ny
konało roczne za.dania produkcyj
tuMowe, środki charakteryz"- fuż magazyn eksponatów muBELGRAD. - we wtorek wyjene, wydobywając 93,5 mln ton
zealnych, 120 tys. zł dla 'l'ea.tru
z
cyjne, stroje i rekwizyty. ł'ochała z Belgradu dG Moskwy
węgla kamiennego.
Powszechnego na urządzone
nadto praoownicy Ośrcdka uNa całym Górnym Sląsku 0 go 2-t;;godniową wizyta deleganja jufederaci! weteragosłowiań!<kiej
d
· · 20 d
trzymywali żywy konW<t z te- już w11ętrze (fotele) &9.l.J. .Kód zn_ue • g l'. z _PO ziemi .kopalń nów inwalidów, która z~tała zawnież Prezydium zgoJz.'.lo się
renem, gdzie wyjeżdżali w ceWYJt:Chaly wozk1 z osta.tmmi to- proszona przez związek weteranów
lu udzielani.a wskazówek i kon bez zastrzeżeń na przydzi.elenami pla.nowanego na ten roki ZSRR.
sultacji zespołów. Ośrodek pro nie odpowiedniej kwoty Wy·
dźwięki sywęgla, rozbrzmiały
Brytyjskie kuU:Y
ren kopa.lnianych, do których :i-oNDYN. wadzi również prace badawcz.: działowi Kultury z przeznacza
prz;ylaczyły się syreny fabryk i r~ back1e uporczywie kGntynuuJą
ruem na zakup l.DStrumentów
i wyd3.>1rn'.cze.
polowy na wo<iach
. bezprawne
.
'. .
Dz:ialalność Ośrodka - pla- muzycznych dla istniejących w
h~t,. wit'.l'J~~ ~ohdarnle to osiąg- Islandii pC>d osłooą okrętów marynarki wojennej. „News Chroniml"CJe g!lrmkow.
cówki noweJ i w z.a.sadzie eks- Łodzi szkól muzycznych.
Jak się przewiduje, do końca 1cle" z 23 bm. donosi, że brytyjJak więc w;dz!my, zl:otówl!:i.
perymenta1nej - została e<:ebr. górnicy wydobędą dodatkow\ skie Minlsterstv;o żeglugi skieron.:ona p:;zytywnie. Jako spM- dopl.acane do alkoholu idą na
3 kontrtorpe<Jov.:ce <Il~ „ob1.400 tys. ton. w ten walo
przeszło
rony" trawlerów ang1elsk1cn, do.
,
.
pożyteczne
ja..1' najbardziej
wy najpilniejsze wysunięto lto"'.~ do~ędz1erny w roku kcmujacych połowów u wybrzeży
SJ?O~ob
(J. Kr.)
cele.
nie=ość ścislejsz.ego kontaktu
b1ez. prawie 9a mln ton węgla.. Islandii.
Usrcdka ze Związ.~1 :ta w->·
do~'V)'ffii i p:xlejm:>wanie in!cja
tywy w o:g.aU:zowan.'.u i odradzaniu artystycznego ruchu a(asJ
matorsk.ieg'O.

Przemysł wąelnwy
"vykonał
plan roezny

choć
kroki ro2brojenl.owe, plus konkretny - choć nie wsrechogarniają
cy na początek - system ko.ntroli naziemn.ej i powietrznej.
Strona zachodnia zaprezentowala na kmiforencji oderwane od
czasu i miejsca schematy ilustra·cyjne, przy czym dotyczące
myśli politykę określonych impe wyłącznie rejestracji środków
zachodu. służących do nie-;podz:ewanej
sil
riali.stycznych
smutnej sławy politykę z pozy- napaści i systemu alarmowania
cji siły, politykę nielllSta'!1nego i inspekcji. Tym samym stawyścigu zbrojeń i koncentracji noW:sko Zachodu sprowadzało
ncv.rralg!cznych oddnkach &ę faktyczrue d<> st:ł.rej k&nna
na.d
broni jądrowej, uzbTajania odwP. I OO!J'Cji • P'l?':matu kontroli
towych i mnit.arystycz.nych sil rozbroJeme"!-, a w ist<>cie. ~
NRF, dawani.a w ich ręce bro- czy_ k<>niroh. bez roozbroJerua.
Pancstwa _so::Ja11s.tycz;r.e są zwoni masowego zniszczenia.
Opraoowanie ko.nkr.etnych kro lenmkarm . skutecznego fO.ysteków. które doprowadziłyby do mu kontroli., lecz kontroli nad
środków realiza_cją odpowiednich pororedukcji
okreśkl!i.ej
zni~ przyniosloby ul.gę ~um1en. Jest 17JeCZ~ oczyw1~ą.
u
W Dla
zmniejszyłoby nie- ze Jro::itrola bez podJęc.:a chocby
narodom,
bezpieczeństwo niespodziewanej ogra.n.'l=<>n~ch. kroJ:ów w ki~
V_,
zmnieJs;yogóle. ku l'QZbr<;>Jerua.
W
i wojny
~by w . zadn.e~ mier:..e grozby
Oczywiście zabezpiec:reniu
.PARY~ (PA..P). - ~'ra.ncu-rne, nawozy sztuczne, maszyny
zacji tych kroków służyłby od- ru~;ewaneJ napascJ.
Pyta.nie: Jakie ~ perspekty- skie .M.imsterst>l.·o Spraw Z:agr-a i aparaty, pojazdy mechaniczne,
powiedn.i. system kontroli,
n:czny_ch OJ)Ublikowało następu- surowce i artykuły wl6kienniMiałoby to szczególne znacre- wy da1s~yc1_1 romiow?
konsump::yine.
artykuły
cze,
Jący koI:'Iunikat:
Odpowiedz· KraJe soc· r15:t
.
]'ranC1Wko-pol.sik:ie rokowan;a Po.lS>ka dostarczać będzie l"ra.uJa . yc:z.
•
.
me na 1.erytorium etyku dwu
1
~~· dąz~c
naj- c;a
na terytorium
ugmpowań,
porozu- ha.ndlow_e, _które rozpocz-ęty s1ę cji węgiel, tarc·cę, maszyny
czę.śc.owegdo os.iągmę
choc wytr";'.ale
woj.s.kami
większego na..<J"(:€n~a
określenia 1 grudma i pr-z.eb10gały w atmos aparaty. pr<Joilukty chemiczne, ar
pragnęły
mienia
· ed
·
· b1'<l!ll'ą a
•
· ·
·
J 1y zywnosc::owe,
t yrn
"
·
,-., i· wza.1emne~o
.
'
k o.nkretneJ
wJęo prz
1
w ł o·ki en„,a_,
. . 1,..~
wznowienia ferze wspo·
daty
.
Stąd e wszystkim w1 , Et.tropie
1
ll:! nicze itd.
obrad p0 pn;erwie świątecznej. :z:rozu:nuema, ~oprowadzily
roble:=ntyky
zwtlą.zek m.j.oA.,..:
że bm. do _zawarei.a układu handlo W to'.m rokowań obie delegabowiem
ą Uważaliśmy
kc.n:l'erenc·· '<~JJrtl j
kointyeje zbadały możliwość
. wego między obu krajami.
•
"ln
re wracam,
. Jl, z
Uklad ten ustala tryb wymia- nUO\\'ania, a nawet zwiększenia
oznac:zaią
rozmowy
e
w.spo
stworzenia
a po1s.kim planem
7
z.akre,Sle
w
dostaw
wzajemnych
kraobu
międ..ry
handlowej
ny
z
porównaniu
w
~tęp
zawsze
centralw
strefy bezatomowej
n~j E;tt"opie, stąd za.interesowa- iem br~em. N~ z:ach<>dni ko- ja.mi w 1959 roku. W myśl u- budownictwa okręt~ego.
Uklad przewiduje, że wzajem,
rue Jakie obserwowaliśmy w 1~ rue ~ mę D:a ustale kładu ł~rancja eksportować 'bękuluarach konferencji dla pla- Illle ~ty. W .teJ ~CJi daJ.szy d.zie do Polski wyroby hutnicze, na wymia:n.a będzie utN;ymana
nu Rapaokie,go i j~ nowej rozw:óJ l'O'Zillow zalezy od sta- rudy żelaza, produkty chemicz- na poziomie poprzedniego roKU.
ll'llO~ mocaratw zachodnich.
wersji.
Py~: Jak don-oo:i.ła prasa Na C'Z;y'ln polega
Pytanie.
istota rozbieź;nośc:i. lllliędzy sta- w czasie swego pobytu za ~azłożył
ni.cą obywarel. minister
W dniu -22 grudnia 1958 r. zma.rł nagle w wieku
wizyty w Wiedniu :i odbyl rozlat 58
mowy z austriaokimi mężami
Czy mógłby obywatel
stanu.
minister powfod:z'eć ooś na ren
temat?
główny meeha.nik,
Oc..'l.powiedź: Moje wizyty u
długoletni i zasłufony pra.eowDi.k
ministra spraw zagranicznych
Klub Międzynarodowej Prasy
Łódzkich Za.kładów Obuwia Gumowego
I K&iążki i Towarzystwo Wiedzy Austrii p. dr. Figla ~ i;ekretarza
w sianu P· Krejskiego poGiadaly
organizują
Powszechnej Pogn;eb odbędzie się w dniu 26 grudnia. 1958 r.
dniu _27 grudnia br. o gorJz. 18
o godz. 14.30, z kaplicy cmentarnej n.a Zarz.ewie.
wieczor zatytułowany „Jak pra- charakter nieoficjalny.
Jeśli chc<lzi o .stosunki polcuje mózg elektronowy".
Cześć Jego pamięci.
Odczyt wygłosi mgr inż. Zdzi- sko-austriackie, to mogę stwier-1
DYREKCJA, RADA ROBOTNICZA, RADA
asystent Zakładu dzić, że układają się one posław Kora:ec Elektroniki ·Przemysłowej PL.
ZAKŁADOWA, P.O.P., i ZAŁOGA ŁóDZmyślnie, z korzyśc:ią dla obu
Odczyt będz'e ilustrowany wy stron. Wyrawrn tego jest nieKICH ZAKŁADOW OBUWIA GUMOWEGO
kresami i tablicami.
111
dawne poodn'.esienie prrectmaWstęp wolny.

konkretne
waliśmy
~ranicz.one na początek -

IBI W trosee o amatorski
ruch artystyczny
l§l W 5-łałee 100 tys. izb
m:1 Na eo idą pieniądze
z dopłat alkoholowych
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n1em1eck.lego przełożyła
IZABELLA OĄMBSKA
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Ja ... ja jeszcze nigdy .• 1
Olgi.
- Co, kochanie?
- R~b - zupelnie sobie nie wyobraźalam. ŻE'!
·
to moze tak być.„
- Mówisz prawdę?
- Ale i_ ja się dobrze zachowywałam. Czy
znasz kobiet~, która by się lepiej zaichowal:a?
- Ty byłas moJą pierwszą kobietą w życiu.
- Dlaczego mnie okłamujesz? - sz.ep.-i.eła
Olga.
- PowiPdzialem prawdę, Olgo.
- Prawdę, Rob'I
- Prześpijmy się teraz.
~palem bez żadnych S'llÓW. Moono i głęboko.
Pcźniej do m'.l-ich uszu dotarł odgłos d~wonka.
~yl to c:chy dzwonek. Wlaściwie nic brz:mialo
to Jak dzwonek, ale rRczej, .Jak gwizd. To g-wi:rd.an:e. towarzyszylo mi we śn.ie. Stawało .się co.
r~z c:di.sze, l'.\Ż zamilkło. Jak'ś cza:s zup2Jinie go
nie był? słychać. Mój sen sta.I się nie~pakojiny.
Wreszc1~ otworzyłem oczy. Nagle stał~ F.ię
CZll;Jny .1 przytomny. Plomiemie kuchenki .!(a:z<>wei zgasły. Nasłuchiwałem.
- Olga'!
. ():Jldychal:a równo i spokojnie. Nie zbudziła
~k~· Wstałem i z~ąłem nogi na podłogę. Depod moim ciężarem. Idąc
• 1 ~zypialy
dos-u:?dłem do pa1e~ck.i.em wzdłuż ściamy,
r L • Dotknąłem rękami kurków gazowych.
~~ by~ je-s~cze ciepły. Nachyliwszy się nad
..._:}ikam1, wciągałem nosem powietrze. Pa-

Pogłaskałem rękę

~ało ęłodkaW'Q.

- Co tam robisz'? - spytała Ol_ga. - Chodli
do mnie.
. Jej gtos brzmiał sennie. Przesunąłem języ
ltiem po wskazującym palcu. K'.edy zwilgotniał,
podsunąlem go pod otwory, przez które sączył
się ~az. Skóra na czubkach palców natychmiast
zrobiła się zimna. Wyraźnie czułem gaz. Zakrę
cilem kurki. Cicho podszsi:llem do drzwi.
- Rob? - Olga odwrócila sic: na OOk:. Sły
Gdy naci&nąłem
szałem w ciemności szmer.
klamkę, zgrzytnął zamek. Zawiasy zaskrzypiały, kiedy przekraczałem próg. Przede mną leżał
korytarz, na kształt czarnego otworu. Odstąpi
li;= krok na bok i natknąłem się na iakiell
·
ciało.
- Przepraszam cię - powiedzial Hai. - Bardzo mi przykro, ale Edel ma gorączkę. Dobr'Za
by mu zi·obilo trochę herbaty.
Stale.m, całkiem na_gi. w ciemności tuż obok
niego. Po ple_tach zaczę!y mi przebiegać drcs.zcze. Gdy zacząłem mówić, głos mi drżał.
- Poczekaj tu, aż cię zawołam - powiedziałem. Zamknąlem za sopą drzwi. Na środku kuctmi stanąłem i otarłem sobie pot z czoła. Odszukałem po ciem.ku płaszcz.
- Chodźże, Rob! - Olga oddychała glęl>olm
'
wydychając głośno powietr:lle.
- Edel ma gorączkę - powiedzialem. - Ha>
chce mu zrobić herbaty.
Mój płaszcz wisial przy kredensie. Wlożyłem
go i postawiłem kołnierz do góry. Materiał
skrobał mnie po skórz,e. Porlszedlem do drzwi
i przekręciłem kontakt. Derka okrywała Oliie
tylko do wysokości piersi. Wtosy zakrywały jej
twarz. Popatrzyła na mnie.
- Połóż się porządnie - powiedzialem. Hai nic potrzebuje cię widzieć w takim stanie.
_Odsunęła. włosy z twarzy j podciągnęła de-rkę
az po<l szyJę. Zaezekalem, aż skończyła - potem otworzyłem drzwi..
- Możesz wejść, Hai - powiedziałem.
- Bardzo was przepraszam - powiedział
ale Edel ko.nie.::=ie musi się na.pić herbaty.
Nie patrząc na nas, podszedł szybko do kredensu, wyjął czajnik i zbliżył się dó zlewu.
57.eroko odk.ręcil kurek. Woda po.lala się moc-

I

*

„

nym strumieniem. Był w koszuli, która zwieszała mu się na spodnie.
- Czy jest źle? - spytała Olga, wypro610W1.tjąc się

-

Z

trochę.

czym? -

spyta! Hai, nie

odwracając

się.

Z Edelem - odpowiedziała.
Hai potrząsnął głową.
powjed.z.ial.
- Nie - Czy mogę caś pqmóc?
- Nie, nie! Leż sobie!
Ciągle jeszcze stał odwróOony do nu ple~mi i pogwi.2Jdywal z cicha. Woda zaczęła
is1ę wylewać z czajnika. Podiszedl z nim do
faj.erki gazowej. Trzasnęła cicho za1).a.lniczka,
ktorą podsunął do palnika, odJG:'ęcil gaz, któ~Y r.i;oc:no buchnął. Płomienie paliły się jasno
l raz.nie.
- Silne ciśnienie - powiedziałem.
- Tak. W nocy ciśnienie zaws...e jest większe, niż w dzień.
- To śmieszne.
- Nic śmiesznego - raC"....ej zupełnie natuW dzień jest prnec.iet
ralne - odrzekl. znacznie większe zapotrzebowanie.
_Odwr~ił się, wyjął z ki~ 9J)OC].?li paOd,sunął na
P•er-ooa i pod.szedł do krzesła.
bok, leżącą na krześle bieliznę o~ i u.siadł.
- Moż.na palić?
odpowie-;-- Oc-zy'Yiśc.ie. Nie k;rępuj się działa Olga.
- Jesteś-cie dla mnie bardzó upnejrni ,.....
-

powiedział.

byliśmy inn.i.
jedną rękę spod derki,
slonila lekko usta 1 ziewnęła.
- Zajrzę t~sem do Edela -

-

Ni.gdy nie

Wyciągnęła

•

W pt>lowie ),istop.arl,a Prezydium RN m. Łodzi przyj(;)!o
w Ggólnych z.aJ:ożemacil plan
etapowy rozwoju no.s.zego miasta opracowany prze~ zespó1
OrbanlPracowni
.~ejskiej
po<i kiero~ictwem
styc?-nej
mgr inż. areh. Cypr:!ana .J~
wors.kiego. Kie została wówczas jeszcze definl tywni e rozstrzygnięta kwestia zatrudni.~
nia, które z.,,"Otln.'.e z podtuJata
mi .MKPU v,.inno wynosić 'V
roku 1965 ok. 3110 tys. Q6Ób,
zamiast postulowainych przez
urbanistów pon.ad 350 ty.s.
W ct.c.raj na ~eQ.z.eru.u Pre
zy<Jium p0is.ta.nowiono przyjąe
«>tat~e plan etapow>y rozwoju l.'ltia6ta Ł«lzi z tym, iż
zatrudnienie k&ztą.ttować się
z pr<>jektami
będzie zgocl:n.ie
urbanistów. poza tym JX>Stanowi<Jno Wybudować w Łodzi
w latach 1961-65 100 tys. izb.
Tyle bowiem zakłada dla naszego miasta Komisja Planowa
n:a Gosp<0darczego przy Radzie
.Przyi'J'C'mu1am y:
1"finistrów.
pl.a.u etapowy Zlł.kląd.ał S5.00IJ
izb, a .MK.t'G - 90,000.
lnnym problemem i:;orus:!:t.>nym na wei»rajszym ?OS~~...
niu PreZ)"Ctum była sprawa
rozdz.ialu sum m:ya'-Cwaf!Ych z
dor,:>lat do alkoholu. Miesięcz
nie mia..sto uzyskuje z tego tytułu pnleclętnie 2 mili<'>Tly zlotyc:h. Wcz.craj członkowie Pre
zydium s?Czegółowo rozważali
n;a jaki cel przsznaczyć 6 mh.
900.000 u, które uzyska.no z.

przy-

l)OW'ie-

dzialem.
H~i zrobił jakiś szybki, n:leokreślon;r rueh
papierosem i powńedział:
- Ach. to zupełnie zbyteczne.
Patrzył przy tym na mnie. Papieros upadł
by go
mu na ziemię i musiał Się sehylić,

525 tys. metrów
tkanin wełnianych
ponad plan

Wczoraj w południe został wY
konany przez zakłady CZPWPółne>c roczny plan ilościowy p~o
d.ukcji przędzy zgnebn~.l I suro
wych tka..'1in wel.n!anych. Do
ko~ca roku
„Połnocy"

przemysł

wełniany

wyprodulcuje ponad

plan 300 ton przędzy zgrzebnej
oraz 550 tys. m tkanin surowych.
Przypuszczalnie w dniu dzlsiej
szym wstanie wykonany roczny
pia.Jl proclukcJI gotowych tk.anln
wetniaaych, który wynosi ogbłem ponad SO mln metrów tkanin. D!) końca roku ~stanie wY
prod11kow11.11ych do4atkowo 525
tys. m tkanin wełnianych. (1;1')

Prezent „Kukułeczki"
na

J a.k
w ub •.

s'w"ręła
jnż

i.nfonnowaliśmy

n.tedztelę w ra.ma.eh co-ty
godniowel!fo eią.gnienia .,K1.J.JrQodbyło się również
łe~'" 1'7.SC2>0WYCh
\0$QWll-n.łe na.gród
'1:3 mi~11e U,.,topa.d w posta.ci
35 telewizOt"ów.
Ci wgeyscy, którym los się
uśmie.chną!. o wyg-ranej '2lOS?lf.li powiadomieni pfsell1ll!e.
Nie-z.ależnje od tego wykaz
wygranych W'.V?cżo11y wstanie
do w&l~du od 27 bm. we wlS'ZYst
kich punktach odbiaru kupl>-

Qów „Ku!rułeC'Zk.I",

pod.nieść. Ja t:rm~ odwróc:ilem s:1ę i wy&Zedle1n z kuc)\n1 .
W korytarzu było jeszcze rupehue memno.
Na
~szedłem przez korytarz do atelier.
J)Odlodze było mokro. Za.moczyłem eob'e nogi. Za mną, padał z kuchni promień !iwiatla..
Katt leżała na moim łóżku z t\IJ/arz.ą wC!Śruę
tą w pod.uszki. Spala. Edel leż.al w swoim
lóż.ku z twarzą z.wróconą do góry I oddyc~al sr.i:bko. Zbliżyłem się 1 dotkną.Iem po
c:emku Jego czola. Glowę miał rozpaloną, ale
:zamknąwszy za sobą cicho
się n:e zbudz:il.
dI'ZVV!i iS)"pialni, pobiegłem z powrotem do kuohn.i. W · cis.gu kilku kroków przez korytarz.
chłód uderzy? mnie w twarz. Na klamce dr.twi
Po
wiodących na korytarz widnia! szrO'l't.
chwili z:nalatlem się znowu w cieple kuchni.
- Jak on sie czuje, Rob? - .spytała Olga.
- Edel śpi.
- Spi 7 - SJ)ytał zdziwiony· Hai.
- Tak.
- No, to w porządku. Wobec tego nie potrzebuje herbaty•.
Wstał. u:ijął czajnik z pzu, zawróci.l i po&re>dł ku drzwiom.
po.- Dobranoc, mlodzi małżonkowie
wiedział.

jakby to bvł
Trza.snał mocno drxwia.mi.
dzień. Stałem przy stole. a Olga spojrzała
mrue.
- Chodi teraz. Rob!
- Dobrze, zarazi
- . Nie wpatruj się tak gdzieś w przertrzeńl
Zde1mJj płaszcz, Rob i chodź.
płaszcz
powiesiłem
i
~wiatlo
Zgasiłem
'Pr~ kr~~1e. . Potem po1ożylem się obok
Olgi .. Jei bhsko:>ć UspOkoiła mnie. ale OC!'I:!!
Po jakiejś pół godzin:e
wlepiłem. w sufit.
Wargi przycisnela do
Olg_a Zl'l:owu zasnęła.
moJej :Ple+si. Zmęczenie zmoglo mruie dopiero
gdy się zrobiło jasno.
fD c n.)
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TRAMWAJE I AUTOBUSY
W środę, 24 grudnia, tramwaje
miejskie ku.rsować będą normalnie do godz. 20.30. Tramwaje 11ni łączących dworce: 8, 12 i 20
zmniejszonej
kursować będą w
częstotliwości do godz. 23, Tram
Waje nocne 101, 102, 103 i 10~ wyJadą z zajezdni po wycofaniu
tramwajów dziennych.
Ruch tramwajów p<>dmiejskich
odbywać się będzie normalnie do
godz. 18.30, po czym częstotli
ich kursowania zostanie
wość
ograniczona. Ostatnie tramwaje
z Łodzi d-0 Pabianic o
odjadą
0.50, do Tuszyna o 23.10, do Lutomierska 23.08, d<> Aleksandrowa
23.27, do Zgierza 23.30, do Ooorkowa 22.15,
Autobusy miejskie kursować
bę<L.1 do godz. W.30.
W pierwszy dzi eń świąt, 25 gru
dnia, tramvva;łe miejsl<:ie 'vyjadą
z zajedni dopiero o godz. 3 i w
godzinach rannych kursov1ać bę„
dą w zmniejszonej cz~stotliwoś
ei. Po poludniu rm:h odbywać

wg niedzielnego rozkładu jamy
tramwaje podkursować będą
m.iejskie.
Autobusy, z wyjątkiem linii
5G i 57, wyjadą z remiz około
godziny 7 i Jmrsować będą wg
niedzielnego rozkładu jazdy. Au
tobusy nr 55, 57 nie będą 25 gru
dnia Imrsowaly.
W drugi dzie11 świąt, 26 grudnia, tra.mwa.ie miejskie i po<l.miejskie oraz autobusy kursować będą normalnie .iak w każ
stanowi
Wyjątek
dą niedzielę.
autobus nr 5G, który w tym dniu
kursować nie będzie.
PKP, PKS, ORBIS

W środfl, 24 grudnia, wszystkie
oraz podpociągi dalekobieżne
mlejskie będą miały doczepiane
dodatkowe wagony, Ponadto kur
sują dodatkowe pociągi świątecz
ne. 25 grudnia nastąpi dość zna-

czne ograniczenie ruchu podmiej
skiego

na kole.jach.

26 grudnia

l<ursują pociągi dodatkowe świą
teczne, a składy po.ciągów podmiejskich i dalekobieżnych będą
zwiększone do maksimum.

się będz1e v1g niedzielnego rozkłatlu jazdy. Wyjątek stanowią
linie dv:orco-we. a więc s, 12 i 20,
które kurs.ować ll<:dą normalnie
ja!• w dni świąteczne. Również

Liczba autobusów PKS od P-Odzisiejszego będzie
na naj,vażniiejszych
liniach naszego okręgu. Przewidziane są dodatkowe „bisy" e>raz
tzw. „pędzlaki" (tam I z powrotem) między Bełchatowem a Pabianicami oraz Zgierzem I Piąt
kiem. Ostatnie autokary odjadą
Organizatorów imprez gwiazdz Łodzi około godziny 21.30. W
ltowych dla dzieci zainteresuje,
czwartek, 25 grudnia, nastą.pl po
P~:zetlsiębio·rstwo
Okrę g-0\1•e
że
o-graniczenie ruchu na
ważne
autobusoliniach
wszystkich
Ha!ldlu Opałem zorganizowało
świe
sprzcdat dużych clwinel<
wych PKS. 26 grudnia od połu
tiicowych w tr7.ech punktach
dnia zaczną wyjeżdżać z Łodzi
dodatkowe autobusy świąteczne.
miasta. Choinki te są jencze do
nabycia zarćw1rn przy ni. T{)wa- 1 Powrócą one do Łodzi w póź
nych godzinach wlecz;ornyeh. Ko
rowe.1 113. Rz~owskiej 126, jak i
Armii Czerwonej 28. (k)
munikacja na wszystl<ich liniach
łudnia dnia
zwiększo-na

Cboimd na imprezy
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SRODA, 24 GRUDNIA
15.00 Wiadom.o3cl. 15.10 Utwory
Skrzypcowe d3wnych mistrzów.
15.30 Dla ci.zieci słuch. pt. „Imieniny Mickiewi cza". 16.05 (L) „Mon17.40 (:!:,) Mu:zytka
taż wigilijny".
polska. IR.OQ (Łl Łódziki dzien'lli.k
radiowy. 18.3.5 Muzy•ka i a.ktualJ11oś
ci. 19.25 Kolęjy w wykona'!liu
chóru PR. w.oo z Jvraj u i ze śiwia
ta. 20.2.5 „P.rzy choince" - aru'dycja sok5'te1u PR, 21.00 Kolędy w
vry.k. chórów PR. 21.30 „Pann..iętni.k
22.00 Wia<:lomości. 22.30
Piiioka".
„Fa}ka, for\Eipian i miłość" - ko
media. 23.00 Piotr Czajkol\vsd<i: I
a.kt b~erou ,.Dziadek do orzechów". 23.50 Ostwbnie wiadooności.

f 42fe.wizja.
wie. 13.10 .,Pad kościołem" - humoreslka. 13.40 Swiatecz:ny koncert
żvczeń. 15.00 Dla dzieci s•1'uchowit?ko pt. „Taiemni·czy ogród" II cz.
16.00 Stanislsw Monh.! 0 .ZJko. Mon17.00
taż z op. ,.Stras7.ny dw&.-".
!:.po"':kanie u
17.0S
\Viadomości.
Mao". 17.15 (Ł) ,.Tata w bw1:e" Mi,stm
audycja satyryczna. 17.40
18.30
słuchowisko.
Gabrietto" 19.00
w ·wyk. chóm PR
Kalędy
11

.. Dodatek

n~dzWYczajny

do Parna

„Z kraju i 7.e
sika" nr ~. 20.00
20.25 Wiadomości snortoświata".
we. 20.30 Muzyka tan. 21.00 ,.Na
fali humoru" - słucho·wi~1ko. 21.30
Echa Mi~dzvna-rodowe·iro Fe<otiwo.lu Muzvki Roz1ryWkmvei i Tanecz
nej w Pra.Qze. 22.00 Wiado.mo~i.
wiaid'1M01ki
OgóLnopo.J~kle
22.05
CZWARTEK, 25 GRUDNIA
22.25 Utwory Lis,?:.ta.
sportowe.
23.!'Q Ostatnie
'7.30 Dzicnnj,k pora.nny. 7.40 M11- 22.50 Muzyka tan.
eyka poranna. 8.30 Wiadomości. wiacdomości. 24.00 Muzyka tan.

8.36 Swia,te,czny

przekładaniec

mu-

zyczny. 9.30 (Ł) ,.Koncert życzeń".
10.30 Słynne orkieo•~ry rozrywkowe. 11.~0 Mele-die ro.zryvrkowe na
organc<'h kinowych. 11.57 Sy~nał
czasu j hejnał z 'Vjeży M:iria·~kiej.
12.-04 PortlneJ:: svmf0"'tic2my muzyki p:;.l«kicoj. 13.10 ,.Ka'\viaimia pod
uśmiechem". 13.40 Ś\'l'ią.teeizny k0n
cert ż:vcze1i. 15.00 Dla dzie-ci sł'll
..Taiemniczy opt.
chowbl:o
cz. I. 16.0-0 (Ł) ,J<pi-k" ~r<ód" audycja e .stra.Oov1a. i7.10 ,.$ląsk"
17.30 (X..) •• Grają zespoły
śpimva.
regionalne". 19.25 Muzyka tane-crzna. 20.00 Dz·ienni1< wieczorny. 20.25
„Sta,re i nov..·e pr.zrfuo.ie' 21.10 „Ma
21.40 Onki<''5tra tatysiakowie".
neczna. 22.00 Wl3c1C'mości. Z2.05
attd. spnrtowa. 22.25
Swiąteiczna
Magazyn „MBlenium.u. 22.55 l\'1uzyka taneczna. 23.50 Os-tamie wlad-0mo'.,ci. 24.00 Muzyka taJ11eczna.
1

PIĄTEK:,

2G GRUDNIA

TELEFONY

Poi:-ot. Milicyjne
Pogot. Il1t1.lnkQ\'le
Straż Pnżo.rna

„Intermedium

07
40ł-H

os

.i~c::e:t.ko\ve

24.12 teatry nieczynne
TEĄT;_t

Nl!')~'rY

skiego 15)
„Barb.;ira

(Więc-kow

z:;.12

f'!.

15

Rat1ziwiłł(nv

2s.:2 g. W.15 „ZyJ'ó-zefa"
TEATR 7 lJ (Traugutta Il
25 I 26.'2 f-. 19.15 „Korne
die m:'!.lżeńsltic"
na".

'\VOt

OPERETKA (P1otrk0'\V'S-ka
243) 25 i ?.G.12 g. 19.15
„Krysia Leśtiiczanka."

wtdo

Ł0D7.ZIEMI
TEATR
THF.J (Kopernika nr 8)
g.
26.12
25.12 njeczynnv.
19.30 „Serce nie. sługa"

dzymiastowe, nadawać depesze
oraz przesyłki ekspresowe jedyPocztowym
Urzędzie
nie w
Łódź-1 przy ul. Tuwima 38, któdobę.
całą·
ry jest czynny
25 grudr..ia (czwartek) wszystkie urzędy pocztowe będą zamknięte. Wy.late!< stanowi Urząd
Pocztawy L5rlż-1, gdzie będzie
rozmmvy mię
można zamówić
dzymiastowe, nadawać telegraekspresov1e
przesyłki
oraz
my
cała dobę oraz Łódź 2 (Dw. Kaliski) czynny od godz. g-11 (roz
mowy telefonłcz.ne, depesze, listy).
W dniu tym będą doręczone
jedynie depesze oraz przesyłki
eksnresowe. Będą też zalatwia.ne
wezwania do telefonćw między
miastowych do Urzędu Łódź 1.
Od godz. 9-11 w Urzędzie Pocztowym Łódź 1 otwarte będzie
dodatkowe okienko dla nadaw.e_lotninia listów poleconych,
czych. Tam też będzie można na
być znaczki pocztnwe.
W piątek, 26 grudnia, będą
czynne w Łodzi od godz. 9 do ll
por.ztowe:
urzęcly
następu,iące
Łódź-6 IWWzewl, Łórlź-7 (Nowozatzcwska), ł„óclź-11 (Ze;ierska 4),
Łódź-12 (Ruda) i Łódź-14 !Cb<>Jny). zaś Ł6clź-2 (Dw. I~aliskil od
gonz. 8-15.. Od godz. 9-11 na
poczcie Łót!ź-2 (P!otrkoy;ska 135)
-' wydaw~ć sic będzie paczki
kra,iO'We. Niezależnie od tC!\"O cabedzie Urząd
ła dobę cz:;nn"
PC'c?.tow:v

f',ń.tti:-1

('ruwin1a 38)4

nie bi:'dą
no~cc~~ne a.ni listy. :mi paczki.
W;•.iatek st2nowla depc>5ze, prw
ekspres:nve oraz paczki
syłki
W

drugi

dzi~ń

świąt

żywn?t'kio,ve.
Ocldział Wojewódzki
bę<Jcie 24 grudnia

n:v

PKO czyn
jedynie do

godz. 13.
HANDEL
Dnia 24 grudnia wszystkie skle
py detaliczne z artylrnłami sp.ożywczymi, przemysłowymi oraz
sklepy miGsne czynne będą do
r:ndz. 17 bez i>rzerwv obiadowej.
Kawiarnie <>twarte b<:d'l od godziny 10-17 również bez przerwy. no te.i samej godziny otwa.r
te b~dą za11;?atly gastronomiczne
i bar:v n1leczne. 24 grudnia t1Yżnro,v2ć będą do ~cdziny 20 re„
stau~·acje „Gwarna" i nArtystycz
na" . „Malinowa" i „Syren:t" otwarte będą do godz. 24. Całą
dol>{} lJez przcr·wy c.zynn~ są restauracje na Dworcu Kaliskim l

Fabrycznym. u:.a,vian1ia •. Grand
Cafe" czynna będzie do Rodz,

22.1

APTEKI
W dniu 2'l grudnia wszystkie
apteki otwarte będą jedynie do
godz. 18. Później dyżur nocny obejmie 8 aµtek. W dniu 25 i 26
grudnia dyżuruje 7 aptel<. Nieod tego całą noc cd
zależnie
godz. 22 do 8 w tych dniach, jak
zwykle, czynna bedzie apteka
l>rzy Al. Kościuszki 48.
nr n
wykaz dyżurują
(Szczegółowy
cych aptek patrz „Co, gdzie, kiedy").
PORADNm
24 grudnia poradnie czynne

Co

Q

bę

dni powszednie. Nie
dą jak w
beclzie jednak pomocy wieczornej. W dnia.eh 25 I 26 grudnia ml
14 do 18 czynne będą punkty po
mocy świąteczne.i dla dorosłych
J dzieci: Piotrkowska 102 - dla
S.ródmieścla l Widzewa oraz dla
dzieci z dzielnicy Polesie: przy
Al. Rościuszki 29 - dla dzielnicv Polesie (dorośli) Łagiewnick'ł
36 - dla Bałut; Piotrkowska 269
- dla Rurl:v. Lecznicza 6 - dla
Chojen; Zuli Pacanowskie.i 3 dla Staromiejskiej. Wszystkie te
poradnie czynne są dla d7.lec\ I
Po tych godzinach,
dorosł:vch.
w razie nal?łych wypadków należy wzywać pogotowie ratunko
we, l<tó1·e jest czynne 24 godz.lny
be3 przerwy.

zo.o
W środę, ~4 grudnia ZOO ceyn
ne będzie tylko od godz. 9 do 13.
25 i 26 grudnia Ogród Zoologiczny ciynny będzie od godziny
9 do 16, (S)

Po raz pierwszy
zapisy wiosenne
Po raz p:lerw'S'zy w Państwowej
Pielęgniarstwa nr 2 w
Smkole
Łodzi odbędą się tz.w. z.aipisy wio
senne. Kandydatki po matu.rze
mogą już zgłaszać się do sZikoly,
sklada.iąc poda.nia wraz z odpisami świadectw, metrY'ką urodzonia i świadec'bwem lekairskim.
Adres s.zkoly ul. Sterlinga l-3,
tel. 321-37.
Informujemy, że na,ttka trwać
będzie dwa i pól roku. Ważne
jes-t. że przy szkole znajduje sifl
(kl
internat.

25 grudnia wszystltie sl<lepy oraz Z3.kłady gastronomiczne b<;dą nieczynn<>. Wyjatek st:i.nowią
ro.:;:;?~uracje dyżuru.ince. Od godz.
12 do 18 otwarte będą „R:1'l?OW-

,,Artystycznn" i ,.Łoclzlan„
ka". Restauracjo tlwvrco\ve czyn
ne są przez cqłn. dotc. ,.l\Tali!towa". „Syrena" oraz Grand Cafe
czynne będ;i jGk w l<atdą niedzielę.

Piątek, 26 grudnia
12.55 „Konlkurs skotków na'l'Cla•r skich" - SlOl'aiwo.zd. telew. z Obe.r
15.00 Przerwn.
hoi (Katovrkc).
tetl.ewizyjny. (W).
Dziennik
18 .3a
19.00 „Baśń o Ry-cerZIU Gwiazdv 1
Wigilijnej" - inl'cen. telew. w!( H. ,
Gón.'lkiej (W). 20.15 Film fabltllarny (W).

(Kopernika
„PINO!UO"
nr 16) 25.12 nieczy'!lny.
!?G.12 g. 11 „ Krzesiwo"
(przedstaw. za1mkl11i ęte)

POCZTA
W śre>dę, 24 grudnia urzędy
pocztowe 2-zmianowe pracujące
normalnie od godz. 7 do 21 czyn
ne będą jedynie do godz. 17. Pozost:lłe jednozmianowe oo godz.
15. Po tych godzinach będzie
można zamawiać rozmowy mię

dziny 9. W tym dniu dyżurować
jedynie następujące restau
racje: od godz. 12 do 18 „Zacisze1', „Halka", „Górniak", „Pod
halańska" i „Ratuszowy", a od
godz. 12 do 2 w nocy „Arkadiau,
„Casanova" i .,Sim". „1\-:lalino·
wa", „Syrena" i „Grand Cafe"
czynne jak w każdą niedzielę.
Dyżur mieć też będą od godz.
12-20 kawiarnie „S.taromiejska"
i „Akademicl<a".
Począwszy od 22 do 21 grudnia
wlącznie oraz od 29 do 30 grudnia oraz w drodze wyjątku 31
grudnia, dozwolona iest w godzi
nach otwarcia sklepów detalicznych sprzedaż napojów alkoholowych.
b~dą

slc'\'~,

17.15 „Opowieść wleHjJna"
telew. Wf'! K. Di>c•ke'!lsa
hnscen.
18.30 Dziennik telewi":Yiny
(W).
(W). 18.55 Przerwa. 19.30 .,Haitlrn"
- trans.misia opery St. Monin~zikj
z Tea<trtt Nowe'{o w f,r>dzi, w ;reż.
KaziJmielt'Za Dejmka (Ł).

W clniu tym .iak i zr, J?rudn.ig
otw:lrtych hędzie 8 kwiaciarni
MHD nrz• ni. Piotr~;owsl<iej od
gorlz. 10-18 bez przerwy obiadowe!.
I~iosl<i prowadzace sprzedaż pa
picrosów~ zn:paJP!<, piwa, gazet.
sło'1yc-iy i nv.;oc6w będą zamknię
dniu 25 grud11;a~ a mogą.
te
być czynne 26 grudnia do godzi·
ny 15.
2G grudnia sklepy detalic:r.nospcźywcze dyf~un1jące będ~. czyn
ne jak w l<nżdą niedzielę do go-

,„,

Rctmzes obudził się z zaw glowie. Uchylił na,jpierw lewe oko i mictł już
zamiar podnieść prawe ucho
(Ramzes zaczyna zawsze przebudzenie od lewego ok.a, potem podnosi prawe ucho, a
następnie budzi się jego prawe oko z lewym uchem), ale
poczuł się zbyt oslabiorny. Pomętem

jeszcze

~ • Ł~z;{;o\v~go' lVy~r~:~

kowskiego 36) czynne g.
10-16.

fki.llN

DZIENNIK ŁÓDZKI Dl'. 3.05 (~~Q>

się

trochę.

osta.tni tydzień
ten
ponad mi.arę.
go
Dziwni doprawdy byli ludzie
- i w miarę jak przybywało
mu doświadczenia życiowego,
rozumiał ich coraz mniej. Bo
chociaż nosi takie
Ramzes,
królewskie imię, jest całkiem
zwyczajnym psem i choć nikt
nie kwestionuje jego urody.
wątpliwości
mają
niektórz11
co do czystości rasy. Ramzes
swemu panu
przebaczył już
oo i cóż
to dziwaczne imię,
mu pozostało, na dnie serca
mial jednalc o to trochę ża
lu.. Maciek był w końcu sympatyczny. a czyż to jego wina. że gd11 dostał psa, czytal
właśnie .,Faraona"?
Tak,

wyczerpał

W ciągu tego straszliwego
Ramzes zapomniał
tygodnia,
jednak nawet o swoim imieniu. A wszystk.o zaczęła maWyrzuciła najma Maćka.
pierw Ramzesa z jego kąta,
n.a podłodze
potem zrobiła
choci.aż jego
bardzo mokro,
uczyw bardzo długo, że tCLk
Ludzie .są
robić nie wolno.
A
niekonsekwentni.
bardzo
jak pozwoliła mu. wejść, to w
poko.iu pachniało tak brzydko, że Ramzesa kręciło w jePotem
go wrażliwym nosie.
wszyscu domownicy jeździli
na szmata.eh, z
po podłodze
zrobić
by
można
których
piękne posianie, a potem by§Esko, że Ramzes
tak
ło
wciąż się przewracał•
Na drugi dzień dom za.peł
się dziwnymi stworzeniami. . W wannie, pod wodą,
pływaly jakieś stwon1 podłuż
ne i zupełnie gole. Nie miały na sobie ani odrobiny sierści, nie mówiąc już o nogach.
czy uszach (a itszu są przecież
piękne i
Ramzesa
dumą
któr11ch nie miały
dlugie),
nawet na lekarstwo. Ramzes
chciał je powąchać, ale woda buła bardzo zimna.,
Ramzes nie przepada
za wodą ciepią.
nił

więc z łazienki
do kuchni, a
niespodzianka.
wa
na dwóch gałuch
straszudło
nogach i z bardzo śmieszny
Jak zobaqylo
mi włosami.
Ramzesa, to wrzasnęło przeraźliwie, a długa szyj.a spuzrobila
chła mu okropnie
bardzo czerwona. Potem
się
Ramzesa i
na
się
rzuciło
głowę. Więc
dziobnęło go w
d.o swego
uciekł z piskiem
kąta i post.anow.il nie pokazywać się nigdzie.
Wyszedł

poszedł

Później

przy114eśli

wielkie drzewo, takie jak widział na wsi, latem i ponawi.esza.U na nim różnych rze-

e?

'V
o

zdrzemnąć

więc

stanowił

ka" g. 10, 11, 12. 13, 14, POLONIA (premierowe - STUDIO (III - Bystrzy- „Zadzwońcie do mojej
o!ta 7-9) 21.12 nieczyn- źcny" dozw. Od lat 18 g.
Piot-:1kryw-,,ka 67) 24.12 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
ne. 25.12 „Zbrodnia i ka 9.30, 11.45, 14, 16.15, 18.30
nieczynnc. 2:; i 26.12 „Bi
ra" doz.w. od lat 16 g. 15 20 .45
d "
.. k
~
GDYNIA (II - Tuwima 2)
0
·
c , WOLNOSC (premierowe
cięz ą wo ę, ••""'
24.12 nieczynne. 25 i Z6.12
dozw. cd lat 12 g . •0.30, 17.15, 19.30. 26.12 „ ut>ow
Progi-'a:m dla n?.jmłodna podróż" g. 11, 12.30, - Przy!Jysze>wskiego lfi)
.
13~ 15.30, lG, 20.30.
„Trzewiczki na
szych:
bruku" "odz. 10 11 12 !'Ob.OJ (ll - Kaz1m1erza „Zbrodnia i kara" g. 15 24.12 nieczynne. 25 i 26 .12
MUZEUM ARCHEOLOGI„Rose Bernd" dGIZ\\T. od
17.15, 19.30
211'> niecilyrnne.
rnr 6)
17 'p , t" I
b J6
3
CZNE I ETNOGRAFICZ
STYLOWY (I _ KiliJ\skie lat 18, g. 1<1, 12, 14, 16, 18
25 i 2s.12 NE (Pl. Wolności H) 20
g. 13, go 123.) 24.12 nieczy!llilc.
st:;rnfo Z_:l!D-l~,u
ża" dozw. od lat 13 g.
25 i 26.12 niec.zy!llile
„KJu;, Roo1et dozw. od 25 1 26 . 12 Po.ranek g. 11 , ZACHĘTA - remont
18 20 15
!\1UZEUM SZTUKI (Więo ŁĄCZNOSC (III „Pigułki dla Aurelii" - ODRA (Przędzalniana 68)
Józe- lat 16 g. lG, 18, 20..

- czynna
,lAF.ACZA PALMIARNIA
TEAT:a IM.
g. 10-18
(ul. Jara::.za 27) 25.12 g.
19 „L~kkr-r.ayMna sioIł
26.12 g. 16 „Le·k str~",
komyflna. si~St!'a, g. 19 (W nawlas&ch podajemy
„i\1ająt~k aib() im.iQ"
kategorie kin)
p· t kow
(II
(WięckO-W'd<ie•!'(O ADRIA
OPERA
w .r
- nieczynne.
25.12 fi. 19.30 „Hal15)
10ka 150) 24.12
25 i 26,12 „Cichy Don"
ka". 26.12 nieczynna
I seria dozw. o.d lat 16
POWSZECHNY
TEATR
g 15 45 18 20 1';
(Ob". Staliniiradu nr 21) BA.ŁTYI{ (premi~rowe _
25.12 g. 19.30 „K:ról<>wa Narutowicza 20) 24.12 zc.12 g.
Przedmieścia".
nl·eczynne. 25 I 26.12
15.30 11 ~XJe50~cj za.b11vy"
„Gość z zaświatów" - b3jl<:a. g. 19.30 „Dru- <l.oow.
od la:t 12 g. 10, 12,
ga paxada Parnella"
„Stewardessy" doz.w. od
lat 18 g. 14, 16, „Kai>ral
TEATR MŁODEGO WI- z Madagaskaru" dozw.
od lat 14 g. 18. 2Q
DZA (Moniuszki nr 4a)
Dw.
25.12 g. 16.30 „Jak dzieci DWORCOWE (II przeprosiły św. Mikoła- Kaliski) 24.12 nleczynne.
ja.". 26.12 .g. 11.30 i 17.30 25 i 26.12 „400 lat Poczty
„Jak ćl.zieei przeprosiły Po!s.l<iej", „Co się w le
sie zd·arzyło", „Snieżycz
św. lU.ikołaja"

i

-

Czwartek, 25 grudnia

.,/.RLEKJN" (Wólczańsk~
nr 5) 25.12 g. 15 I 17
:n3-:!3
,,Prz.vg<>dy warszawskie
5·>:1-55
go !\'!isiau. 2G.l2 - lfi i 17
Pryw. Pogot. Dzlec. 300-C~
„Kolorowe piosenki"
Kori.. 1\-Iie.j~ka r.10
Pryw. Pogot. Lc1,,

11

wi.sko ludowe (W).

•

7.30 D.zkmntk ;mrannv. 7.40 Muzyka poranna. B.30 Wiadomośei.
9.10 lJCzlmvif1k. którego trudno za
9.40 (Ł) „Koncert ży
pomnieć".
czeń". 11.00 ,.Zwierci·aidło poezii".
11.57 Sy„na·i cza•.tt i hejnał z Wieży Ma:rJł"kie.i. 12.04 Koncert świą
teczny chór'l.1 d or·k iastry w Kralco
WAŻNE

TELEWIZJA
!!roda, 24 grudnia
17.00 Miś z ok·ienka (W). 17.15
tca;trzyk dla
.,N&sza choinka" przed!'7iko1al<ów (W). 17.4ó Przc~va. rn.OO !Concert Cho:pino,>.rE•ki gm Barbara Hesse-Bu.ko'''"ka (W).
19.:W D:ziennhk t2-lc1wir~yjnv (W).
2n.oo Kw••drons no<"tyoki (W) . 20.15
Film prod . poJ1~n;:;ie:.i: ,.Oorvwieść o
:>,D.~O
(W).
01-\arzu Maria•ckim"

utrzymana jak w dzień
normalny.
"'szystkie oddziały łódzklego
„Orbisu" będą czynne 24 grudnia od godz. 8 do 17, zaś 25 i 2~
piąte!<)
(czwartek i
grudnia
ws?.:yst!i:ie biura „Orbisu" są
nieczynne. '"' te dni bilety kolejo·we i autobuscv1e mo:l:na naby„
dw<>rcować jedynie w kasach
wych.

będzie

„T~jcmnica

24 i 25.12 nieczyn11e.
fów 43) 24.12 nieczynne. 1 l\1AJA (II - K1lmskle- do;ow. od Lat 16 g. 16, 18,
26.lZ g. 11 i 15 BaJl<i
go 178) 21.12 nieczynne. 20
25 1 26 .12 .,Dezerter" ·z ł
Ił d
Pogromczyn· ty
2- 12
- SWIT (II - Bałucki Ry- s ' a ane. g . 17 i 19 " o
'
•· - •·,
doZJw. oo lat 14 g. 16.30,
nierz" królowej Madagas
nieca:ym_ne.
24.12
nek)
grysow• do7w. od. ~~t 7
17.30. 19.ZO
karu dozw. od lat 18
h h
.
W
2" 12
g. 11, „Pozegnama MŁODA GWARDIA (II ,~c " yznan1a
a.
dozw. od lat 18 g. 15.30,
- POPULARNE (II _ Ogro
sztaplera F. Krulla
Zielona 2) 21.12 „Kró!o- 17. 45 , 20 . 26 .12 „Pogromdowa 18) 24.12 nie..czynczyni tygrysów" g. Il, do.zw. od lat ;8 g.~ ~5.45,
wa Sniegu" dozw. od lat
ne. 25 i 26.12 „Cichy
„Zolto26.L
18,. , 2~;15.
„Pożegnania"
7 g. 9.30, 11, 12.30, „He12.30 ,
dz10b g . 11, „w;i:znania Don" II s·eria do.zw. od
len;:o, i mężczyźni" doz.w . g. 17 . 45 20
lat 16 g. 17, 19
hochsztaplera F. 1... rulla"
'
od la-t 18 g. H, 16. 25 i
84)
"'•11·e~·
261'
PRZEDWIOSNIE <I _ że
.
g . 15.45, 18, 20.15
„," ·
"'1" ROMA (II - R,«~wska
• - " K r o· Iowa "'g. 9.30, 11, 12. „Helena i 24.12 „Cichy Don" II se TATRY (II -. s.1enk1ewl- romskiego 76) 24.12 g
mężczyźni" g. 11, 16, 18 r~a . doz,w. od ~a1t 16 g. 16 cza. 40) 24.1. m _e czynn.e. 15.30 „Burza nad Halm~
ne" 2- . 26 12 g 11 B .
25 l 26.12 „Pani Twar2o 1 26.12 „Dziewczęta z
20
aJ·
· 0 1 ·
„Podowska" g 12 30
MUZA (II - Pabianicka Immenhofu': li· }4, „Kaka „Mądra ~oza';: g. 14,
losze szc7.ęsc1a - d=w . piół i di~ent"' dozw.
„Ta1]czymy
173), 24.12.
'vśrod gw1az<1" do.zw. oó. od - lat 16 g. fo.45, 18, od lat 18 g. 13.30, 15.45, olGd, 118a't 2108„Wmna dozw.
20 l··
1 t 1
KLUB
GARNIZONOWY
13, 20.15
; o
a G g. 16, 25 1· 26 :12 OFICERSKI (Tuwima 34)
(premiea·owe
Poranelk, g. ll, !,Ta~czy- RE~t;:Or.D (II -:-- Rzgow.slka WISŁA
11.r 2) 24.12 .mec:zynne. 25
g.
my wśrod gwiazd
24 .12 „Dama z perłami"
24 . 12 nieczynne 25 .1 2 '"
d:niw. ad lat 16 g. 9 .30 ,
's'e26.12 ?.'ld'Val<aCJedzlgta11 g
15.45, 18, 20.15
17 Bajlka „Przygoda z::~
a 12
ovw. -0
• rem
PIO~IER (II - Francisz11. 45 , 14 , lG.lS. 25 i 26 .12 zu", g. 18, 20 „Przygo16
20
Pata i Patachona".
dy
tancerka"
„Pięlma
lll,
•
g.
24.12 „Na
kansika 31)
2~.12 g. 17 Bajka „Przyde.zw. od lat 18 g. 9.30,
tropie" do.z w. od la·t, 1ę SOJUSZ (II -:-- Nowe Z}ot
no) 24.12 l!l1eczyrune . ~5 1 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45 gody rycerza szaławiły"
g. _1?, . 25 .f 26.12 „Stas
Spo:r:111als~1' g . 11, „Na 26,12 „Wesoła karuzela" WŁOKNIARZ (premiero- g . 18, 20 „Siedmiu złodziel"
we - Próchlnilka nr 16)
g. 11, „Dezerter" dozw.
tr<>;.:ne" do;ow. od lart 18
~.12 nieozyn):le,. ~ .i 26,1~ . .P~M (J:'fąW:~:Qt 27) ~· l
~ la>t 14 g . 15, 17, li!
g, lG, .18, 2Q

czy, kt61'e nie nadawały sił'
do jedzenia. Nawet t-0 biale,
podobne do śniegu.
Potem wszyscy biegali, poszturchiwali go, robili zcz,mie·
szanie i krzu/<, w kuchni ~
~le
pachniało bardzo ładnie,
tam nie pozwolili Ramzesowł
wejść. Ludzie są bardzo nie•
dobrzy. I tak od rana do no-cy, że nawet wyspać się nie
byw kiedy.
Aż wreszcie zrobiło sie ci•
cho i Tano nLkt nie wstawal,
widno.
calkiem
było
choć
Rctmzes zaś bul bardzo głod
ny, bo przedtem często za.JJomin(llli o nim w ogóle. A jaiJ:
już wstali, to usiedli do sto·
lu i tak siedzieli ze dwa. dni..
Tyle, że wciąż ktoś obcy przy•
chodził, a zaszczekać nie bywszedl
Ramzes
wolno.
ło
z początku
w.ięc pod stół i
bardzo go to bawiło, źe stale
ktoś mu coś daje do jedzenia. Ale potem znudziło mu
się, bo miał już dosyć i za•
czą.I chować sobie na później
do kąta. Zobaczyła to pa.ni.,
zaczęła krzyczeć, wszystko zabrała i wucierala podłogę. A
przecież ona sama też jedzenie chowa w jednym miej•
Ludzie są bardzo nie-scu.
sprawiedliwi.

obraza ~U: ł
jeśli jeszcze
kiedyś pani zacznie robić mokro na podłodze. to on ucieknie z domu. Skończył jut Tok
i da ~bie radę.
Więc
poszedł

Ramzes
spać.

T.

A

WOJCIECHOWSKA

Wielki mecz

*
*

*

Tańca

Piosenki
Humoru

Sto<Warzyszenle Dziennikarzy
Pols!kich, Oddział w Łod.z-1 urząd.za dla swoich sympaty•ków
w Teatrze Powszechnym 1 Teatrze Młcxleiio Widza o godz.
20.30 I 23.30 Wesołki Sylwestrowe pn.
„WIELKI MECZ"

w którym o

palmę pierwmeń

a;ktorzy
będą
walczyć
:<twa
scen warszawskich I łód.7Jkich.
Ze strony warszawskiej uHalina Mie:klewldział biorą:
czówna. Barbara Rylska, Krystyna Zalewska, Marian Woź
n!cvko, Jerzy Ofierski, Henryk
Ladom, Włod.zJ.mierz Traczewski, Stanisław Urstein.
Ze strony łódzkiej: Ba.rba.ra
Halina Pawłowicz,
Połomska,
Zofia Wilczyńska, Halina TaSawicka,
Krystyna
borska,
MiroWłodziimlerz Skoczylas,
sław Szonert, Zbigniew Jabłoń
ski, Edwa;rd Pokros, Stanisław
Młynarczyk, Marian Wojtc.z~
i Bronisław Rajkowski.
W m-ogramle: taniec, ploisen
ka, humor, parodia I skecz.

Bilety już d-0 nabycia w kasach teatrów w godzinach 10-13, 16-19 oraz w „O;bisie",
Piotrikowska 67, tel. 32.1-03 w go
ci.zinach ll-18.

Sródmieścle.
26.12 g . 11 i 12 „Ka.taryQ rodnicza 7;
Szpital
ka", „Ryszard III" g. 16 Ruda, Chojny im. Curie - Skłodowskiej,
18.45
ul. Curie-Sklodowskiei 15;
~
spo- Polesie, Widzew - SzplUwaga! Reoertuar
oodstawte tal fm. dr Madurowicza.
rządzono
komunikatu Okręgowe- ttl. Krzemienie<'ka 5.
i::o Zar-zadu Kin
24. 12
Przedsprzedaż. biletów na
2 dni naprzód do !<in.
Chirurgia: SzPital Im..
,.Bałtyk" •• Polonia' .,Wł
dr Rydygiera, ul. Sterlins}a". ,,Włókniarz" ••. Wol ga 13
ośrodku
w
no'ć"
Interna: SZpiłal lm. N.
ulFilmowych.
Usług
Wigury 2. w godz. 12-111 BarliC'kiego, ul. Kopciń
.v
ski"go 22, III Klin.
"'"
g 9--l
ZOO
Laryn;;olo;;ia: Sz,p. Im.
6
czynne ·
N . Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22.
YŻ"'ry
Okulistyka: Sz;pltal i.m.
·
u
dr Jonschera, ul. Mili<>24. IZ
nowa 14,
LimanCYW'Skie-go 1, Plotrkawska 25, Łagiewnict<a 25.12
120, Przybyszewskie-go 41,
Narutowicza Chirurgia: I Klin. ChlGdańska 90,
42, Armii Czel'w<:>nej 8, rnrgic.zna, ul. Wlgwy 19,
Srebrzyńslk.a 67.
Interna: Sz,pital im. dr
Sterlinga, ul. Sterlinga 1-2
25. IZ
Laryngologia: Szp. iID;-:
, NaruPiatrkowska
165
, dr Pirogowa, ul. Wólczan,
towicza , Rzgowska
6
51 si~a 195.
, Ka'l"OWieckowskiego
21
•·-·
"'--1·•ai
Okul1"styka•. ..,......
lew.·ska 48. P. rzybyszew. ~·"'
•
gs~1~~~ 41, Llllllano.ws•k1e- N . Barlickiego, ul. Kop.o
c!.!lskiego 22.
G
26. IZ
2 ·IZ
Chirurgia: Szlpit.al l.Jri,
Pio!:rkowska 193, A·rmil
ul K......_.
Zf'(1erska N B 1· kl g
Czerwonej 53,
~.-·
ar ie e o,
·
63, Pl. Wodności 2, Pl. Po22.
Rzgowska 51,
koju

*

*

na

*

o

*

aptek

cińskiego

3,

Interna: Szpitał tm. dl'
AS Al. Kościuszki 48 Sonenberga, ul. Pieniny iii
pełni stałe dyżu1·y nocne (S•tOO<i).
Laryngologia: Szp. fm;
DYŻURY SZPITALI
N. BarliQkiego, ul. KOIP"'
cińsl<iego 22.
24, 25, 26. 12
Położnictwo: Bałuty, Sta Ol<ulistyka: Szpital im.I
Szpital Im. dr Jonschera, u.I.-~
romieJ:tka _

Gdańska 23.

d,r

Jl, łąrgaua,

_ul,

!:f:ZY.·~lOWa ,l.fi.

~-

Q

o

Q

g.

I

Serdeczne podzięko\"lanie

.

zalodu Tomaszowskich Zakładów Włókien Sztucznych, za
chlubne wykona.nie zadań produkcyjnych wraz z życzeniami

Wesolych Swiąt i Szczęśliwego· Nowego 1959 Roku

W esolych Ś wiqt
•

C!.złonkom 5p6ld.zialnl i Pracownikom
Od.biorcom i 'ho~taweom
życzy
Rada Nadzorcza i Zarząd

Spółdzielni Pracy Krawieckiej

im. S. ZUCHOWSKIEGO
w Pabianicach
ul. Warszawska 127•

1 pomyślnego

Nowego Roku

z okazji przypadających Swiąt

składa
Dyrekcja, Rada Robotnicza, Komitet Zakładowy P.Z.P.R.
oraz Rada Zakładowa.

Podziękowanie załodze

ZAKJ:.ADU 1zoLACJ1

„Ll.MBDA."

j

noBoT PRZEMYSŁOWYCH
w Łodzi, ul. Świerczewskiego 70

za trud i wysiłek włożony wterminowe wykonanie w dniu 11 grudnia br.
planu roczne~o
wraz z

życzeniami

.

Wesołych Swiąt

i

pomyślnego

Nowego Roku

składa
Dyrekcja, Rada Robotnicza, Rada Zakładowa
i Podstawowa Organi7.acja Part;vjna.

DYREKCJI i PRACOWNIKOM
Gentralnego Zarządu Przemysłu Wełni anago - Północ w Łodzi

WESOl YCH ŚWIĄT
i.oomyś/nego NO WEGO ROKU
ż

y

c z

y

Dyrekcja i Samorząd Robotniczy
ZDU'RSK.OWOLSKICH ZAKŁADÓW

Załoga,

PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO

w

Zmiany w przesyłkach
kolejowych
W oparciu o zarządzenie minis.tra komunikacji Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
w Warszawie podaje do wiadomości niadająCYm przesyłki drobnicowe zwyczajne i pośpieszne na stacjach Łódź-l''abryczna i ŁódźKaliska, że z dniem 1 stycznia. 1959 roku do
odwołania n.a podstawie postanowień a•rt. 9
ust. 1 pkt. 2 dekretu o przewozie przesyłek i
osób kc· "jami (Dz. U. nr 4 poz. 7 1953 r.) zostaną w;prow.adtzone specjalne 'lllt-:a1runki nadania tych przesyłek na stacjach Łódź Fabryczna i Łódź-Kaliska. Nadawcą przesy-·
łek drobnych od tej daty może być tylko Eksporzyt1ura Spedycyjn.a Państwowej Komunikacji Samochcdowej w Łodzi.

Zduńskiej

Woli.

Obrona pracy doktorskiej
, Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego
/'. kademii Medyw..nej w Łtldzt

BOŻEGO NARODZENIA
oraz NOWEGO ROKU

Obrona pracy doktorskiej

o

ISTNIEJĄCYCH

i pomp glęb.
wykonuje przeds.
ZAKI.,AD ROBÓT

Obrona pracy doktorskfei

ul. Żeglarska 9, tel. ·540-73.

blaszane, ocynkowane, oszklone, otwierane jak włazy dachowe i świetliki
62X58 cm. otworu
wymiary: płaszcza
40X34 cm, 176 sztuk po 90 zł
s p r z e d a
instytucjom państwowym, spółdzielczym
i osobom prywatnym
ŁÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO Nr 1
Dział Zaopatrzenia w Łodzi,
ul. Piotrkowska 55, pokój 116,
tel. 291-40, wewn. 206.
8800-K

OGŁOSZENIA

Ili

I

med. He»ryka Mikołajczyka pt. ,.Rola
przys.adka - gonady w regulm.vaniu
za:"'artości kwasu hialur001owego w organiz·
mie szczura·'.
Promotor: prof. dr Tadeusz Pawlikowski.
Recen?.enci: prof. dT Kazimierz Dux i prof.
dr Stefan Bagiński.
Wstęp na rozprawę w-01n'Y •
układu

.----

LISY hodowlane niebieskie parami, trójkami lub
same samice &-przedam. Wiadomość Lódż, telefon
25379

391-()6

PLATFORMĘ

(roLwagę)

wy oraz „ZUn.clapp" 200
ccm przód na tell*'ke>pacb
tanio sprzedam, Złotno~
na przyczepę sprzedam. Dl'.lwonić 338-31 FUTRO-damskie Wdo:
SAMOCH(fD ~.~F~- 50o bryr:i. sta'Tlie sprzedam, tel.
2547i
„Multipla", stan ba.rd;z;o 523-35
dol>ry pilnie sprzedam. - MASZYNĘ ,gabinetową „Singer" sprzedam. Klliń
Zduń~ka Wola, Piwna 10 skiego
47 m. 2.> prawa o25234
PIANINO krzyżowe „Fo;r- ficyna II p.
te", metalowa ptyta siprze - - - - - - - - ' - - ' dam. MąCZJka, Wle>eławek TRZY trójki J!sów niebie
Pl. Wolności ~. Łódź skich sprzedam z ewent.
na
wzięcia Ratel.
Wojciech
wychów,
• możliwco;cią
„2:;549
- - -464-76
Skoszewy p-ta
domski.
SAMOCHOD „Tatra
25275
osobe>w;o: do długich tras, Stryków
. szyl>kob1ezny w b. do- - -brym stanie sprzedam. Pa ~UKNIA balowa krotka
bianice tel. 30-57 00 godz. ao sprzeda.ma. Narutowi-

parokonną

się

nadającą

„_

25529

I

(cza

57

m.

NIERUGHOMOSGI

na noc

KREM KAMFORDWV'NR58 zz':r.~~::~~
skóry

droe;eriaeh i perfumeriach

kowskn 96

BIURO Pośrednictwa Spół
dzielni „Czystość" Piotrkows.ka 39 tel. 377-51 pomaga każdemu w kupnie
-. sprzedaży willi, domkow. gospodarstw, placów.
Zgłe>ś się na;tychmiast, a
znajdziesz dużo atrakcyjnych nieruchom•Jścl
DOMEK murowainy- 1:1zbo
wy sprzedam. Mazurska
21l m . 2, Czarl'eeka
DOMY jednorodzinne. p •a
ce, ge>S'Pociarstwa oraz róż
ne nieruchomości - tanio
do sprzedania. Wlade>mość
Kilińskiego

Najmilsza niespodzianka pod

to los Krajowej Loteni
który

25609 _ G

3a

fortepiany
RAMY do firanek., obra- PIANINA zów pięknie wykonane po stro! - naprawia - eks- korektor-stroiWytwórnia woctna 26 pertyza
ieca
. Łódź. zaciel Gulgowski
-"-=--'-'-"'-'--"...:..:.=-="-'--'-'--=-'-PIANINO niedrogo sprze- chodnia 101, tel. 265-48. dam. Limanow&kiego 24 Uwaga: instytucje przele2.1205 g
m. G5 pr. o!ic. I piętro wem
25350
Tyma
„Chevrolet
sA:M:ocuOD
.neetmaster" strun bardzo
~i!~:;'k:pge~~~2 Ul. zaMOTOCYKr:-;:i:Ż" ~ sprze
dam tanio. Ul. Za.rzew- SPRZEDAM dom• z duogrodem i wolnym
żym
25.389 m1eszk<!niem. Okolica Po
s~a~12
FUTRO mę9lcie liry, k::il- lesie. Oferty po<! „30000"
nlerz w~'dra sprzedam
I'iotr25220 Biuro Ogłoszeń,
Rzgowska 127

I
--------""!'"'----------------stosowany
~

żądać w

Ili

DROBNE

' - - - - - - - - - MOTOCYKL „WFM" no-

~

I

ł

SPRZEDAŻ

9=20

lek.

państwowe

OKNA STRYCHOWE

Obrona pracy doktorskiej

Promotor: i•rof. <lir Emil Leyko. Recenzenci: prof. <lir .JÓ7.ef Sier05zewski i dc.c. dr Jerzy Lutowieck·i.
i opi·niami recenzentów można sie
z pracą
•
B ' bJ.i
'
otecc Akademii Medycznej,
1
zapozn.ac ~-,
przy Al. Kościus?;ki nr 4.
Wstęp na rozprawę ·wolnov.
.,,

materiałów

H~-:JROGEOLOGICZNYCH

Łódź,

Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Lod7li .
I podają do wiad-0mości, że we wtorek dnia 13
stycznia 1959 r. o godz. 18 w sali konferencyjnej przy Al. Kościuszki nr 4, odbędzie się
publiczna dys·kusj.a nad rozprawą doktorską
lek. med. Eugeniusza Ma.łdyka, pt. „Zmiany
mLroskc·powe w nerkach w f•rzypaddqi.ch
cukr _·cy".
Promotor: prof. dr Aleli:sander Pruszczyń
ski. Recenzenci: prof. d~· Stefania Ch-0clkowska i prof. dr Józef Wacław Grott.
Z pracą i opiniami recenzentów możnia się
zapo:zmać w Bibliotece Akademii Medycznej
przy Al. Kościuszki nr 4.
Wstęp na. rozprawę wolny.

Dziekan i Radą. Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Łodzi.
podają do wiadomośc'. że we wtorek d.nia 13
stycznia 1959 r. o godz. 18 w sali .konfere.ncyjnej przy Al. Kościuszki nr 4. odbędzie się
public7,na dyskusja n~d rozprawą doktorską
lek. med. Józefa Sysy, pt. ,.Świąd czynnMciowy. marskość i rogowacenie białe w świetle
bad.ań l:linicznych, histologicznych i cytologicznych".

głębokości

z dootarczeniem potrzebnych

Obrona pracy doktorskiet

Dziekan i Rada Wydziału Lelta.rskiego

„Zmiany anatomo-pa;tologiczme w n iektórych wewnętrznych narządaoh świnek morpairami
zatruwanych
przewlekle
skich
fenolu".
t .
p
. rom-0 ar. prof. dr. Aleksander Pnl8'7myń~ki, recenzenic1: prof. . dr. W. Cl;arnoeki
1
prof. dr Br. Puchowski.
Z ~racą i opiniami recenzentów można 7,apoznać się w Bibliotece Akadernii Medycznei
Wyjątek stanowią przesyłki:
·•'
!) nadawców będących jednostkami organi- przy Al. Kościus-z.ki nr 4.
W.;,tęp na rozprawę wolny.
zacy.inymi PKP, PKS i Ministerstwa Obro:ny Narodowej
2) nadawców, którzy oboonie jako odbiorcy
zwolnieni są od dostawy przesylek przez
PKS z /kolei do własnych magazynów.
Dzieka.i. i Rada W_ydziaJu Leka.rskiego
3) nadawców formująoych w.a.gony zbio·rowe
Akademii Medycznej w Ł007Ji.
we własnym za.kresie.
4) nadawców. którzy Z\Volnieni są od obowiązków korzystania z usług PKS przez podają do wiadomości, że we wtorek dnia 13
Terenową Komisję· Ko01rdynacji Przewo- stycz,nia 1959 r. o godz. 18 w sali konfeirencyirow przy Prezydium Rady Na.rodowej m. nej przy Al. Kościuszki nr 4 odbęd.zie się publiczm.a dyskusja nad rozprawą doktorską
Łod'Zi,
lek. med. Henryka Kcn;łowskiego pt. .,Zmia5) osób f•rywat.nyich (fizycznych).
PrzesyNci drobne nadawców wymieniOIIWCh ny hi-stologiczne w narządach wewnętrznych
w pkt. 1 -,5 będą przyjmowiaine do pr~o- świnek. mo:s:kich po stosowaniu hydrazydu
ikwasu izonikotynowego".
zu na dotychczasowych w.a.rull'likach.
~adawcy ~O'bo~iązani do nadawan~a r;>r7..e-l Promotor: pro!. dr Aleksander Pruszczyń
~ ek 7;8 posredmctwem PKS planuJ.ą prze- ski. Recenzenci: prof. d[· Stefania ChodkowWQ'l.y tych przesyłeik w dotychczasowych ter- ska i prof. dr J.an Stopczyk.
minach w :Rkspozyturze Spedycyjnej PKS w
Z pracą i opiniami recenzentów można 7;aŁoc!~, ul. Wigury nr 7.
r;>oznać się w Bibliotece Akademii Medycznei
DYREKCJA OKRĘGOWA
'
przy Al. Kości1u.sZJki nr 4.
KOLEI PAŃSTWOWYCH.
Wsńęp na rozprawę wolny.

300 m
oraz
POSZERZANIE OTWOROW

do

serdeczne zycz.enia składają
RADA NADZORCZA i ZARZĄD
SP-NI PRACY WIELOBRANŻOWEJ
im. 20 r AŻDZIERNIKA
w Lodzi, ul. Wólczańska nr 168,
tel. 342-70 i 336-55.

podają do wiadomrnści, że w piątek dnia 16
Akademii Medycznej w Łodzi.
st~cznia 1959 r. o godz. 18 w sali !konfereru::yj- podają do wia:lomości, że w p'.a.+ek~
dni· a 16
"
nei przy AL Kościusz.ki nr 4, odbędzie się pu- str,cznia 1959 r. o godz. 18 w sali konferencyjbliczna dyskusja nad roz>prawą doktorską ne.i przy Al. Kościusziki nr 4 cdb~d:zie !'ię
d k ·
.
lek. med. Andrzeja Kurnatowskiego pt. i:·u bl 1czn.a
ys USJ.a nad rozprawą doktorsJtą

Q

i REMONTY
STUDZIEN

Wszystkim swoim Klientom

choinkę ~

Ptentążnej

180-4

TRZY morgi przy lin!!
nramwajowej Łódź - Tu
szyn sprzedam. Tel. 506-61
DOM- z .placem- naWidW:.
wie sprzedam tanio. Tel.
523-35

może przynieść

wielką wygraną

'"--P_RAGA

25ł 7ł

I

PRACOWNIK e>bzmajmiony z hodowlą lisów tJ ·J trzsbny. Oferty pisemne
Biuro Ogłoszeń,
,.25376"
Piot:t•kowska ~

Q

g

Q

Q
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. Z okazji
SWIĄT i

Wszystkim palaczom „Giewontów"

NOWEG.O ROKU

WESOŁYCH ŚWIĄT

Załodze

-

Łęczyckich Zakładów
składa podziękowanie
zadań produkcyjnych

wysiłek włożony w
życzeniami. SZCM;ścia

za trud i

wraz z

i owocnej pracy w 1959 roku

Górniczych

DUŻO SZCZĘSCIA OSOBISTEGO
I WSZELKIEJ POMYSLNOSCI

w NOWYM 1959

wykonanie
osobistego

ż

ROKU

y c z y

Łódzka Wytwórnia Papierosó~
---------------------------------------~------~------~--------·~----------------------------------------------------------------------------------~~
Wesolych Świąt
.
DYREKCJA, PODST. ORG. PART.
RADA ROBOTNICZA i RADA ZAKLADOWA
LĘCZYCKICH ZAKLADOW GORNICZYCH

------------1'-----·

---------------'!.-·-----------------...
dużo-- szczęści a

-

Szczęścia osobistego

osobistego

pomyślnego

Nowego Roku 1959

wszystkim Członkom, Kfientom, Odbiorcom
i Dostawcom oraz Pracownikom

,

______..

Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku
-

szczęścia

osobistego i d.alsi;ycb sukcesów w pracy
Dyrekcja, Komitet Zakładowy PZPR.
Rady: Robotnicza. i Zakładowa

Bawełnianego w Ozorkowie.

ZAKŁADÓW

PRZEMYSI-,U BAWEŁNIANEGO
fm FELIKSA DZIERŻYRSKIEGO
w Łodzi, ul. Pie>trkowska. 293-295.

DUŻO SZCZĘSCIA OSOBISTEGO

-

wszystkim l'zlonkom, Odbiorcom
Dostawcom i Pracownikom
ż

Wszyst'kjm Rolnikom, Członkom oraz
Pracownikom Gminnych Spóldzrelni
i Powiatowego Związku Gminnych
Spółfrzielni „Samopomoc Chłopska"
w Łflczyey

y c z y

Rada Zakładowa ł Zariąd
MIE.JSKIEJ SPÓŁDZIELNI ZAOPATRZENIA I ZBYTU
w Ł o d z ł, ul. Obr. Stalingradu 97

a

skład.a

...

Wesołych świąt i pomyślnego Nowego Roku

w

•

CAŁEJ ZAŁODZE ZPB im. Sz. HARNAMA

w

ŁODZI

za trud i wysiłek włoŻOin.y w przedterminowe
wykonanie planu rocznego sklla-da oraz życzy

WatJol'łc.h Sutiqł

i pom11fJlmu;o fl.outa'ło Rok"

Rad a R obotrucza.,
•
Podst. Organ. Part.
P.Z.P.R., :ą.ada Zakładowa. oraz
Dyrekcia.

------------------- ______________...,.

Załodze
za włożony trud i wysiłek w prz.edterminowe wy-kooanie pla~
nu rocznego, a Centralnemu Zarządowi Przemysłu Artykułów
Technicznych i Części Zamiennych za pomoc i wS{JÓŁpracę w
realizacj•i planów

składa

1ł

serdeczne

podziękowanie

or a z

y c z y

,t
,t

'Ż

1959 Roku

Centralnego Zarzą.du Przemysłu Wełnianego Północ
w Łodzi

oraz Odbiorcom i hotJłautc.om Ż1ftZ.Z'lf
Dyrekcja i Rada Roboinicza
Zgierskich Zakładów .Przemysłu Welnf.a.nego
im. Ja.na Tietrusińskiego w Zgierzu..

Q

(1)

•

z

,ł

,1

1
1

NOWEGO ROKU

1

1::

•
tt
t
,1

pomyślnego

szczęścia

osobistego i dalszych sukcesów w pracy

DYREKCJA, RADA ROBOTNICZA ł PODST. ORG. PART.
Fabryki Igieł Dziewiarskich,
Łódź, ul. Kilińskiego 128,

·-',..;._......._

~

ł

______________, ____...,._,......___

,&

,t

Łodzi, ul. Piotrkowska. 118

skł-ada swoim Zleceniodawcom

i Usługobiorcom

najserdeczniejsze życzenia
.
SWIĄ1'ECZNE i NOWOROCZNE
Q

,o
1' -

• WESOŁYCH SWIĄT

w

g

::1ł

.

Pracy Przeładunkowo-Spedycyjna
„WSPÓŁPRACA"

Dyrekcji i Pracownilmm

•

•

Spółdzielnia

i !Jzezqjfiuta"fO

„

___..____

DYREKCJA MHD ARTYKUŁAMI ODZIEŻOWYMI
w Łodzi
uJ. Piotrkowska 113.

1•

i1:~:::~~~::;::;;=:;:.::;:;'.1::::=:::::::::=!1'

Wesołych Swiąt

DZIENNIK Łó:QZK1. · W:~Q5 j3760)

:.
I'

za •.ykon~ie pl.anu rocznego 1958 roku
na 13 dni przed terminem, dodatkową
produkcję w roku 1958 wartości 10.096.074
Zł oraz za wysile1{ włożony na ,;<rzestr7..eni
oałego roku w systematyczną reali7..ację
zada:'i produkcyjnych - serdeczne podzię
kowanie skł'!da:

PODZIĘK0\1\-'ANIE

N~wego

I

Łęczycy.

Podziękowanie

ZAŁODZE

.

11

_________
, _________ ..._... .__ :
......-~,

Załodze

DYREKC.JA, RADA ROBOTNICZA, RADA ZAKLADOWA
i PODSTAWOWA ORGANIZACJA PARTYJNA
POLNOCNO-LODZKICH ZAKł..ADOW REMONTU MASZYN
PRZFJVIXSLU WLOKIENNICZEGO
LóDź, u"L. ŻELIGOWSKIEGO 8/10

1ł

RADA i ZARZĄD
P.Z.G.S.

----

Z okazji przedterminowego wykonania planu produkcyjnego
za i:ok 1956 składa podziękowanie ZALODZE za wlo:i:ony wysiłek
i trud oraz ż y c z y

Dyrekcja, Rada Robotnicza i Zakładowa
oraz Podstawowa Organizacja. Partyjna
ŁÓDZKICH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO
Łódź, Pl. Niepodległości 4.
•
~--------

życzy

z okazji Swiąt
i Nowego 1959 Roku •
,:I~
serdeczne eyezenia. ~cia i pomyślności

oraz Pracewnikom

Dyrekcja, Rada Zakładowa
i Podstawowa Organizacja Partyjna.
PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO
HANDLU WEWNĘTRZNEGO Nr 3
Łódź, Al. 1 Maja 124

...

SWOIM KL'IENTOM: i DOSTAWCO.)!

•

ŻYCZY

Odbiorcom, Dostawcom, Kllentom I

No::;;o::m;9; I

Cbłopska"w Łodzi

SZCZfŚLIWEGO NOWEGO ROKU
Usługobiorcom

pomyślne{!,o

także

Gminnych Spółdzielni „Samopomoc

oraz

I

Wesołych Świąt

Zarządowi Wojewódzkiego Zw!ązku

ll'ESOll:.ł'CH Śll'ltłT

wszystkim

...,..,

za włożony trud i wysiłek w w ykonanie planu rocznego Sikłada serdeczne podziękowanie oraz życzy

Ozorkowskich Zakładów Przemysłu

Nowego Roku

BA WEŁNIANEGO

Piotrkowska 276.

ZAŁODZE

Dyrekc.fa ł Samorząd Robotniczy

oi:a.z

8

PRZEMYSŁU
...,..
w Łodzi, ul.

życzy Załodze

Wesołych Swiąt
po·myślnego

___
________
__
______ __________

WESOŁYCH SWJĄ T

.

Nowego Roku

Przemysłu Bawełnianego

sukcesów w rytmicznym wykonywa.niu zaprodukcyjnych. gospodalJ:'CZych i ekonomicznych ONI%

POWI:ATOWEGO ZWIĄZKU Gl\f.INNYCH SPOŁDZIELNI
SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ
w Łodzi, Obr. Stalingi:a.du 85

nomyślnego

Odblo.rcom, Dostawcom i swojej Załodze życzy
DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA
i PODSTAWOWA ORGANIZACJA PARTYJNA
CENTRALNEGO LABORATORIUM

dań

ZARZĄD

oraz

- dużo szczęścia osobistego Dyrekcji i Pracownikom Centralnego Zarządu

ROKU

1959

ŻYCZY

RADA i

Wesołych Swiąt

W NOWYM

oraz

----~--------~---------------------------.---------------~.~---------S wiqt -------------------Wesołych

WESOŁYCH SWIĄT

oraz pomyślnego Nowego Roku

szcżęścia osobistego i wszelkiei
pomyślności

życzy

KLIENTOM, DOSTAWCOM i PRACOWNIKOM

. .

dużo szczęścia

-

osobistego i wszellkiej

i pełnego zadowolenia

wszystkim Klientom i Odbiorcom
kosmetyków S-pnl •• Drogista"

pomyśliności

życzy

PRACOWNIKOM
Dyrekcja, Rada RobotniC?Ja I Zakładowa
oraz Podstawowa. Organizacja. Pa.rtyJna

W esolych Swiqt
Roku
życzy

wszystkim Dostawcom, Odbiorcom i Pracownikom
SP-NIA PRACY KRAWIECKIEJ IM. PAWŁA FINDERA
ŁóDZ, UL. PIOTRKOWSKA 170

POŁUDNIOWO-ŁODZKICH

ZAKŁADOW PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO

Łottz"1
·------------·

.
------------------.
1:------------------------Swiął
wfl.~ołyalz

DUŻO SZCZĘŚCIA OSOBISTEGO

'

i wszelkiej

w NOWYM ROKU
życzy

miłym

Klientkom
Dostawcom i Odbiorcom

tyczy
ODBIORCOM i PRACOWNIKOM
Dyrekcja, Podstawowa Organizacja Partyjna,
Rada. Robotnicza i Zakładowa
PRZĘDZALNI PRZEMYSŁU BA WEŁNIANEGO im. PKWN
1-----------: .w. Łodzi, ul. Milionowa. 55.

Pomyślnego

.
Noweqo Roku 1959

:..------------'

WSZYSTKW
życzy

Wesołych Swiąt

-

w Nowym Roku
wszystkim Dostawcom i. Pracownikom

ź

w~Zlf~tkim

Od6loreom l

Załodza

Dyrekcja, Rada. Zakładowa. i Robotnicza
oraz Podstawowa Organizacja Partyjna
ŁODZKIEJ WYTWORNI FARB I LAKIEROW
Łódź, ul. 22 Li»ca nr 100.

seraeczne

Za.kładów Przemysłu

Bawełnianego

w

OZorkowłe.

Serdeczne

„
Żlft!.Zanla Swtqłaezna

i noworoezna

Roleu

ltIENTOM.
DOSTAWCOM
ora.Z

ZAŁODZE

składa
Dyrekcja PDT, Rada. Zakładowa i
Podstawowa Organizacja Partyjna.

.

Wesołych Swiąt

Pracy

.

Robotniczy

Samorząd

Ozorkowskich

osobistego

Zail7.ąd i Rada. Nad'ZOrcza Spółdzielni

składa

y c z y

Dyrekcja. i

ŁÓDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

.,URODA i ZDROWIE" w

pomyślnego No\.vego Roku

życzy

HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM
w Łodzi, ul. Obr. Stalingradu nr 118.

I

oraz

oraz lepszej, ryt.micznej współpracy '-Dyrekcji i Pracownikom C.Z.P .B. w Łodzi,
zaldladom kooperującym i Załodze

WSZYSTKIM ODBIORCOM, DOSTAWCOM
ORAZ ZAŁODZE
Dyrekcja, Rada Zakładowa
I Podstawowa. Organizacja Partyjna

Dyrekcja, Ra.da. Zakładowa.,
Podstawowa Organizacja. Partyjna
CENTRALI HANDLU ZAGRANICZNEGO „SKORIMPEX"
Łódź, ul. 22 Lipca. 74

Wesołych Swiąt

dużo szczęścia

oraz pom1fi>lnfl90 n.o.wa90
z y czy

y

.

NOWYM
1959 ROKU
w

Wa~ołlJah .Swiął

dużo szczęścia i wszelkiej pomyśln ości

c z

i pomyślności

SWOIM PRACOWNIKOM, ODBIORCOM,
DOSTAWCOM i KLIENTOM

Dyrekcja, Rada Zaikładowa i Rada Robotniez&
01'a7l Podstawowa Orga.niuc.ia Partyjna
ZAKŁADOW PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO
„OLIMPIA"
Łódź, Piotrkowska 242.

.

zy

WESOŁYCH ŚWIĄT

w Nowym Roku 1959

„TELI MEN A"

-

„ELEKTROMETAL"
Łódź, ul. Tuwima 6.

dUio S7JC2lęśc:ia osobistego i -wszelikiej pomy§lności

-

Zarząd

ltzemleślniozej Spółdzielni Zaopatrrenla
i Zbytu

Wesołych Swiąt
..

pomyślności

ŻYCZENIA

i Noworoczne

Swiąteczne

Dyrekcja, Rada Robotnic7.a, Rada Zakładowa
i Podstawowa Organizacja. Partyjna
ŁODZKJICU ZAKŁADOW METALOWYCH nr 1
Łódź, ul. Strzelczyka 26

osobistego

szczęścia

sp~dzielni
NAJLEPSZE
•

Rada Nadzorcza i

CAŁE.T ZAŁODZE

Swiqt

W.szystkim stałym odbiorcom naszych wyrobó-„ i usług, dostawcom orazinnymkontrahentom, a także wszystkim członkom

składa

oraz · p.om1fi>lna90 n.owa90 Roku

Wesołych

Zanąd Sp-ni
i Przedstawiciele.

I

__________ _______..w.-....-.-

-

pomyślności

wiele

Wesołych Swiqł
oraz pomyślnego Nowego Roku

ul. Wiqury 21

o r a z
pomyślnego Nowego
dużo szczęścia osobistego

i NOWEGO ROKU

.

DYREKCJA ORAZ RADA ZAKŁADOWA
PHD „FOTO - OPTYKA"

Łódź,

Z okazji.

SWIĄT

- dalszych sukcesów w wykonywaniu zadań prodll.llkcyjnych.
gOS{.<>da['czych i ekonomicznych życzy
ZAŁODZE i KLIENTOM
Dyrekcja., Rada Zakładowa
i Podstawowa Organizacja Partyjna
PRZEDSiJĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO
HANDLU \VEWNĘTRZNEGO nr Z
Łódź, ul. Strzelczyka 29.

ROKU

w NOWYM

----------------------------

Łodzi

życzenia

Swiąteczne

pomyślnego

i Noworocz ne
WSZYSTKIM'' SWOIM KLIENTOM
Równocześnie zawiadamia, że 20 grudnia
br został • tw.airty nowy gabinet kosmetyczny w Łodzi, przy ul. NawrGt 1.
Gabinet jest WY']:-osażony w nowoczesne
i apa.rarty, Personel wysoko
urządzenia
8799-K
kwalifikowa'l'!.y.

Q

N owego Roku

ŻYCZY

swoim Klientom, Oostawcnm i Pracowniknm
I

DYREKCJA CENTRALI RYBNEJ
w Łodzi. uL Naftowa. 1.

·------------------------------------------

g
J)ZIENNIK

ŁóDZKI

nr .3Md3758) 9

z

Dużo szczęścia

okazji przedterminowego wykonania planu produkcyjnego
za rok 1958 składa podziękowanie Członkom Spółdzielni
.a z ókazii Ś W I Ą T i zbliżającego się

pomyślności

i wszelki ej

z okazji
•

Swiął

/Vo':~z!o Roku 1959

i

l

!

NOWEG O

szczęścia osobis:tego i wszelkiej pomyślności
życzy
RADA NADZORCZA, ZARZĄD I PODST, ORG. PARTYJNA
SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW IM. A. SUWARY
W PABIANICACH , UL. MYSLIWSKA 4a

swoim Graczo·m i s ·y mpatyk om

to'dzka Gra l·1czbowa ~~~7
,„IK. u k. u I ·e cz h a 99
~~

Wojewódzka

~~-.!;:....

Łódź, ul. Piotrko„ska ł06

···~~~,.~,'~"'"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

l

w lodzi,

I•

NOWEG ()

Załodze

szczęścia

Nr

56

i Nowor oczne

pomyślności

CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI

Dyrekcja, Rada Robotnicza, Rada Zakładowa i Podst. Org. Part.
Pabianickiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Metalowo-Drzew nego w Pabianicach

oraz współpracujqcy".' z nami Zakładom i Instytucjom

Wesołych

Zakładów Przemysłu Wełnianego

im. Jana Pietrusińskiego w Zgierzu
i

serdecz ne życzenia ivesołych ·Swiąt
i p-0~m_yślnego Noweg o 1959 Roku

wszelkiej

.

SV11iqt

pomyślności

w Nowyrn Roku
ODBIORCOM i DOSTAWCOM
oraz INSTYTUCJOM WSPÓŁPRACUJĄCYM

SKŁADA

życzy

DYREKC.TA, RADA ROBOTNICZA, RADA ZAKŁADOWA
ORAZ PODSTAWOWA ORGANIZACJA .PARTYJNA

Dyrekcfa i Samorząd Robotniczy
PRZEMYSŁU BARWNIKOW

ZAKŁADOW

BORUTA" W

„

WES~OŁ YCH SWIĄT

oraz pomyślnego NOWEGO ROKU

wszystkim swoim klientom

życ~y

PAŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
DYREKCJA NA M. ŁóDZ ŁóDZ,

Wesołych

AL. KOSCIUSZKI 5'1

-~ · ----·-.....:- ...-~!
D\'REK CJA i PRACO WNICY
CENTRALNEGO

ZARZĄDU

SUROWCÓW WTÓRNYCH
UL. REWOLUCJI 1905 R. Nr 44

ŁODZI,

życzą

swoim Dostawcom i Odbiorcom

Odbiorcom 1 Dostawcom

serdeczne

życzenia

szczęścia

Swiqt

i

pomyślności
składa

Rada Nadzorcza,

Serdecz ne

oraz

pomyślnego

podziękowania

Spółclzielni

Państwowe

„DELIKATES Y"
w Łodzi

NOWEGO ROKU

NOWOROCZNE
ODBIORCOM, DOSTAWCOM I

Inwalidów

Z OKAZJI SWIĄT i ZBlllAJĄCEGO SIĘ

1.

Kons umen tom

i Podst.

im, Jarosław- Dąbrowskiego
w Pabianicach.

iYCZENIA SWJATEC
ZNE
•

zyczy

Zarząd

Org. Part.

CAŁEJ ZAŁODZE ZA WŁOŻONY WYSIŁEK
PRZY WYKONANIU ZADA~ PLANOWYCH
ORAZ

Nowe go Roku
Przedsi~biorstwo

i Nowego 1959 Roku

Załodze,

WESOŁYCH SWJĄT
i µ01nyślnego NouJego Roku

ZGIERZU

Z okazji
Swiąt

PRZEMYSŁOWYCH

W

i 394 - 68

serdeczne

oraz Klientom

---------------:--------:

25 7 - 23

Tel:

życzeriia Swiąteczne

1959 ROKU

osobistego i wszelkiej

Zgierskich

Pracy Spedycyjno-Przewozowa
„TABOR KONNY "

ul. Sienkiewicza

życzy

Załodze

Spółdzielnia

składa

~~~

Z okazji
ŚWIĄT

ROKU

RADZIE, ZARZĄDOWI I PRACOWNIKO M
WOJEWÓDZKIE GO ZWIĄZKU SPÓŁDZIELNI
INWALIDÓW W ŁODZI

życzy

ZAŁODZE

SWOIM PRACOWNIKO M,
ODBlORCOM I DOSTAWCOM

§1'#ada
P.O.P., ZARZĄD I RADA NADZORCZA
SP-NI PRACY KRA WIECKIEJ
IM . .J. LEW ARTO WSKIEGO I S, ENGLA
LODZ, UL. PROCHNIKA 16

l

-

dużo szczęścia i

wszelkiej

pomyślności

RADA NADZORCZA I ZARZĄD
Sp-ni Pracy Tkacko-Dziewia rskiej
„ZJEDNOCZEN IE"
ŁóDZ, UL. NARUTOWICZA Nr 57

-----------------------~~~~~--~---------- ~--~----------~------------------~---~-----------~~--------

ZALODZE

Ozurkowskich

Zakładów Przemysłu Wełnianego

w OZOR /l&OH' IE

Swiąt i Nowego 1959 Roku

Załodze, Odbiorc om i Dostawc om

Pabianicki ch Zakładów Środków Opatrunko wych. oraz

ZA PRZEDTERMIN OWE WYKONANIE
PRODUKCYJNE GO PLANU ROCZNEGO ZA WŁOŻONY TRUD I WYSIŁEK

Dyrekcji i Pracown ikom

SKŁADA PODZIĘKOWANIE

DYREKCJA I

SAMORZĄD

ROBOTNlCZT

życzqc jednocześnie

wesołych świąt

z okazji

i szczęśliwe~o Nowego 1959 Reku

CENTRALNEGO ZARZĄDU PRZEMYSŁU FILCOWEGO
I TKANIN TECHNICZNYC H W ŁODZI

szczęścia osebisłego

i wszelkiej pomyślności

ŻYCZY

DYREKCJA, RADA ROBOTNICZA, RADA ZAKŁADOWA
I PODST. ORG. PART. PABIANICKICH ZAKŁADÓW
ŚRODKÓW. OPATRUNKOW YCH W PABIANICACH

TU WYGRASZ

wczasu świateczne na wenus **
- Pa.n powiedział,
Adam, góruję nad

te

całą

Ja,
zie-

mią...

Nie po,iechnli.śmy w tym '!'Oku. na 7~dniowe wczasy świą
teczne do Spały. Coś nie wysila. Stanęliśmy więc przed
prob/,e mem sensow nego spę
Z
dzenia świąt we dwoje.
nieoc:: ekiwan a pornocą P'l'ZYuedl na.m zawsze niezaw odny
„Orbi.s". W osiatnt ch dn(.ach
przed święta.mi w „Dzien niku
Łódzkim" ukazała się w.zmia n
kn o przyjm owaniu zgłoszeń
na 7-dnio we wczasy na Wenus. Sicdmi oc.zlon owa rnkief.a. pulman owska. 9wara. nlowała wszelk ie wugod y, atrakcj e,
rozryw ki i sensac je.
Pierws za
było.
Ws.zvs tlw
przy
n.as
atrakc ja spotkała

żaden sposób nie
można było ruszuć rakiety z
miejsca . Wybuc h nie następo
wo.l. Dopier o ktoś wpadł na.

w

starcie ;

żeby wszy~cy wuszli
Pomogło.
popcha li.
i trochę
Za.skoc zulo. wszysc y wskoc zyli i wylecieliśmy w powietrze.
dopiero killca
Lecieliśmy
ląt, kied11 nagle a niespo dziewanie zestarzał nam się maszwiist a. Chcieliśmi1 natuch miast zastosować kurację noqdu okazało się,
wokainową.
strzuka wek są
do
igły
że
diabla warte. Na dobitkę naa ponieważ
żarówka.
waliła
w dniu wy.ia.zdu. nie można
bulo dostać tego art11ku lu, an.i
w PDT. ani w MHD - zaSzc.zęście. że
1Jasu nie bulo.
byliśmy
ktoś miał świecę uratow ani.
Następne.aa dnia szef kuch"'i zak,om unikow al. że musimy ,
011ra.ntcżyć spoży.cie ra.cji żu
wrwściowuch. bo wusi<LtU calu zapas suszon ej wątróbki z
cebulka . A wusiadł dlntego .
„Made
że wvsiad la lodówk a
in Rudgos zcz Anno Domin. i

pomysł.

Jedliśmy

19.58".

więc

suszoną

telefon icznie z kokomun ikacji przy Ram1s1ą
dzie Narodo wej m. Łodzi. ale
bardzo
to
udawało mu się
rzadko , albowi em korzyst a), z
ttslu.q centra li międzyplametar
nej, którą obsługiwały panien
ki z łódzkiej międzymiasto
wej.
W ogóle bylo bardzo wesozjecha li
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Cói to • tramwa.f' "Tloll'Zllo w -g.onaell,
po bokach wiszą aż winogrona;
jak w beczce śledzie stoją ludziska tu szelka pęka, ta.m guzik pryska.
Lecz mimo tego ścisku i tłoku
każdy z jadących radość m& oka.
Choć się w dzień zwykły si~ okrutnie.
dziś poszły na bok swary i kłótnie,
bo wszelkim dąsom postawił kropkę
fakt ten - że jadą na naszą szopkę.

F

o/em godoiqcych zwierzqt
napisana przez A.

Jaskulską

Mymi przodkami ~ jako żywo
Pochodnia i Luczywo,
prababką zaś Lampa Naftowa.
a babką - Latarnia Gazowa.

(pijaik i tuc:imiik

Szanowni ze-

bra,ni! Ja,k zapewne pamiętacie, niedawno odbył się w Lodzi wielki koncert wokalny w wykonaniu kanarków. W te.i wielkiej szopce, na
którą państwo tak spieszyli, nasi wirtuozi powtórzą swó.f program. Orkiestra tusz!
flHOR KANARKÓW:

zdechł

MILICJANT (wpadając na scenę 1 chwytając
osobnika z choinką za kołnierz).
Mam cię nareszcie, ty niszczycielu!
Przyłapaliśmy już takich wielu .••
Nie mażna niszczyć państwowych lasów,
skoro closzliśmy do takich czasów,
ze ma nam przemysl dawać bez liku
pięknych choinek z plastiku!

zdechł

• zebrałem

sobie.
.Już ich za żadne skarby
nie puszczę w obieg!
.Jest widać więcej takich
jak ja zbieraczy,
bo czymże brak tych monet

kanarek, zdechł kan;uoek,
kanarek, zdechli

HODOWCA (zdziwiony):
Cóz to za brednie wyśpiewujecie?
W programie tego nie było przecie!
(zagląda do klatkl)

można tłumaczyć?

Na scenę po raz drugi Wpada pijak i korzysta·
jąc z nieuwagi Kazia-Kolekcjonera, z okxzykiem~

Faktycznie, zclechła jedni\ ptaszyna~.
Ciekawe, ,Jatka tego przyczyna?

(odprowadza zail:rzyinanego, nucąc: „Nie chodź,
rabusiu, do 1a.sa")
Na scene wchodzi KOIQ'

kolekcjonuję.

Sześćdziesiąt dwuzłotówek

Zdechł kanarek, zdechł kanarek,
zdechł kanarek, zdechł kana.rek,

ble

CHóR KANARKOW:
Wiatr z Widzewa, wiatr z Widzewa,
wiatr z Widzewa, wiatr z Widzewa..
wiatr z Widzewa, wiatr z Widzewa,
wiatr z Widzewa, wiatr!
(.ka·narkl odlatują a: lamentem: za nimi podąta
hodowca rz klatką) .
Na scenę

gramoli się

mały

tucznik, 120 kg

chluje

się

fywej

us.z:ami.

(schodzi ze scem.y, plącząc się
nogawki)
Gaśnie

światło

.

w

J)rozydługie

pojawia się
DUCH BASKI RADZIWILLOWNY
(śpiewa na mel. „Kobiet<:>, kobieto")
i

Choć

tyle minęło od przygód mych lat,
a 'Tefuiak wciąż o mnie pamięta ten świat:
o dziejach mych sztuke wystawia się dziś,
dlatego mi do was zachciało &ię przyjść.
Na scenach teatrów zapragnęła Lódź
o kilku kobietach opowieści snuć:
,.Królowa Przedmieścia"•. i Krysia, 1 ja.
Opera „Sprzedaną na.rzeczoną" gra.
A-ha
a-ha
a-ha
a-ha
Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad.
bez ciebie teatr nie byłby nic wart.
(Baśka znika)

Tańcząc „hula-hoop" wbiega
SUPERNOWOCZESNA BABKA
(śpi-a na mel. „Zgaduj-Zgadula"):

To była taka dziecinna gra,
za kółkiem biegli Jurek i Zula,
dziś się zmieniła zabawa ta:
dziś jest hula-hoop czyli hoop-hula.
Nie wiedział dziadek mój, ani babka,
że świnie mogą spożywać jabłka.

Lecz nadszedł wreszcie wielki urodzaj
może jeść jabłka i świński rodzaj.
Mały był popyt, a duża poda:!:,
nie mógł więc rady dać mój gospodarz:
co dzień, gdy tylko zaczęło świtać,
kosztele sypał mi \IO koryta.
No i musiałem, było nie była,
w to dziwne jadło wciąż wsadzać ryto.
Urosła ze mni.e sztuka nielicha,
lecz fermentuje coś we mnie z cicha•.•
Więc się nie zdziwcie jedząc mą szynkę,
że będzie nieco pachniała winkiem.„

Wchodzi PIJAK: - Słowo daję, to ci dopiero
będtie wygoda! Samą taką zagiychą można sie

będzie za.Jać !

(klepie poulale WCll'Jnika po szynkach)
TUCZNIK (oburzony):
Co to za jakieś poufałości?
Ach, jak nie cierpię zalanych gości!
Ale się wstawił - i to w sobotę.
Będzie jak świnia leżał pod płotem •.•
Tfu! Co ja mówię! Wszak żadna świnia
nigdy pijackich burd nie wyczynia•••
P.IJ AK

(śpiewa>:

Na górze róże,
na dole fiołki,
kocha,imy się, świnko,
jak dwa aniołki."

dziki tupot, gwizdy i wrzaski.

CHÓR WYKIWANYCH KINOMANOW:
(na mel. „Nad brzegiem morza")
Panoramiczne dwa kina. w l.odzl
uruchomiono w tym roku,
ale nie wa,rto do nich przychodzić,
bo można dostać tam szoku.
Wiele D$ temat ten 'było reklam,
:l:e wszystko będzie tu fajne;
lecz na co komu szerokf ekran,
gdy na nim filmy zwyczajne?
I choć na kwartał raz się przytrafi
film na ten ekran akurat,
to kinomana szlag może trafić,
taka to szmira i bzdura.
Lem co się mamy kinem pnejmować?
Najwyżej Film straci na tym.Telewizory chodźmy kupować,
bo je sprzedają na ra.ty!

*

*

~

Wstrzymałem Słońce, ruszyłem Złemlę.

(mówi)
Ja ba.ldzo pseplasam,
zem śmiesnie oblany·:
w tatusiowe spodnie,
a bluzeckę ma.my;
buciki na nózkach
z bla,ciska. sta.lsego,
po cioci belecik
na głowie do tego.„
Dla mnie coś z odzfezy
tludno dostać w sklepie,
choć mama po sklepach
ciągle sir: telepie.
Nas psemysł zbyt malo
o dziPcia<'h pamięta
I musę wyg'ądać
jak stlasydfo w święta.

Akcja przenosi się teraz do jednego z dwóch

łódzkich kin painoramicznych. Już z d&eka sły

chać

Na scenie pojawia się pomnik MlKOl.AJA
KOPERNilCA. Astronom schodzi ze swego cokołu i odzywa się w te słowa:

'TUCZNIK (mówil:

JACUS

wiewa transparent:

GONG

wagi; przez chwilę świdruje publikę przenikliwym.i oczkami koloru pszennych
otrąb i wa-

(odchodzi ze sceny, kiiwając smutnie lbeml

Wbiega

- Hej, przepiję!
...... porywa dwuzłotówkę. Kazio wybiega w pogoni za swym skairbem.
PIĘC MINUT PRZERWY NA PAPIEROSA

(śpierwa)

„Wio, koniku" kiedyś ml śpiewano,
no bo w modzie był w tych czasach zwykły koń,
dziś z Piotrkowskiej srodze mnie przell'nano,
jakbym ja był hipopotam albo słoń.~
Ach, przy techniki tym rozkwicie
przyszedł na nas kres,
dziś koń ma coraz gorsze źycie.
ciężko szkapom jest!
Wio, koniku„. itd.

Naprzód, wiara, pod „Polomistr:r.ów Jeszcze raz wyhuśtać.

Po wielu wysiłkach pasażerom udaje się wreszcie stanąć na nogi; ufoimowani w bezładl'lą
kupę opuszczają dworzec, Nad ich głowami po-

llltl!kają)

Jedni zbierają kredki,
inni żyletki,
pudełka od zapałek,
ścienne gazetki,
gaziki, stare klamki,
klisze filmowe,
żarówki, etykiety,
kartki pocztowe.••
Ja zaś, jak państwo widzą.
też nie próżnuję
I nowe dwuzłotówki

Wchodzi hodowca kanarków niosąc klatkę
pełną tych przemiłych ptas.z:ków.
HODOWCA KANARKOW: -

na gór szczycie.
szumią sobie w dal!
Jednej z nich zabrałem życie,
choć mi było żal.
Po co w mieście mam kupować,
kiedy w lesie jest darmowa?
Hej, jedlino, hej jedyna.
\
zrąbałem ciebie!
I

PASAŻER V: -

nię"! Trzeba
Hurrrraaa!!!

Tocząc pn:ed sobą nową dwuzłotówkę, wbiega
15-letni KAZIO KOLEKCJONER
(mówi)

A że są jeszcze bez światła ulice'!'
Za lat ... na.ście i na nii<lh zaśwfoę.
(mruga do publiczności i odchodzi)

Szumią jodły

PASAŻER IV (śpiewa): Nie będzie b. to bę
dde inna! Grunt, że chłopak.i wygrali!-

Co wypijem, to dla nas,

Mamusią mą była Żarówka,

(śpiewa)

PASAŻER Ili: Sto lat, sto lat dla._ dla."
Ratunku!!! Stłukła mł się ostatnia butelCZJ'tla.

choć 'w soboty jest za-kazi

a mnie na imię Jarzeniówka.
Już coraz więcej jest miejsc w l.odzi,
po których blask mój się rozchodzi.

Na scenę wbiega zdyszaJ!ly
OSOBNIK Z CHOINKĄ

PASAŻER II: ..._ ~eluchnal Nie man racji!
Dworzec jest jeden, tylko się buja w łe i wefłe.-

Ty pójdziesz górą,
ja po dolinie,
ty skończysz w rzezm,
a ja w melinie.

były:

GONG

PASAŻER I: ....:. O rany, to Jut lMff A skąd
tu dwa takie same dworce? Jak ~Jeidżalem •
był tylko jeden. Niech żyjeeeel

i M. Galewskiego

W ciemnościach zapala się JARZENIÓWKA
(kła·niają.c się z wdziękiem, mówi)

Oto się wznosi w górę kurtyna
i już się szopka nasza zaczyna.

.
I

I Zlutka hola, i Niuśka hula
I razem z nimi hula też Jula,
przy takim tańcu dozyjesz stu lat
z linią Jak ulał - a więc hoop-hula!
(mówi)
Ulf! Ale się zmęczyłam! Ta plastikowa .obręcz
do grobu mnie wpędzi! Czuję, że jnż dawno
straciłam swoje ćwierć kilograma nadwagi, cze·
go nie mol?łam osiągną-< nawet przy stosowan'u
.,Diet:v-Cud" lansowanej przez ,.Przekrój". Ale
bo łez w tym roku wszysc:v sie uwzięli na przygrube babki! W<'ale bym się nie zdziwiła, gdyby
tak nagle zaczęły być modne te pulchnie.isze.
Bo mężczyznom mogą sie znudzić wres7..eie chude kształty, a wiadomo, że to oni clyktu.ją modę.
Więc mogą powiedzieć, ze od dziś
modna jest
np. k::ibieta-pączek, kobieta-serdelek, kobietabalonik, kobieta-basetla i czy .ja wiem co· jeszcze? Bo mężczyźni są strasznie przewrotni. Na
przykład z fryzurami - jak się jakiemuś mistrzowi fryzjerskiemu nl'J uda utlenić lub uczesać klientki tak jak sobie żvczyła, to zaraz mówi, że tak być powinno, bo to ostatni krzyk
mody, .iakaś rusałka w pasemka czy chryzantema. A jak to było ostatnio? Jeden fryzjer do
tell'o stopnia sparfaczyJ klientce głowę, że aż
mimo wcli zawołał: .,Nie do wiary!" - i tak'
powstała nowa fryzura. No, ale .ia już l<"ce, bo
mam zamówioną kolejkę u mistrza Włady
sława~.

*

~

*

Scena pr.z:edstawia DwO!!'Zec Fabryczny.
Gl.OSNIK: = Uwaga, uwaga, pociąg osobowy z Zabrza w.jeżdża na tor dwunasty przy peronie ósmym. Proszę odsunąć się od toru ..•
POCIĄG: wjeżdża.
otwierają się.

DRZWI:

PODROŻNI: wypadają na łby;

bo bylem facet nie bity w ciemię.
Ale nie zgadłbym przenigdy, co sle
dziać będzie kiedyś w naszyn- kosm11sie.
Jakieś "sputniki, jak!eś rakiety,
tegom nie zdołał dożyć, niestety.••
Jednak z cokołu wciąż obserwuję,
czym to się ludzkość dzisiaj zajmuje.
Wiem, że cboć w świecie pełno reakcji,
nie brak wam również wspaniałych akcji.
.Już macie mózgi elektronowe
i samoloty nonaddźwiękowe;
w Rosji zrobili sztuczne księźyce
i robią takie też w Ameryce.
W b-aju swym wrony, komary, muchy

juź wytępili

Chińczyki-zuchy.

Produkujecie cudowne leki,
o jakich marzył człowiek przez wieki."
Bez wiedzy nie ma takich osiągnięć,
a więc się cieszę z tego ogromnie,
źe szkól aż tysiąc wybudujecie zamiast pomników - na Tysiąclecie.
Lecz cóż to? Pieją koguty wokół!
Już północ! Muszę wracać na cokół.(wraca na cokół)

KURTYNA
Szopka skończona. Teraz wrócicie
tłocznym tramwajem w prywatne iycle,
Do swych kłopotów, do swych radości,
do zastawionych stołów, do gości.
W cień ustrojonej, pięknej choinki.
pod którą piętrzą się upominki •••
Niech przy Wigilii - w *en wieczór cichy zadźwięczą śmiechy oraz kielichy.

*

~

*

I tak do rana pijcie bez przerwy
za poszarpane autor6w nerwy.
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