On!ata nocztowa 'lltszezona

t"YC'llałtem

Cena 50 gr

Wydame A

~~R{ 71 ~y;t,f',1~~ 1 /n 9 J~

-1. -.,.:,. : -:,

'.".._.... ~

,· ·..... ~ 1

i",::..:.-.1

(~]__i:.:;:~:;.·:i._-==-..i:,,,"1

(~~

Red. Jerzy Zmarzlik donosi z Rzymu

Drogosz

-Na

Łidź,

Rok XVI

poniedzia.łek

niedziela 28 i

29 sierpnia 1960 roku

w San Jose

konferencii

zarysowuje

si~

upadek

dyktatu USA wobec Ameryki
Idee kubańskie zyskują
zwolenników
coraz
NOWY JORK. Korespondent PAP, red. Zwireń donosi:
Jakkolwiek dyskusja n a konfere·ncji mindstrów spraw
zagranicznych czlonkÓ\'V organiza_cji państw amerykań
jeJ
dotychczasowy
dkich nie zakończyła sill jeszcze,
przebieg oznacza niewątpliwą porażkę Stanów Zjednoczonych.
Po raz pie.rwszy w hi.storii or
amerykań
państw
ganizaicji
skich, wysuwane przez Stany
Zjednoczone żądania napotkały u:iecydowa·ny opór delegacj.
Wysunietc
krajów.
sze regu
przez sekretarza stanu USA

Pakt o nieagresji
iniędzy ChRL
I Ałganistanem
PEKIN (PAP). Agencja No·wych Chin donosi z Kabulu.
że w piątek wieczorem pod.pi~
sano 1aan pakt o przyjaŹlli
nieagresji między Chińską Republiką Ludową i Królestwem
Afganistanu.
podpisan;i
Równoc-ześnie
wsrólny komunilkat chińsko-af
gański.

Przed podwyżką
komornego
we Francii
(PAP). Rząd francus
post;mowil wydać w najdniach dekret u.pu'bliższych
wlascideli domÓ'.'ć
'\\"ażniający
'fl"lies"Z•kalnych do podwyż.ik1 kn'!11ornego z dniem 1 stycznia
1961 r. Dekret sfoormu!owar,v
jest niejasno, podwyżka ma
tyczyć tylko domów „doibrze uPARYŻ

iki

Komentatorzy prasowi prze~'idują, że komorine wzrośnię_ o
~5-35 procent.

Zeznają świadkowie

w procesie szajki

Stany
.stosu1n.ki

dyl]'.llomatyczne

złodziejskiej

z WZG

W ARS ZA W A (PAP). 27 bm.
w procesie .szajki .zJodzie1skicj
:z Warszawski.eh Zakładów G&<bars kich złożyli zeznania dalsi
wlaśc'.cic
dwaj świadkowie le. prywatnych ta.ksóweik Leon
Z1ńlkow„ki i Bronhslaw Asze.r ,
którzy kilkakrotnie przewoz!!i
1111elegalnie garbowane i kradzione :;;kóry. W związku z tym
przeby\vają oni w areszcie tymcza snwym.
Prze.wo·dn1czący rozprawy sę-·
dzia Kulczycki ogl·o·sil posld-·
111owienie są.du, do·tyczące wlllios
lków złożonych p1,zez obronę
Sąd postanoWil m. in . nie uwniosków o poworwzględnić
Janie biegłych z dziedziny gar1barstwa, natomiast. ·przychyl•!
~ię do prośby przeprowadzeni~
!konfrontacji międ-zy glównyrn
Ost ro·w..świadkiem oskarżenia
.skim, a b. pracowniki·ern csc;
Sytą,. który sprzedawał złu··
dziej.skieJ szajce wie1kie ilośc!
skór surowych.

Tak wyglądają dwie strony

wLcielowi Zakl.adu Energetycznego Łódź-Miasto.
Po odczytaf!li·u de.pesz z gratulacjami, nadesłanych z róż
nvch zakładów pracy, oraz i:-.stytucji, odcbyl się występ repreze.nta.cyjnego zespolu górni··
ków z kopalni „Siemianowice".
Po uroczystości odbyła się za
bawa, na której pracownic/
energetyczzakładów
łódzkich
nych bawili się do rana.

1

sty:cz.nym, a równocześnie przy
wrócili Stan.om Z.iednocionym
ws•zysitl<le gos•podarcze przywlll"je. j~ki.ml s·ię dawniej cie"ZYli, t.o pan Herter powle„Jadzi'1łby tu z pewnością:
c~·ż to d<>brzy chłopcy z tych
kubań-skich komunistów".

Po referacie dyrektora Ele1'1rocieplowni Lódzkiej im . W.
i.nż. FrancisZ!ka RytLenina prz€•wodniczący
wit'l.skiego
ZG Z;ZPE dokonał uroczyste)
dekoracji dwóch łódzkich ener
Czeslawa Kubia,J.<;a
ge1yk6-w z Elek•trocie.płą.wni i Wl·odzimi.E>g'1cje Panamy, ·Hondurasu i We rza Glo·w ackiego z ZELW O:lpopa.r c:c znaką Honorową Pracown'ków
wyrażający
nezue!li,
dla rewolucji kubańskiej 1 p0j Energe.tyki.
_
naprawa
kreślający znaczenie
rodów do- samostanowienia oraz\ ~~slęi~nie . s~k.retarz KD PZPR
Kurza wa.
Lodz-śróclmu2'sc1e nieinterw-enc ·i.
zasad
a.okonal uroczystego ;vTęczenw.
l
Y
przedstapairtyjnegos.ztandaru
W01bec tak ipo.ważnych rói:nir

Komunikat NBP
je

za.rządzenia

blokujące

pols~ie

pujących

1)

tytułów:

saild na ra.chunkaich

ban.ko-

wych,
2)

wl«i>rzyte1ności

haindlowych i

p.rywatnych,
3) pa,piecró.w wartościowych (akcje,_ obl1ga.c.fe, polisy) oraz depozytow,
li<:encjl, paten4) ubezpieczeń ,
tÓ'w,
5) praiw 11·łaisności micnfa n•leru-

PARYŻ.

-

Jaik pod.aJe 1wr„spcn

dent Reute.-a, diwOOh Algierczyków ~1lc2ru:ny-ch. w ma.lu br. przez
wojs.k-0wy na karę
są.d
,1arys~i
śmie,.r~i. zos·talo 21gll3:1Qrz.cciych w s-0botę

rono.

Al~fiercZy·cy

byli osika:r

tu1l o d-0ko•nani-e za.maichu na je-

my

inawią.za•:'le

·

zo.statną

m!ędzy

oa

ul.

najttudniej.sz;ym
Dan:ą.
Pierws'lą

w j"'j

z

meczu

porae..kę

zal!lotowa~

li na swym kona:e nasi p;ęśc,a
się t<:1 Kuprzyd.a·r zylo
rze.
kierowi, który czwarty już raz
w swej karjerZ<:i (przy 2 zwycięs1~w<rch) µległ mi.sit.r:wwi ~ ·J
O,p tym;zm
ro.oy HcmoorgO!Wi.
&.amma · i ka1pi: tamł pZB ~
drowskiegą, odnoszący się J.o
tego poje.dyn k.u. był tylk<:> w
Ku.k:iet•
uzasadniony.
części
i&lotn'e okazat s· ę wYśmienic:1e
przygotowany i st:o<--zył jedną
z najpięknriej1S1Zycih walk olim1-Iomberg
turnieju.
pijsikiego
był jednak je.ą:.cze lepszy i tyl
ko Olll zasłuriył na zwyic'ęstwo.
dopiero
Olimpiada wchod7li
w fazę odpowiadającą zn,a..:zeniu te.i imprezy. Prawdę mó1ta.
wiąc, ws:z.yscy czek<lją tu
inaugurację

lekkoałlelyki.

To,

Kajakarze w finałach
'V trziecim dniu Igrzysk roze
gra.no półfinały w kajakach na
dystans'e 300 m.
Vv konkurencji kobiet du.ży
naS?..a represukces odn'osla
\Yalkow!aDanu.ta
zenfa1nt1k a
w
z:wyciężyla
która
kówna
p'erw.s.~ym pólfionale w C?~sic
2.11.0. "\\' yprzedzila ona Szw<"'1
Du.n2.]3,1
kę LindmaJ.'k _
2.17,8.
kę Werner -

n

pólfina.l: 1) Sered"ina (7.w.
Bologh
2)
2.0i,2,
Radz.Y _
2.1.3 ..), 3) Kyrce_
(\\'ęgry)
2.17,'.!.
1.acinen (!·'!nlandia) U[ pólfinal: Zenz (Xiemcy)
- '.! .08,:J, ll) Zanardi (Włochy)

3) K.utova (CSRS)
2.15,5,
2.16.9.
Do biegu fi.nalowe!to za~wa
lif i kowały . si<: trzy zawod!n.iczki
z każde.go pólfina.tu.
konkurencją ka jakoDrugą
były
w:J, rozegraną w sobotę,
m~ż~
w jedyIJJkach
p6lfina!y
czyzn na d:f.st.a.nsie , 1000 m.
pól!iniale startoW drugim
Ry
w:al reorezentan<t pc>l&ki Zajął O'lt do.sza rd RkJwarakii.
pi.ero piąte. miejsce i nle v.ikwalifikO>Wał s:E; . do finałów.
W konkurenc.ii dwójek męż
w
na dyst. 1000 m.
cz..yzn
1.r1.eciim półfinale start.owała osa-da polska Ka.planiak-Ziellń
_
-

Polacy ~rygraJi v.ryścig, kw;>.się do f;naJ:u.
W fin.al~ .spotka się 9 zqłóg
- po trzy najle1J«;ze z lreż<lego
W yn.iki:
półfinału.

I póHinal
1. Węgry
2. Rzwecja
3, Holandia

3.46.7

3.H,6
3.48,5

II póltina2
3.45,8
3.4i=J.5
3.52,5

1. ZRRR
2. X'emey
Włoohy

3.

III

półfiinal

l. ?olsk.a•

3.48.6
2. C1zeahoołowacja - 3.50,4
- 3.51,6
3. Dania
się
W poruied-z:iale.k odbędą
ka.ja.lrarzy.
fill1ał0<we pojedvn.ki
Ostatecznie Polacy startować
n.a
jedynka-eh kobiet
będą w
w
(W ałko.wlakówna),
500 m
na 30G m
<l'wójok;:ich kob:et
(\.Ya lkowiaikóW1na i Menda.Jc'lka 1,
w dwójkach mężczyzn na 1000
m (Ka1płaniak i Zieliń:ski) t-raz
w sztafecie mężezJyz.n 4-X500 m,
że S?.-C?Jególnie
Wyd:a·.ie się,
VI' <:J.ko.wiakówna ma szantSe wy
walczenia meda lu. a pozo.małe
nasze :z;a1loigi uz.yskan1:a dobrych

po-porud-

P1obrkows1kiej

0

a.i·

(S)

polską

lif ilru.jąc

P~ed hotoelem .. Orbisu". samoIB 89-77 prO'W a.clzcny
ch Od P-.KS

~~"12. Aleksn:dra Lub'cze:a (Rajk . li), Jaciąo z na.ct.m:ewą ~zyb
j ~~ Uderzył prze~hodzą<:ą przez
n~osi;\ 11>okaciię Km.ek, ktor·a po
' 111 <>rć na mieJS'C'U·
Kl
d • erowca zos~at zatrzymaony. do
Prokuratora. Stl\\'lerP<liZY'CJ1
0
w {)'ir~ówon•eż. ze sa.mochód .był
łlY111l (ni~,,,.:i:·m sto.nie teoehn·cz.._,.,,.,w1ei;Un1e haim.u1ce).

jutro

co dz'eje się dotąd, można .U::
za ,:prZE<lboJe
jedynie
znać
DC1tYgłównej części Jg;riz.yEik.
turyCT<J' to w szc:~ólno.ści
główną
stanowią
Onri
s•tów.
część wjdrz.ów. W szczegó-lnośei
dało się to odczuć na Stad;o
del NU10-to, gd<zie od!bywają się
zawody plywack·e. Był on wy
ją:t.lrowo zaipeln~ony. mimo dok.uicz\i wego u.palu, ałe bylo też
na co patrzeć!
Zupełnie fenornena·ln1i dkauili się Amerykanie, którzy w
(Da.l szy cią,g na str· 8)

kierował

Sk i.

Smierć przed
Grand Hotelen1
;wciz.cri·aj w godz'nach

żeby
drużyną

tym.

Po rnz trzeci jestem na lgrzy
.skach Olimipiask:ch, lecz po raz
pierv.<szy zdarzyło mi s;'ę uw j m prezie o 1 acz.estnicżyć
kiej serii niesizczęś!i.wych wy-

11

chomego, poł.ożoneg.o na terenie Birmą a NRD sio&unki koin.!>ularoe.
Stanów Zjed.n.ocz1>nych, it;p.
W i •ndY'ka<:ją i realizac,ją <>maiwia
Nowy brytyj•t<l
LONDYN. nego mienia za.jmuje ~ię N3'rodosekretarz d'o spraw kcntakt.ów
wv Bank P<>ls·ki.
W związku z tym Narodowy m;~dzy pańsl''>.'3mi Wspól11oty Bry
Ba.nk Pols1ki 'vzywa WS'ZY'Stlc:ie oso tvjs1kiej Dunc,c1n Sandy·s uda si~ 4
by fizyc>.ne i prawne, które po- wrześni·a do Afryki, gdzie odwieSrodJkoFedera.c•ję
Ghanę i
sladaJą mienie 7.a.blokowa.ne w Sta. d12.i
osoby .we·i Atryf<i. Celem jego wizyty
nach Zjednoczonych Jul>
ich prawa rci„rezentujące, do zglo je~t zap-OZn.an.ie się z 1okalnymi
szenia s· lę d<> na.ibli0s·zcgo oddzia- probJema.ni.
lu Nairodowego Banku Polsikiego
dla dopetnił>nfa formaJności n.ieRZYM. - w oią,gu ostalni<'h 24
zbędnych do odzys1kania mien;a.
noto1we1.10 w.zmożct.1ą d:zia
~·odzin za1
wy- łaJność wrulke1111u Etna.
Należności Sl))rowadzone w
Wybuchy
omaiwia.ne.go pog.t~powania \Vtt1k~t.1u
niku
regula 1nie
uastępują
do kraju będą posta;wione do dys mniej więcej co 5 minut. z krapozvcji ·właścicieli lub ich praw- te1·u środJkOiWego wyd-obywają się
nych nas.tępców na warunk;i,ch prrz.~l k.[t·żdym wybuiehu g.ae.y i zna
sto.sowa.nych d'() przekazów z za- CG'tlla ilość pył'll, l<tóry wiat.r unosi na północ .
granicy dla obywateli pol!>kich.

o

CAF

ma mowy

nu.me1r krcoi·ki filmowej za·tytuJo 51Padł ze Sltopnl i doznał zlama\lany „Ziemia - ko.smoo - Zieoraz ogólmia''. Pr:zedls.ta1wl a on za1Ch01wan·ie n.:a palca u nogi
lwZaszła
potłucze!l.
pod nych
1·,ki
!1-ię psiórw ,.Bie11ki" i „Stre1
cows J.otu dru.gie,go statku kos·micz nieczność przewiezienia gD d-o
1
oe~o.
kl \n1•iki obmpij.ckiej. gd-z:'e poN ie
BERLIN. - W wyniik.u rorzllnów, leży przynajmniej 7 dnj.
delegacja
jP,kie przeprn1wa•dził·a
rr.,_.,de>wa NRD z wfce.premierem
l\'1axe.m Sefr'oe·m na cze.le z crz-oł<>wymi oso·bistościami rządu Bir-

medalu olimpijski;~~. _

Czarna flaga wisi w w:o.sce
olimpijskiej w kw;:ilerze Danii.
wypadek, jakl
Przygnębiający
kolana
duńsk:ego
s.potllrnł
Knut Elimarka wywarł glębo
kie wrażenie na ws.1.y.S1tkk:h ucz,estnj.ka=h IgrZl)"Sk. Do śwotu
k'erown.ic·cwa
narady
trwaly
ekiipy olim.p:jskej Danii, poś·.v:ę
cone temu wydarzeniu. Po powycofm1ia
decyzj•i
czątkowej
kola.rzy ze wszy.:1:kich konkurencji, rozważano projekt zrezygnowania z udziału całej reprezentacji Danii. Aby n·!(~ po..
Dunczycy
tra.gedii,
więk..o:iz.ać
post;mowil1i pożostać na Jg::-zydo
Oficjalnie poda.no
s<kach.
wiadc.mooci. że śmoerć nashw'ła na "'1kutek uda1:-u słoneczne
go. Jak o tym d.oni.ó.sł reJX?c-ter „Unity'', wYP.adkiem za.ię
prokuratorskie,
ły się wladze
islnjcje how:em podejrzenie. że
zg;on był wynikiem nadużycia
środ'ków podniecaj<lcych.

diaf?...eń.
d1nego ze swy-0h rodaków.
N1e ominęly ane również i
W sobo.tę w1szedł polskiej drużyny. Schnd,~c 7•;
MOSKWA. naj.n-cwszy
ełi<rany
na
w Mo.s1kwte
nasz trener Proufi,
schodów,

.

n.o.wych

Dalsze sukcesy Polaków

*
"'
*Zjedmoczone

święto łódzkich energetyków

mienie w Sta.na.ch Zje<lnoczonych.
w
są
o·bJęte
Odblokowa.niem
szczególności należności z nastę·

ł>uk!er wy.eliminowany
Załobna flaga Duńczyków

kompletnym
grożących
zdań,
fiaskiem konferencji i o.-;!ab:eorganizacj'
jedno·ści
niem
państw amerykańskich, uczestza zgodą
nicy konferencji po··
Stanów Z~edncczonych wo.lali dziesięcioosobową kom•sję w c·elu opracowania kompromisowej rezo·lucji.

zerwaly
z Rtopubliką Dommikańską w myś:
rezolucji uchwalol!lej na k0-r1forencji ministirów spraw zagraam€rykań
państw
nici;nych
Hertera propozycje potęp\eni:i. skich, obradującej w San Jos~.
działalności rządu premie·r a Ca
stro oraz „ingerencji" Związku
Radzieckiego i Chin Ludowych
w Ameryce Lacińs:kiej uznane
zostały przez znaczną część uczesbników konferencji jako nie
do przyjęcia.
Gdy przeszlo 50 la~ temu zaJale głębokie różnice zary.sowaly się rnięd.zy Stanami Zjed- błysła w Lodrz.i pierwsza żarów
noczonymi i niektórymi kraja- ka elektryc-z,na, nie spodziewami Ameryki Łacińskiej, świad~ no się nawet, że owa zd-Gbycz
czy m. in. projekit rezoluci1 cywilizacji osiągnie talk zawro~
Mek.syiku popierany przez jele- ne tem,po rozwoju.
Od czasu, gdy na Pl. Wolnoroku 1908 zapaliły się
ści w
Agencja Reutera. cytuje m.
pierwsze 4 lampy uliczne, ener
przefra.gment
Jose
I.n. z " San
getyka łódzka uczynila ogromnJ<
mówienia kubaJi.s·kiego mJniskok.
stsra spraiw zagran.icz·ny<:h, w
wykptwając
Roa,
kti>rym
O tych i jnnych spra•wach etwlerdzende USA. że ICuba s•tane.rgetyl<i na terenie naszego
je się kra.jem J«>munis•t:yczmia·sta mówio1110 wczo~aj na unym, oświadczył: „Gdybys·mY
roczystej a1ka::lemii zorganizowa
uroczyście przysięgli na Mai:k
nej w Pałacu Sporto.w ym z osa i Len.i,na. i i'ch siz.t altlda1r, ze
Kuba jes.t krajem ko.m1mikazji Dnia Energetyka.

Narod.<>wy Ban•k Pols·ki zaiwia<la
mia. że zgodnie z porozumieniem
zawartym z rządem Pols·kiej Rzecz:rpos•poliotej Ludowej, rząd Stanów Z.jed.noc.z onych <>dwołał SIWO-

••
•

łacińskiej

do l:dblolrnwanie mienia polskiego w USA

~rzymanych".

Nr 205 (42!!0)

zrobił furorę

0

Na

zdjęciu:

oi:óknY wid.Oik

Sta.di<inu O'limpijslkii.e•go

~miejsc.

-

NaszTelefon UsTugowy

l!§I

ij1Q~
CZYNNY

COD~IENNJB.

OPROCZ SOBOT

W GODZINACH 10-U

-

Podniesienie granicy kar grzywny
ISl Przymusowe leczenie wenerycznie chorych

1§1 Wprowadzen~e badań przedślubnych

Nowe projekty u taw
wpłynęły

CHOROBA DALTONA
W. KL.: Na czym głów
Czy
nie )>()lega daltonizm?
jest to choroba uleczalna i
czy może doprowadzić do
odróż
zaniku
calkowHeao
niania barw? Czy daltoniprawo
sta może otr.zymać
jazdy?
RED.: Daltonizm jest wadą wrodzoną, 111a którą cierpią ,prawie wyłącz.nie męż
czy:imi (trwa ona w jednakowym stopniu przez cale
życie i nie daje się wyleczyć). Jest to calkowita lub
„ślepota barwna"
częściowa
rOl7..pozmawaniu koloprzy
obja·w ia
rów , Najczęściej
t-0 brakiem możl1wośd
się
c-dró:ilnienia zieleni (lu·b w.idzeniem tylko jedneg.:i jej
odcienia), rzada:iej czerwien'
lub barwy niebieS'kiej. M;:;~
na rówmież odróimiać tylko
żadneg-0,
dwa kolory, lub
;:ilbo odróżniać w widmie je
jynie ba.rwy, które mo:i:na
przez z1nieszanie
otrzymać
Ć.'\_VU barw zasa.dil1iczych, na
k.tóre oko jest czule (:lichrJ
inazja). Daltonista może orlróżmić w widmie tylko jed(monochromazj;;L
ba•rwę
ną
szary
kolce
ty1ko
lub
(achromaizja).
Zasadniczo daltonirz.m wyklucza możliwość prowa:lze
nia pojazdów ize w.zgięciu na
trudności w odróiinianiu zna
Decyzje"
drog<lfWych.
ków
od stopnia wady)
(z ależną
egzaminem
przed
wydaje
na prawo jazdy specja.lista
Pora<lini Higieny Pracy,
MALOWANIE
BEZ KLOPOTOW
T. R.: Dla osób, które same malują swoje mieszkawarszawski
handel
nia.,
wprowa.clrz.il doskona.łe ułat
sprzedaż paczkowienie przygot-Owa.nej w odpową
wiednich propor.cjach mieszanki, którą wystarezy tylko rozpuścić w wodu.ie, żeby
pomalować 20 ml poWierzcb
ni. W Lodzi każdy amator
musi sam dobierać pro1rn1·cje, a po·-malowa.niu z drże
niem se1·ca czeka, czy aby
sufit nie dostanie „łupieżu".
RED.: W notatce pt. „Ma
!ujemy saimi" poda.wal!śm,>
adresy sklepów, które wy-

*

pożyczają

na.rzędzia

przykładem
wprow-adzą ~

wars~awskich
innowację.

EKRAN W DOMU
ST. KAŻMIERCZAK: !Ua.m
z.amia.r kupić telewizor o
17~lowym ekranie. Dotych
„Szmao
czas myślałem
ragd1Jie", a.le niektórzy odwodrią mnie od tego twierzbyt
że „Szmaragdy"
dząc,
Czy to
psują.
się
ozęsto
pra.wda?
jaik we
0.pLnie,
RED.:
wszystkich s,prawach tak i•
Jednak
tu, są podzielooe.
kierownicy sklepów z tymi
ze
twierd.zą,
artykułami
„S2ITTlaragdy" na·leżą do najprulepszych telewizorów
dUJkcji krajowej. Z importowanych zaś uważają za najleps·ze „Orio.ny" i „Narcize".
SZYCIE NA KREDYT
KALUŻKA:
usługowe

Które

· będą

punkty

przyjmować

zamówJenJa na S1Zyc.ie odzieży na raty?
RED.: W ostatnich dniach
ORS podpisa•l umowy z szeregiem przeds'iębiorsl w krawieckich, które natychmiast
roZpoczęly przyjmowa.nie zaI
kredytowa.nych.
mówień
tak: zamówiemia na ,;zycic
ubiorów d•amskJch i
okryć
męskich 0<raz futer (nutrie,
lisy srebrne i
polo!ik.sy,
pnzyjmuje
błamy)
błękitne,
domach mody
swoich
w
Przedsiębiorstwo
Łódzikie
P0Krawiedt-0-Kuśniersk1e.
dobne usługi, z wyjątkiem
szycia futer, wykonują już

także

!

&pókl~i~!l!lie

kra~~ec

i
k1e „Jednosc , „Zgoda
wszystkich
we
PKWN
w!ugo;punktach
swoich
wych.

---------------2

*

*

Piękny
dla

Wróble1wi~i.
fiairn-0ść mlo1dzie:ły

NOWY JORK (P -1.P). -

Trzęsienie

współchcieH
czesnemu glównemu księgo
wemu nadać z oka.zji 1000-lec.ia, któryś ze ś.redni·owiecz
niewątpliwie
tytulów,
nych
'
odpowiadałby
najba;rdzi.ej
odzwierciedla·! charakter pra··
1)•cy ornz odpowiedzialności
tu!: „strażnik skarbcowej oie
częci". Wie on bowiem o każ
dej wypłacie i w;placie pienię
dzy do kasy iPfZedsiębiorstwa
lub instytucji.
G<lybyśmy

•
z1em1

•

Indiach
NOWY JORK (PAP). -

We
Associated
PTestg, w sobotę wiecZO<rem w
ock·rl.uto
Delhi,
stolicy Indii,
lekkie t.rz,~ien.ie ziemi. W połiudn,jowej części miasta zgasly
Poza cym
.świaltła elektryozme.
n:ie ma dot~hcms wiadQmOIŚCi
o szikodach mateI'liaiJnych.
doniesień

<l'ł•ug

IW

finanTa1ki.m straż,nikiem
Oddział Wusów w PKO Jan
p.
je.st
Lodzi
w
jewódizki
Michno. Do nie.g o to zwróciliśmy się z pyta•niem:

I

-

Co

zyskali w

r„lcu

bie-

Lodzi i
miesr.kańcy
żącym
prjzetnylnujący
wojewódl!l~wa

Klubie MPiK

Koreańska
w
zapowiedzią
z
Zgoonie
dni·u wczorajszym o.hva.rta wkiermasz stała wystawa KORK~R
WYDAWNICTW
SKICH. Na otwarciu, którego
dyrekio1· Klubu mgr
dokonał
Popia.wski był ()hecny m. in.
ambasady
kulturalny
alta.che
koreańskiej JU DIE-GIEN oraz
przedstawiciele młodzieży koreańskiej studiującej na lódi.klch uczelniach.
Eksp0tzycja obejmuje nie tył
literatury
wycla.wnictwa
ko
lee'?! równlei tlukoreańskiej,
maozenia z liiera.iury rosyjW dndu .27 slerpinola b,r,

**

książka

t P.

sk.iej, frammskiej, palskieJ (m.
in. wyjątki pr7.ek1adów poezji
Mlekiewlo:ta). PGZa tym są do
na.bycia; albumy ze znaczkami,
J>lyty '" nagra.niami ludowej mti
mu7.y~i pozyki koreańskiej,
widoroi;rywkowej,
ważnej i
kówki, reprodukcje malarslcie i
chustki z motywami sztuki ludowej.
Czytelników nas7.ych zachc:camy do zwiedzenia tej interesuja.cej wystawy, która czynna będzie coo?;ien.nle do dnid
2 września br.

7Jmall"ł

(lg)

naisu:

naJwkochańsriy

Mąt

Ignacy Rote11gruber
tnli!>trz mczotkairskl
rzem•losda w

ir:asbużony dZ'lałacz

ŁodOJi

weteran W~Hk rewoh1cyj 0no-nlep.od1egłośełowych 190$-18 roku,
wete.rlllll Powstań Ślą.Soklch, b. och.olnłik WP, odznac7.<>ny KM:y·
Po·
Krzyżem
że-m NleJJ}OdłeglMcl, ~lotym Krzyzl'm ZaS>ługl,
w-stańca Slą.9kdego I w\e.10-ma 1.nnyml odznacze•nlamł, aktywista ZBoWiD.
Wypr1>w11d-zen.!e zwlo<k nas>tąpi w ponh~dOJhlłe·k, d·nla 29 słe-r·
pnia br. z kiapllcy Cmentarza Kat11łiokłeogo na. Zarzewie o
g-oo-z. 17 (5 J><> połud.n.Ju).
O &mu11nym tym obrzędz te zaiw!ada.m.iają p0<zos-talł w n•leZONA, SYN l RODZINA
11tulonym za,lu

DZI,ENNIK ŁÓDZKI Dl'. 205 (428(1)

we.i e z ci"
oswzęd.Qości

- Na wstępie male wyjaś
nienie - mówi p. MichnQ. - Te
nazy\va
jak pan
skro.mne,
oszczędności uro.sły już do 850
milionów złotych i zwiększa
z dnia na dz.ień
się
ją
wy,placono
OSzc.zęd.zającym
lub dopisaono d-0 książeczek
PKO ponad 9 milionów zt odsetek oraz około 1 milion pre
mii pieniężnych na książeczki
pre·mio .;;ane.
oszczędnościowe,
otrzymali ponadSzczęśliwcy
to bezpłatnie 31 motocykli i
41 samochodów na tzw. po,pumotocyklolamie książeczki
we i samochodowe PKO; ponad 200 tys. zl. premii uz.ysk;.
książeczek
p06iaclacze
li
mieszkahiowych, a posiadacze
książeczek: turystycznych, których jest w Lodzi niewielu,
otTzymali jedno si{ierowanie
· · d. , ·
.
na wczasy zag.rai111c.zn~ 1 Je·,
no na wczasy w l<-raJU. Ogolem wat"tość wszystkich świ;;d
czeń PKO na i-.zecz o.szczędza
ją.cych wynosi okQlO 14 milio
naw 500 tysięcy złotych.

muzyka
sztuka

I Ojciec

s.

•

swoje skromne
w kasach PKO?

c:zasach w
j<mtie Reg,ga.r.e ob.sef'W'O'Wano i n
samoohodów
l"llOh
tensywny

wrzimoże

łód7Jl<ą

pracy, konkurująca na zagranic.:ooych rY'!likach swymi wyrobam.i chemicznymi, włókien
wyrobaniczymi, ga.lan1er.ią,
mi metalowymi oraz artyku-

w)"si~ki

wiedzy. Janusz Konopiński u<le<ko•rowicenrzew . RN m.
wał również
Locllzi i sekiretairza LK SFOS honorowymi odaalaka1mi X-lecia ZSP.
Na z a.końc-.i:·en 1e dyrek.tor "'dnninist;ra.cyjny Z.PB ;,m. St. Dul:>ois
nrzekazal ;) tvs. zł ina zradiofonlzowatl ie .'.)1utol{a.ru z ill4'id.usu;u ko-

łami

przeikarz.aił na prace urzrurpełni ająiee w tyim. za.kresie ~urnę 2 tys.

wa

złotych

I

przy jęli wydawców
prasowych z USA

przeważ,nie

pr,zemysłu,

a n'e

central haind•lu za·11Tanicznego,
które lei!)iej pr.zecież, mż pro
rynki zagraznają
diucenci
nic;i:.ne i ich wymogi.

MOSKWA (PAP). Liczna gm
pa redaktorów i wydawców adzienników

spożywczymi.

Producenci ska.rżą się jed-<
naik na stosunkowo niewielkie możliwości towarowe, na.
słabe zaopa1,rzC!flie w surowce =a,z na niską jakość przy
dzielany<:h do produkcji suJ
rowców.
Również w dziie·dzinie aktyJ
wimcji drobnej wytwórczoś
ci przez centrale ha.ndlu .zagraniczmego należałoby poczy
Jak dotąd bopostęp.
nić
wiem •a gałąź nas'Zej gos.podariki nie jest dO'S1ateczme wy
korzystywana dla celów eksczego · wyrazem
portowych,
jest choćby i to, że na poniedziiatkowej wystawie · zobaczymy eks;ponaty wy.produkvwane w oparciu o sugesti;,

SFOS, a
rz.a.kła1dov.1.eg-0
mi te bu
RobQ1tnici7..ego Toprze«:l:Siia1wjciel
StPortoweg.o rL. WjdJZ.e\V&.rzystwa

merykańskich

ekspocterem droh

na ryn ki.
wytwórc.zości
jest spółdzielczość
światowe

nej

- Polań ski

,,Strażnik skarbc
informuje
re-

mi i druga w powiei;r?Ju. N owa trz.ecia próba ma byó prze

Poważ.nym

lódzlt.iej

;;;r:i~~.~~r~ci~kia~e~~~~~k~~Ó Mikojan i

odib\yly

ostatmri.oh

dzieżą

to.wai·ów,

ilooci n&
tym rznac=e
ek.sport.
I ta.k przemysł te.renowy
woj. łódrzikiego eksportuje betoniarki, wi-brad:.ory, armaturę
przemysłową do Turcji, Chiń
i
Ludowej
skiej RapubLiki
konfekIra.nu. Do ZSRR obuwie, kapy, obrusy i
cję,
gobeliny. Do USA, Holandii,
Belgi'i, FLnla.ndii, Ain.glii - zabawki. Do NRF, NRD i Anglii - artyikuty spożywcze. D:i
państw
i
Anglii
Kanady,
skandynaows•kich oraz Ghany
o.dZlież i bieliznę.
w

nw poonQSJZ!>n.iem poziomu

I

bleW1SJkl wiręczył Ign.acemu Gajew
skiemu . Z kool·ei gl-0.s za.brał wie~
przew<0d:nl=ąic;i: Rady Otkręgow;i
ZSP w Ło·dz1 .Jain.usa. Kon-0p!nzaipeownlająo, że młoidzież
01ki,
WSipólnie z całą młostu.denicł!:a,

łódzkiego

asortyment

bogaty

Jak WY'f'ika iz informacji
oraz materialów kierowmctvva
Wydz. P.rzemyslu Wojewód.i:kiej Rady Narodowej drobna
wojewódz•twa
wytwórczość
poważny
stanowi
tódO'Jkiego
W
produkcyjny.
potencjał
zakładach tej branży za•tr-UJ::lnionych jest o.kolo 30 tys.
pracowników, i(Jrodukujących

z d0<tacji SFOS praeenaczonej na budoowę pawilonu.
Na>stępnie UC<Oes1inicy uroczystoś
.~i:„~!~ arganirzo.wainy>eh au{o- ci ~l'Cl.ali się na kirótką wyciec:zkę
n()fwy•m auto.k arem do O.sieiclla im.
w imieoiu Komi.tetu Por01ZJUmie- Wł. By·to•m>o<iej.
wawC'ceg 0 ipo<l.zi.ękowal za trin
J'. P.
dair sel<re.tarz KL ZMS
piękny
Lgonacy G~jewS1ki, a następ«ie sekrertarz. Lod7.lk1ego K-0m1tetu SFOS

się dWJie potpt"7..e<llnlie ek-.splozje
jed:na na ziedoświadcza.Jne -

W

podkreślił
łódzkiej w pra

1 ży;zri~i~~ll~;~~
;yi~llna~~~g~i~ćll.
kse.talocąiee.go wypoc:zynku na wy-

~

ziemią.

Młod11;ie

01li:::01l i·czno~ciowe

:y:f;~~~ł wit~p~e,~~~:ce.ą.id.1:~:d
oMów.ca

eksploz1· 't0 trzecie1· bomby nuklearnlll1·

prowadzona pod

„Jed'1ość

Przernćr'vvienie

FrancJ

ok·oliea'C'h.

drobnago woj.

W ponied-Zialelt, Z9 bm. o g.odzinie 10 .w sa.li konferencyjnej Woj. Rady Na.rodowej w f,odzi otwarta zostanie
eksport-owe
IDMUwości
wystawa - pokaz ilustrująca.
przemysłu drobnego województwa lódzk.iego. Zwiedzają
cy obejrzeć będą mogli o-k-Olo 61.10 ckspon.atów przemyoraz r.zemio-sła.
słu terenowego, spóldr.&ielc:zości pi-a.cy
Organizatora.mi tej interesującej i pierwszej tego rodzaju imprezy w k.raju jest Wydz. .ł'rzemyslu Woj. Rady
Narodowej w Lod'Zi ora,z dzia.laja,ca przy nim komisja
lrno.rdynacyjna do spraw eksportu.

młodzieży

:i.y".

P.o~ cięż.arowych, 00 wiąże się p('?;y
na źródla poinfor- .p us=Jinie z pr:zygotowanmmi
mowane, kocespondernt ASStOcia- do
K.oresipondent
ekaplozji.
że
ted Pre.."l'l w Algierze dono'ii. o Ais.sociated. Press twierdzi
prz.e·,.;iduje
francU1sk:i
prqgram
przy.gotowa.ni.ac:h uczionych fran
prz.eprowa.dzen1a ISlkornstruowanie do 1963 roku
do
cu.slkich
na Sabacr-e w polow;ie paździer około 50 bomb nukilea.rnych,
eksnika br. dloświ.arlczalnej
Francja podioibno posiada w
plozji t.rzedej b<>m.by al\:omo- tej chwili w,Y\9tarcrzadącą jJO\':ić
:ll!bejiscem ek.sperymentu ma,Łeria·lów
wej.
do nrrepro•wadtr.e.
"
'
.
w pobii1:u
pustynia.
ma być
<lailszyah prob z
nia ~regu
frarncu.Skiego ośrodka aitomoM-€- bron'lą .iąd.rową.
go '.Reggane,

1

dar SFOS

Wazoraj w siedzibie Komitetu
Lód:zJltie.g-0 ZMS przy ul. Piotrkow
skiej 262 -O·d,byla się urocrz;irstość
·prz">lm:z.anla Lócl.7Jkiemu Kom1tetowi P-0rorz.um:ewawC2'em.u Org.a.mzacji Mtodzieżowych przez LK
S"<'OS autOk<l•rU „SAN," który otrzymał na!Zlwę

,się

eksp ortowych

Własnym autokarem na wycieczki

----------------------------------·a przygotOWUJ. . e

mala-

rzom - amatorom. Sklepom
tym 1Przekruzujemy gotowy
Gdy
pomysł pod rozwaigę.
się powiedzialo „A", trzeba
„B".
pomedzieć
również
Mamy nadzieję, że sklepy z
chemic,znymi zu
artykułami

leczenie szpitalne.
W projekcie ustawy znala:z:lo
także odbicie szeroko dyskutowane zagad•nienie badań prze:!ślubnych. PrzewiduJe się rnoż!i
wooć p.rowadzenia takich badań
na terenie calego kraju lub na
poszczególnych jego obszarach
w zależ,ności od liczby zachorowań w danym rejonie.
Tyt ulem próby naj,pra wdopodobniej badania takie zostaną
wprowadzone na terenie Lodzi
i woj. opolskiego. Będ'Zie to m0
po uchwaleniu ustawy,
żliwe
która wejdzie pod obrady Sejmu na sesji jesiennej.

grzyb atomowy nad SahorQ

tychże

przemysłu

wać przymusowe

*

W

możliwości

do Sejmu

WARSZAWA (PAP). Do Ja s ki chęci zysku. Dolną granicę kawptynęly trzy ry po.a.n.osi s 'ę z 7,50 zl do 50 z!,
marszałkowskiej
projekty u.slaw: 1. o a gór.ną z 300 tys. zł do 1 mirządowe
zmianach w budżecie pa ńs1w::. liona z!. Projekot ustawy ,przena .rok 1960; 2. o 2.mianie ,prze widuje równi~ zmianę trybu
pisów dotyczących kary grzyw- postępowania w iraoiAe orzeczeny, ko&i:lów i opiat sądowych nia kary grzywny.
w sprawach karnych; 3. o zwal
czaniu chorób wenerycznych.
Ministerstwo Zdrowia I OpieZmiany w budżecie muSZ!ł
dokonane w 7.Wią.zku ze ki Spolec?!nej opracowało probyć
dQ
ustawy zmierzającej
zmtaną . cen artykułów zaopatrze jekt
skutecz·
bardziej
niowych i inwestycyjnych oraz stwo.r.zenia
taryf pNewozowych, jak rów- nych metod walki z chorobam'
nież :z nowym sys temem roe.li- wenerycznymi.
Szczególllla uwaga zwrócoorn
czeń za roboty budowlano-moo
oraz rewizją p..iziomu zostala na rozszerzenie możli
taż.owe
w tych przedsię- wo.ści stosowania przymusowerentowności
go Jeczenia tych chorych wenc
biorslwach.
W wyniku zmian cen, docho-· rycz.nie, klór.zy się od tego udy i wydatki budże·tu ulegają chylają, Chod.zi tu głównie o osaby podej.rzane o szerzenie
odpowiedniemu zwiększeniu.
chorób wenerycznych, a pozo:f. :f.
ustawy o zmianie s-tające bez określonego miejProjekt
kar sca zamieszkania, bądż przebydotyczących
przepisów
grzywny, kosztów i opłat sądo- wa jące w środowiskach przewych w SIPfawach karnych rn;:i stę,pczych.
Osoby te będą mogły być do
pr7,ez podniesienie
na celu osiąg- prowadzane na przymusowEe legranicy ikar grzywny Wobec
przez milicję.
nięcie pelniejmych efektów i czenie
skuteCZJ11ośd ich oddzialywania s·zczegól.nie opornych pacjentó;.;,
na s.praiwców .pnzestę.ps.1 ·,-, szcze s.przeciwiających się .zaleceni.o.-n
gólnie tych, kitórzy dzialają z lekarskim, będzie można stosu-----------------·---------------

wołując

Pierwszy w kraiu pokaz

pro-

(wyr z.)

wLncjon.a lnych, odbywająca podróż rpo krajach Europy, zostu-

la w

sobotę

na

wlasną

prośbę

przyjęta przez pierW\Szego wice
ipremie.ra ZSRR A. Mikojamt i
premiera Federacji Rosyj&kiej
D. Polań&l{liego.
W ożywionej rozmowie Miodpowiadali
Polański
kojan
na liczne pytail1ia, stanowiące
przedmiot zainteres-0wań gości
amerykańslkich.

Kronika
wypadków
Na ut. NO<Wo.grod7JkieJ p.rzy Mazowiecokiej, a.u.to·b·us MPK Unii 53,
Ka'7..1m1erza
przez
por-0owad©ony
Fro11tc:z:a.ka (Br'Z-O•kwiniowa 30) udrrzył 5-.!e~n leg-0 Jerzego N1ew:laclo.ms•kiego (Anoton1ewSlk.a 48). Chło
nle:c do'llOal. wis'trząsu. mózg1u;. P?de•J1rzeiwa s 1 ~ równ1ez pękn1ęc1e
P<>dsta•wy crlasrzki. NiewiadomSlki
2lOstal prnewiezion.y do &'Zlpiitala
\przy u1!. &wo·nnej.

* *

*

W o"ta:t.niej chw.i[i do~ledll.ie.l.iś=
my się, ze W1CrZ>0raJ w p0Zo11ydt go
clzmadt w :eCtZ-0rnyieh dose.lo do
- Czy miasto również C!Zer wypadt<u przy rz:bie.gu ulic TLuW'ipie jakieś materialn ~ korzyś- ma i Si-erukiewioCa.a, gdzie s,amochód :zderzył się z tram•waiem. Sa
oi z dzia.la.ln11ści PKO?
(s)
moc.hód uległ .-oo.biciu.
do
Brzekazaliśmy
- Tak
budżetu mia•sta Lodizi ponad
2 miliony 300 tys. z!, a do
budżetów rad narodowych w
wo•jewództwie pooad 1 milion
100 tys. zł. PKO · jest bowiem
instytucją bankową o r:harnkterze u.slug.owym, ale niejako
samowysta .rczalną. Chcę przei
operując
że
to powiedzieć,
olbrzymimi sumami sama zarabia na swoje utorzymanie, :i
Wczora•j, w sali konferencyjJ
nawet uzyskuje pewne nad:iej Prez. WRN w Lodzi obraktórych
budżetowe, z
wyżki
Komitet
Wojewódzki
dowat
połowę odprowadza d-0 budże
Upowszechnienia Oszczędności.
tów rad narodowych.
Głównym tematem obrad była
m. rn. sprawa przygotowań do
- W działalności banków i
zbliżaj~cego się Miesiąca Upow
kas, ja.k z lego widać, oho··
szechnienta Oszczędności. Miewlą~j.l). zo.sada: „Pleniąd.z ros'ącem tii;m, będzie, jak co rodz;! pieniąd.z"?
ku - pndziernlk.
- Ja•!c najbardziej. I dlaObradom przewQd.niczyl z-ca
tego propagujemy wśród s.poFrez. 1WRN - B.
przewod1n.
leczei'lstwa ideę gromad1.e111a
Bronia1·czyk, który je.st przeoszczędności w ka.sach PKO,
WKUO. Z ramiewodniczącym
w
ich
a nie przetrzymywania
domowych zalrnmar!cach. Jednia PKO w obradach uczestnino z naszych · ha$el propaganczył naczel.niik Wydz. Oszczęddowych br.zrni: „Pieniądz zlo- . nościoweg'J
WojeOddziału
żony w PKO przynosi korzyść
wódzkiego PKO - E. Zbierztobie i państwu". że tak jest
chowski.
przekona! .~ię pal!l chyba z .1aZe sprawozdania nacz. Zbioeszej rozm•1'1VJ'.
rO'Jchowskiego wynika, że ludNa tym ko6czymy nas<:ą
ność woj . łódzkiego oszczędza
wizytc u „strainika s~arbco
com?: chętni-ej, j€dnakże przewej pieczęci" PKO.
c;~tna krajo.wa na.dal z.nacz.nie

Kłopoty

zmlekiem

skle-o
'l\l'czoraj, w niektórych
p&ch w śródmieściu i na peryferiach za.brakło mleka.
Jak się dowiadujemy z Okrę
gowej Spółdzielni Mleczarskiej,
fakt ten nastą.pil dlatego, że z
powodu wysokiej temperatury
mleko skwaśniało i nie dostarczono go z bazy w Piątku, jak
ró,··nież mniejsze dostawy nadeBrzezin i Skierniewic.
szły z
Og-ólem z normalnych dostaw
dziennych zanotowano niedobór
mleka z OSM w
4 tys. litrów
taką sa.mą ilość z
Piątku ora.z
Brzezin i Skierniewic.
Dodatkowe dorzuty zostały cło
konane w godzinach południo•
wych.
Mle„
Spółdzielnia
Okręgowa
apeluje do odbiorców,
czarska
by w razie powtórzenia. sil) nie-o
doboru dostaw z powodu wyso~
kieJ ten1peratury i kwaśnienia
mleka telefonicznie relda.mowali
dostawy pod nr
zmniejszone
321-85. W ten sposób główny za.•
opatrzenlowiec naszego mlasta w
mleko będzie mógł z ewentualnych rezerw czynić w ostatniej
chwm dorzuty.

Z obrad WKUO

zł. zaoszczędziła
woj. łódzkiego wI półroczu br.

1.258 mln.

ludność

wo.je-przeciętną
wódzką. W I półroczu br. suma
wzr06la o 1.258
os.zczędności
mll!l zt. Ludn-0ść miejska Z'l'l.acz
nie dystansuje w oozczędzainiu

przewyższa

-

wl.e.ś.

W

zwiąizku

z tym, z okazji

mie.siąca o~
się
zbliża.jącego
szczędza.nia, postanowiono ~~
cić &zc7,ególną uwagę na w1e.s

e>bjąć ją odpowiednią akcją
Posta.nowi on o
propa•ga.nd.ową.

1

także zachęcić do oszczędzania
posiadaczy książeczek o rniniJ
malnych wkładach.
uaktywnienia pracy
Celem
WKUO, postanowiono rozsz.eJ
rzyć je•go kompet.encje. Wybra-'
no proezydium w 5-os·obowyrn
którego przewodrll•
skla<lzie,
czącym zo.•tal z-ca prz,ew. P1-ez.
W.RN - B. Brąniarczyk.
Uli)

\

(Jl r:Za ?TJ. ,J.l
DOOATEKNIEDZIELNY
l.ódź,

28. VIII. 1960

l. J.

Elektryczność

w

służbie
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Kozłowicz

(7)

Drugim synem Ignacego Poznańskiego by! AUred. Urosię w 1883 roiku i jeśli jeszcze żyje ma ' dziś 77
lat. Również i on od najmlodszych la·t nie mrad,zał więk
szego za.interesowaJ!lia sp·r awami produkcji i finansów.
Podobnie jak jego b·at Maurycy (Morylek) wykazywał
uzdolnienia humanistyczno-liii"...rackie. Tak
dość wybitne
też potoczyła się jego dalsza kariera. Trudno dziś ustalić ~
ki·edy to na.stąpiło, lecz faktem jest, że Alfred spakował ~
pewnego dnia swe rzeczy i przeniósł się do Paryża. Można sobie wyobrazić, że nie cierp;al t am biedy, gdyż rodzina była w stanie zapewnić mu odpowiedni tryb życia.
Krótko po osiedlenrn się· w Paryżu Alfred Poznariski
przybrał nazwisko Jean Savoir i pod tym pseudonimem
wkroczy! na drogę kariery literackiej. Wkrótce też zyskał
sobie dość duży rozgtos jako autor kllku wybitnych
utworów dramatycznych i beletrystycznych. Szczególną
„ósma żona Sinobrodepopularność i;dobyla sobie jeg·o
go" oraz ulwór pt. ,.Chrzest''. Ten o&tatni napisany zostal zresztą w oparciu o wydarzenfa zwiąmu:ie z jego
własną rodziną. O tym jedna.k .i:iieco później.
Pozostała jeszcze córka Ignacego Lilka. W myśl ogólr.ej tendencji do zawiązywania madażów rodzinnych wyszla za mąż za swego kuzyna Kazimierza Po.znańskiego.
Mimo p'}kreVv"ieństwa i niewątpliwych inteł·esów rodzinnych małżeństwo to szybko się rozleciało. Stalo się to
zapewne z :nicjatywy Kazimierza, którego niespokojny
duch i burzliwe życie by!o zaprzeczeniem a.tmosfery rodzinn•ej. •Wa.rto mu zr·esztą poświęC'ić nieco więcej uwagi.
W pamięci ludzi, którzy znali go z tych czasów nieco
blii'Jej, nie zapisał się on od najlepszej strony.
Młodość mial dość burzliwą, włóczył się kilka lat
po Europie, a nawet słu
żył przez pewien czas w
Legii Cudzooiemskiej.. właśnie
Prawdopodobnie
wówczas przyjął obywatel
stwo francuskie. Nie przejednak aby
szkodziło to
po powrocie do Lodzi w
okresie międzywojennym
on objąć jedrtą z
mógł
funkcji dyrektorskich w
dził

awodzie, dzisiejsze prz~d
miescie Kalisza - na.szil
go 1800-letmego juoilata,
niegdys, przed w'ekami, było
kolebką . historycznej Calisii osady z i;;.z;_a.sów rzymskich. Oj
1958 roku podjęte tu, na Zawodzm, przez stację archeologkzną Instytutu Historii Kul
tury Materialne3 PAN, prace
wykopaliskowe przyniosły b.>gate plony. Podczas każdego
sezonu archeolodzy, w toku
wydzierają
pracy,
żmudnej
ziemi jej tajemnice. Dw.e trzy tony nacz y ń glinianych i
1-2 tys. sztuk metalowy<:h
przedmiotów z czasów śred
niowiecznych oraz nieco mn1.ij
szą ilosć przedmiotów z czasów rzymskich, wydostaje się
spod ziemi co roku w okolicach Kalisza. Jest to bog,11y
materiał, na podstawie którt.>go uczeni mogą odtworzyć
dawne życie grodu.
Dwuletnie badania wykopaliskowe na Zawodziu wydobyły na światło dzienne stagrodll
rą metrykę kaliskiego
i zarysowały jego dzieje na
okresu
ważnego
przestrzeni
naszej historii, jakim jest po
wstawanie i umacnianie si~
Do ciE>kapaństwa pł>lskiego.

Z

renie Zawodzia na przełomie
IX i X wieku. Zbudowana g.o
z ogromnych skrzyń, wvpdś~ady
kamieniami.
nionych

Poznańskiego:

zakładach

Zamies,zkiwal on wówczas
w pałacu przy ul. Gdań
skiej. Po rozwodzie z Ll!znalazł sobie wkrótce
k~
bardziej efektowną
inną,
Kazimierz Poznański
córkę byłego geżonę noerała armii carskiej. Pani Kazimierzowa znana była w
Lodzi jako spo.rtsmenka uprawiająca z zamiłowaniem
sport tenisowy i automobilowy. Lubiła życie bairwne,
opowiadano sobie
wesołe a o jej awanturach miloonych
w zaufaniu na licznych przyjęciach.
W ramach swych funkcji dyrektocskich Kazimierz jeź
mieszsp,rawując nadzór nad
dził często do Warszawy
.czącą się tam hu;rtownią i sklepem ma.teriałów fabrycznc·ch. Przy ul. Pięknej 10 w Warsz;łwie mieli Poznańscy
luksu-s<>W<> urządw.ne mieszkanie, gdzie przebywali chęt-

C

isza,

-

ciąg

zapa.nowala

jaka

wielotysi.ęcznym

w

tłum te,

przypominała
przed burzą. I,udzie
milczeniu, choć gniew

spokój
stali w
i obugard/ci.
im
&ciskały
rzenie
widać bardzo
byl
Bolesla!W
jeszcze wówcz·as mlody, sk-0ro pierwszy zareagowal inaczej, bardziej impulsywnie.
zawoial
- Dranie! Łżą!
stareQO
obok
do stojacego
Włókniarza.

1JO ktoś :z
same; chwi!i
~olek usłyszał głos ,.Dziadstarego działa.cza rea" wolucyjnego SDKPiL.
- Pss ... tłumu i w

„ -. Wybrać

uciszył

t~j

delegację

M

pa.dlo wezwanie.
najbardziei
kilku
opanowanych
za,służonych
robot.ników. Nieste·t11, i oni
wrocilt z niczym.
- Lekarze mówią, że riMtnuch tu nie ma ... - wyjaśni!i
zebranym odpowiedź personelu szmta/a, w którym mieli
przebywać robotnicy zr.inieni
pr:.ed . paroma dniami przez
·
ko:ack1 Pa.1'rol.
- Łżci! . Łżą! - rozległu sii:
okrzyki t naraz ni.e wiad·am.o skad i. Przez kogo podani
PaAiła mroząca krew w żulach
"·Pitala!

Poszło

-

Wiadomość.

- Ciała pomordowanych z?
. s:aly wykradzione tej noc·y.
c.a1·scy srepa.cze wµkradli ;e i
Cichaczem W]JWieźli na cmen~arz, Orzukali na.s. zadrwi!''
recz .z mordercami naszych
b r.Lc",
·
l-~m zafalował i naraz kt')
naprzeć
zaczął
tyw
1ię
Posuwa.no
olb ,PTZód.
o~l
•- r-11m1m · pochodem
;-Jn'.~la Poznańskich, w stroNM.
L' ~<,!ey Prntrkow~kiej.
.
' 1 - nadciąga· zaczc:,:z
no.:
c
c'"r./a.
2, · ·• · 1'arno, czerwona. no~
- c..,erwca. W pochodzie uh

T

mężczyźni

starzy j mlodzi;
k(9bietv i dzieci. Obok Bolka
ki·aczy.ła Kamila, młoda włók
niarka od „G·auera", kolporterka nieleQalnej bibu.łu pa,r·
ty jr.ej.
usłyszal
Jezu!„.
- O
Bolek obok i w tej samej
chwili zobaczul w poprzeczu!icu rotę k-Ozacka. • z
nej
obnażanymi szablami i bronią
gotową do · strzału.. Nie było
czasu n a zorient.owanie sie w
same1
tej
bo w
sytuacji,
sekuiuizi.f! kozac11. ifik nawał
nica ruszuli na tłum. Gro.eh-

de

zno.~ić

dzieci

różne

barykadowcmia

po-

sprzęty

wulotów

uli~.

Na Wschodniej; Polu.dniowej, Dzielnej, Mikola.jewskiej,
na Przejeździe i szosie Roki.Cegielniav.ej,
na
cińskiej,
Sred.niej, Konstantunowskie1;
na Widzewie i na Balutac.li,
na wszystkich prawszędzie
wie ulicach wyrosły tej nocy barykady.
SDKPiL.i
Łódzki
Komitet
je<inodniowt1
proklamując
powszechny, · wydal
;l.r'J.jk

Łódź pierwsza wysłqpiło zbrojnie

Czerwone maki ·na Kweli
nęl11

odezwę,

bici t ranni.

;,Na

salu;·y, pad.li pierwsi zez,.
Ludzie w popia :hu rzucali sif! do uciec.zbyło
nie
uciekać
ki. choć
gdzie. W:;'.,,ty ulic zo-stalu od
cięte przez policję i koza kóµi,
a bramy domów zamkn:iete.
Obficie płynęła tego czerwTobotnicza
wieczoru
cnweao
kr~tl\

•

*

•

to żul, ruszył w nocy 2
22 na 23 czerwca 1905 ·r
barukady. Bubudować
dowano je z czego się dało
z
wyprowa.dzali
Mężczyźni
podwórek dorożki i resorki,
przewra.cali słupy telefoniczwiadomo
nie
ściągali
ne,
skąd wozy i becz/ci, Kobiety
w fartuchach Trnmienosiły
nie i wyrywane z ulic plyty chodników. Kie·du i tego
byki mało. z okien domów

K

pos11pal11 się różne a.przęLJI go

której czytam11:
bracia! Niech 11'1.
cześć poległych ustanie wsze!
ka prnca, niech zamrze wszelustanie
niech
życie.
kie
wszelki ruch!".
w

ulice

•

*

•

śwfci.e

rozgorzala walk'J..
ran ni.
i
za bi.ci
Padali
23 czerwca pogotowie raby/.,.,
alaromowane
tunlwwe
120 razy. Szpitale wypełniły
Mimo
rannumi.
ciężko
s·ię
wro(l'l.
liczby
pi·zeważającej
(23 i 24 czerwca u.dział brał.o
w walce przeciwko łódzkim
robotnikom 6 pulków piechoty i 4 pulki kawalerii) robotnicy walczyli dzielnie, rzucali sif! na kozaków i. wydziera.li im broń. Połączenie tele·
byl.o
kolejou;e
i
foniczne
przerwane. Łódź zostalJ odcieta od świata.

O

. .
~

(Dokończenie

na str. 4)

ceramika

jeden z naJba.rdziej interesujących
stosowaniu różnych technik plastycznych (malarstwo, grafika rzeźba, mozaika ltd.), plastyków łódzkich - zorga.nizo;11al przed dwoma laty wystawę swoich prac. Pamietacie chyba czarodziejskie strzygi, pokraczne wiedźmy,
t:ziwnych dziadków leśnych, bajeczne południce. fantastyczne zwierzak.i i inne stwory, tak ba.rdz-0 c~a.rakt~r~· 
styc:i:ne dla twórczości tego artysty. W te.l cbwih odzylv
nne, a.le już w zupełnie inne:i for~ie, a. pl"Zede wszy~t
kim w zgoła innym tworzywie - 1, stoJąc na drewmanych pólkach tańczą, uśmiechają się i stroją cudaczne
miny ..•
Waelaw Kondek -

mieszkań

i liczne przedmlo!y
codziennego użytktł jak narzę
dzla pracy, ozdoby itp. w;kaprodukcja rąk rzezują, że
w Kalisw
stała
mieślników

Tegoroc:z:ne, deszczowe latu,
w ro.ku jubileuszowym mirr.o.
że stwarza dla ekipy arche;;-

m'.iQały

nich wały obronne z XI i
Xll w., które świetnie się zachowały i d·ziś jeszcze mają
wysokość ponad 1 m. Sk~a
z dwóch rzędow
się
dają
wypelniQnych kamieskrzyń
niami. Dokopano się też d~
o
potężnegg walu obronnego

I najba.rdliiej utalentowanych I '\'lszechstronnych w

Gliniane naezynle gospodarskie z przełomu XI i Xll w.

obronny z począ,tku Xll wieku otaczają,cy gród na Za
w<>dziu ·
bardzo wysoko i ten średnio
wych odkryć należy dokopawieczny gród byl poważnym
nie s-ię do fundame.ntów kaośrodkiem ,.gosp()darczym, maliskiej Kolegiaty i grobowe:.:
jącym rozlegle kontakty hanMieszka III. Złote i pozłacane
blaszki, 2dla.leziooe w grobow- , dlowe.
cu, potwierdza.ją w pewnym
Tr~dycje handlowe Kalisza
sensie fantastycwą legendę
sięgają czasów imperium rzym
o złotych trumnach
kaliską
skiego. Wyikopane skarby kaArcheok>gowie
III.
Mieszka
liskie, składające się z tysię
odkryli fragmei.1t najstarszego;
monet rzynlSkich, luksucy
grodu, jak.i wziniesiono na tesrebra,
ze
sowych naczyń
szkła i brązu, potwierdzają t~
hipotezy. Import zaczął napły
wać do Kalisza już w I wie
ku przed naszą. erą. Odkryty
w rejonie Kalisza bursztyn po
twie.rdza, że gród ten st a.n owił jedno z ogniw handlu tym
drogocennym wówczas kamie
niem.

spodarskie; 1u1wet

1

Nowa namiętność
Wacława Kondka

WQ,ł

na str. 4)

logów bardzo trudne warunki, nie odstraszyło nauko~
ców od prac wykopalisko.
wych.
Odwiedziliśmy kaliskie wykO<Paliska i rozmawialiśmy z
kierownikiem ekipy mgr Krzy
sztofem Dąbrowskim, który opowiedział nam o naJi-wież
szych odkryciach. Należą do

Na warsztacie

l

(Da1.«Zy

•

archeolo1di · •

i\,

Jestem u Kondka w Sieradzu, w pracowni znanego ludowego artysty-garncarza H'e
ronima Muszyńskiego.
Hieronim Muszyński to cał
kiem inny temat. Należy on
do kurczącej się z roku na
rok nielicznej gromady ga1ncarzv ludowych naszego województwa. Ten twórca ślicz
nych garnuszków, d7.banu.szków i pomyslowych dw·ojaczków od 20 lat nawiązuje w
swojej pracy do ludowy:h tra
sieradzkiegu.
re.gionu
dycji'
Efekty jego dzialalnośc1 arty
st.ycwej znane są nie tylko
w Polsce. Brał udział w wielu konkursach i wystawach,
posiada specjalne podm;kow~
nie minist;a kultury i sztuki za przyczynienie się (jo µo
kultury polskiej
pułaryzaciji

w

świecie.

Wacław Kondek spotkał Mu
szyńskiego prze<! niespełna ro
kiem w ·Sieradzu na konkur
sie garncarzy ludowych.
opoI owo spot.kanie wiada mi tera·z Wacław Ko.ndek - nasunęło mi myśl, ażeby spróbować pracy w nowej dziedzinie artystycznej w ceramice. Zapytałem h::t
Muszyńskiego, czy zechciałby
mnie „przeszikolić"? No i obe.cnie, jako gość Muszyl'ls'k'e
go, spędzam lato w Sieradzu,
tu w jego pracowni. Mu.<>zyń
ski - mistrz techniki ceramio.panow&ł
wspaniale
cznej,
kunszt v-rypalania gliny w pie
cu. Takiej glazury jaką on
stosuje, nie da się uzyskać

nym zapałem! Widzę, te ta.
nowa pa.s,ia pochłonęła pa.na
bez reszty?
Nie przeczę! Doszedłem
do wniosku. że ceramika daje mi olbrzymie możliwoś<.1.
Glina, ja.ko materiał, iest r1'e
slychanie plastyczna, ac1.k 1Jlogólnemu
wbrew
wiek
mniemaniu - trudna do opanowania. Sposób wyrab:ania
gliny (a tego również uc1ę
od Muszyńskiei:(o) odgrysię
wa tutaj rolę bardzo ważM\.
bowiem jest ona źle
Jeśli
przyg0towana, wstawinna do
pieca po pro.stu pęka, albJ
inne przykre
następują
też
niespodzianki.

Oglądam rezultat pierw~ze
go „wypalu" ceramiki Kondka. Są to efektowne biskwity, podbialkowana ceramika
o oryginalnych kształtach i
walorach arty
interesujących
stycznych, tak wlaściwych te
mu pełnemu fantazji i mwen
cji artyście.
- Nie wiem jak ~-ypa:lniP
drugi wypał - .mówi artysta
- Ceramika pociąga mnie tak
bardzo, że zamierzam się jej
przyszłości bez
poświęcić w
reszty. Mam również zamiar
- kiedy już zbiorę pełny ma
wystąpić z wlasną
terial wystawą ceramiki.
po malej
się
Rozglądam
pra<:owm. Jest ona zimna.
prymitywna. Przypomina nieco kurną cha~kę bajecznej B&
by Jagi, jednej z bohaterek
kompozycji Kondka.

a

ul
przu
barykadzie
Kweli broniono się szczc
gólnie zaciekle. Siepacucarscy kilkakrotnie za,pus.zczaU się bliżej i prażyli salwami. Kiedy wal.ka wręcz okawalCZ'tzała slę ni.em.ożliwa,
•'l! zast0sowali nową taktykę:
Kozacu idu
na.tarcie wroga.
tchórzliwie.
ostrożnie,
bliżej,
salwami, posuwaia
szarżując
się naprzód. Z barykady odcisza
głucha
im
powiada
kapitulapozorna
Zmylony
wróg rusza „odwa.i:nie'·
cją
na barykadę. Wtem.„

1 l'

barykady, okna
„.Ożyły
bramy plunęły ogniem, posypał sif! grad kamieni i polały st,-umienie ukropu. Carscu
poploch1i uciekuz,
źoldar.y w
nie słysząc zwycięskich okr2~
ków robotników. Do ocalałe;
barykady Podbiegła i Kami111.
pragnąc jak najszybciei zob"
czyć się z Jankiem. pelnią·
cym tu funkcję dowódc11.
Z!lstała go z czolem zroszonym krwią. Leżał z rozposta.r
·tymi 1·amionami na baryka ·
chroni ar.
ją
jakby
dziP,
vr:.ed Wl"Ogiem. Obok pou;ieczerwozwycięsko
wn..-ącego
rozkwitały
sztandaru
nego
prz11 je a o drze·wcu
zatknięte
Te same, któ1'e podamaki.
zerrankiem,
mu
rowała
wawsz·y je z olwzji Janknrodzinjego
z
imienin.
wy·;h
nej, widzewskiej łąki.

(Na podstawie wsp<>mnicń
rewolucyjwalk
uczestnika
nych w Lodzi Bolesława Gic1tiera oraz materialów i s'..i·
diów „Instytutu Nauk St>olccznych" przy KC PZPR.
wyd. Książka I Wiedza
1955 r.).
Oprac~ .

K.

WYRZ.

Foto: L. Olejnic:z,ak

w żadnym
słowym.

zakładzie

przemy-

układ~
współpraca
Nasza
się w ten sposób, że on tuczy glinę na kole, czyli tuczysku (a ceramika musi byr
pusta, bo l:laczej
wewnątrz
popęka w piecu), ja zaś projektuję formy, ucząc się równocześnie kunsztu glazurcw.'ania.
'""' Mówi pan o trm z l>Jrom

Jak się pan lu czuJe?
"'arunlti pracy ma pa.n tutaj
z.a.interesona.ilepsze nie
wałem

się.

- Owszem - uśmiecha się
nie najlepsze. Ale
artysta przyzwyczajony jestem <io pra
cy w podobnym klimacie. Pan
przecież zna moje mieszkanie
w Lodzi ...
(Da.l&y

ciąg

na str, il

I

Rurka z p]astiku zamiast aorty

Wielkie

F1R:

-

osiąRnięcia

(Dokończenie

braok tlenu, niekie<iy trzeba uciekać się do obniżenia temperatury ciała chorego - hipotermiii. Ostatnio 'W chirurgii soexca
· naczyń stosuje się preparały,
regulować
pozwalają
które
ciśnienie
obniżać
krwtobieg:
krwi, czynić- krwiobieg wyrównanym, niezależnym od praicy
chirurga w toku operacji.

Chirurgiczne leczenie chorób
serca jest jednym z wjelkich
osiągnięć współczesnej medycyny.
Zanim uzyskano pomyślne rezul taty. trzeba było pogonać wiele

o

poważnych trudności.

-....................,„. .
GRZYBY

Szczecińscy

gm:ybia.rze ma :

ją ręce pełne roboty, la.sy
obrodziły

l

..............""
MOŻNA KOSIC ~
~

teg.o

lata

obficie.

Szczeciński „La.s" skupił już
tysięcy ton kurek. Po
łowę, w stanie świeżym, wy
syła się za granicę: do Szwaj

kilka

ca.rii, Szwecji, NRF i NRD.
Po:oosta.le il-Ości zasolono_ i
w przyszłości trafią one rów
niei na stoły zagranicznych
smakoszy.
RYBA NA 80 OSOB
Rybacy ze Spółdzielni w
Zagórowie pow. Słupca, zło
wili w ezasie powÓdzl na
Wo,relc wielkiego suma
rybę bard:oo rzadko spotyka
ną w tej rzece. Po wyciąg
sieci na brzeg okanięciu
zało się, że sum ma półto
ra metra długości i waży
16 kg.
Rozmiary ryby nie byly
sprzedaniu
w
przeszkooą
jej. Miejscowa. gospoda. spo-.
rzą,dzila 80 dań obiadowych
ł
z jednej „rybki".
ł

PO 16 LATACH WROCIL Z WOJNY

ł

Z Buka.rentu wyjeehal do
miejsoowości
do
rodzi.ny,
Lubeoko w woj. katowickim,
Anto.ni RodewaJ. Rodewal uza zaginionego
był
waża.ny
w czasie wojny.
Przed wojną służy) on w
wojsku polskim, a następnie
wcielony wstał do armii nic
miecltiej, skąd zdezerierO<Wal
w Rumunii, w 1944 roku.
Ukrył się w odległej od ludzi miejsoo.wości Gala.cz w
góra.eh Vrlldlcea, l'dzie pl"loe
bywa.1 dotychczas.
Wiosną br. zglooił si~ on
do ambasady pol.sJdeJ w Bu
ka.reszcie, która umożliwiła
mu powrót do żony i dorosłych obecnie ju:i: d'ł:leci. Powodem ~wa.n1a był strach.
przed ka.rą. najpierw za dl"
udzie.I
zercję, a następnie
w armil hlUerowsklej,

~

!
~

=

MEDAL ZA WARKOCZ
Ja.n ZAAtiysta-fo<łio8'faf
rernba, Polak zamieszkały w
Kana.dzle, zdobył mooal na
wystawie f.-0to111raficrmej w
Ottawie za. na.ibardziej ory
gina.lną fotografikę. Było to
zdjęcie polskiej dziewczynki
z długimi v~rk<>wzami, zrobione prze'L T. Zarembę pod
cz.as jego niedawnych odwie
dzin w Polsce.

-------------'
W

p.owietrzEt zwykle przeinikalo
do opłucnej i chory traci! moiObecnie,
oddychania.
ność
przez wprowadzoną do tchawicy rurkę, można podwyższyć
ciśnienie w płucach i w ciągu
całej operacji niejako wentylować płuca.

Metoda ta otrzyimaJa nazwę
„ki>e.!':>wania oddychaniem''.
Dawniej silne krwotoki, wywołane przy opeTacji serca, nio
sly ze sobą .śmiertelne niebezObecnie ch.irurpioeczeństwo.
d:zy przetacza.ją krew nie tylko do żył chorego, lecz w nadaby
zwyczajnych wypadkach,
szybciej dota.rla ona do serca
również i bezpo.średn.io do
a.rterii.
Lekarze nauczyli się zapobie
gać i tak niebezpiecznym powikłaniom, ja.k zdarzające się
niekiedy tzw. trzepotanie serca
obnażonego w czasie operacji.
Specjadny aparat przywraca
ry.tmic2ltle 1:1kurcze serca.
Duże :zmaczenie przy operacji
wyłączenia
mo·żność
posiada
krwtiobiegu.
se.rea z systemu
Spoecjalny apaTat - sztuczne
serce - przejmuje wtedy pracę płuc i serca.
W chiruirgi~ serca stosuje się
hipotermii.
również i metodę
komórek
Aby nie naor:a-ża.ć
mózgowych operowanego na

KIEROWANIE
ODDYCHANIEM
Ist;o<tną przieszkodą w
ślnym przeprowadzaniu

pomy•
otwarcia klatki piersiowej było również to, że w czasie operacji

Bogate plony

1111 ililliiillliilliillllllliillliiiill

wykopalisk kaliskich
(Dokończenie

ze str. 3)
m. Tutaj
projektuje się urząd·zenie skau
senu archeologicznego, który
obiektem
wspruniałym
byłby
tu.rys tycznym.
Już dziś wykO!l)aliska kalis•
kie przyciągają ba'!"·dzo liczne
rzesze turystów z całej Polski. Przyjemnie było usłyszeć
z ust mgr Dąbrowskiego, że
zainteresowan.Ie
największe
którzy
łodzianie,
wyka;zują
sta.nowią pona.d pol<>wę zwiewysokości

ponad 5

wykapów ba.dawezycb.

Mei<>da

ta pozwoliła sprecyzasięg WC'ł:esnośrednio

wioozneg-0 osadntotwa. Kall-;ki eJ{.Speryrnent jest pierwszym tego rodzaju w Polsce.
Pozwolil on wyiyczyć kierunek dalszych prac w grodzisku na Zawodziu. Badania otoczenia grodziska, dzięki me
elelctrycz.no-oporowej,
todzie
pozwoliły

sięg

run.

m.

Lodzianom,

których

.z

intere-

„Kalisz ;prastary". Znajdą tam
całe mnóstwo niezwykle ciekawych szcregółów o najstarszym dziś w naszym kraju
mieście, !które leży tak nie-1
daleko Lodzi.

todę ele~dryc!l'n,o-oporową. D"Z.ię

Prof. Miszałkin w1:1kazuje na
jeszcze jedn.o osiągnięcie, które znacznie upraszcza operację
serca.
- Mam na myśli skonstruowany w Związku Radzieckim
oryginalny aparat dla. zszywania naczyń krwionośnych. Pos!ugując się nim lekarz może
wymieniać wadliwe odcinki na
ze
wziętymi
innymi,
czyń
zwłok, albo rurka.mi z mas plastycznych.
W ogóle masy plastyczne Ia.wsan, nylon, kapron i inne stosuje się coraz szerzej w chirurgii serca i naczyń. Obecnie
sporządza się z nich nawet pro
tezy zastawek serca, protezy
tak ważnych naczyń, jak aorta.,
albo jej odgałęzienia.
Nie tak dawno jeszcze, leka.rz przystępując do operacji
w istocie nie wioedział z czym
zetknie s·ię po otwa.rciu klaitki
piersiowej - na zdjęciu renton zalewidział
genowskiian
dwie zewnętrzny rysunek serca.
METODA
ANGIOKARDIOGRAFII
Obecnie lekarz posiada do
dyspozy<:ji nowe, pomysłowe i
metody badania:
precyzyjne
somdowanie i angiokairdio.grafię.
Przy sondowaniu, do żyły rę
ki wprowadza się cienką, elarurkę i pod kontrolą
styczną
aipairaitu rentgenowski-ego ostroż
nie przesuwa się ją naczyniami aż do serca. Połączywszy
rurkę re specjalnym mechanilZmem, mo:ilna np. pobrać z serca krew do badania, zmniejszyć jej ciśnienie wewnątrz kowreszcie, wprowadtZając
mór,
przez rurkę elektrodę, m~na
otrzymać ba.rdziej dokładny niż
zwyik;le elektirokairdiogram.
Posluguj!\C się sondą, do naezyń krwionośnych wprowadza
się specjalny płyn kon!rastują
któremu system
cy, dzięki
krwiobiegu i komory serca moż
na ·utrwalić na kliszy· rentgenowskiej. Na tym właśnie polega metoda angiokardiografii.
Istnieją i .inne sposoby badań,
sprecy.220wać
które pomaga.ją
diagnozę.

Wszystko to po.zwała dziś chi
rurgom na śmiałe pooejmowanie operacji ka.rdiolo·gicznych,
wady
likwidować
pomyślnie
serca wrodlrone i nabyte. Np.
przy wródzonym nietlorozwoju
ao·r ty wycina się ją i zaistę:pu
je rurka z masy plaostycznej.
Technika operacyjnego leczenia chorób serca na tyle została już opanowana, że w przypadkach nadzwyczajnych obec
nie mogą być nawet operowane noworodki.

W. KASPRZAK

glosilem spicz; w którym wyjaś~ilem
dlac.ze.go, względnie mlody jeszcze zoo~
dzile'm się 'llia. przejście na emeryturę.
M. in. powied.zia/,em: idą czlllSy, w których dla ta./dch Ltuizi jak ja nie będzil!
miejsca na ziemi. Zresztą, przypomniatu &wą antyniemiecką „Zielonq
łem

pamiętnika

Człowiek,
który dwa razy

uratował
•
• •
1111 zyc1e
kotwicę", którą wysiawilem w roku 1935.
Dodałem, że złe 71rzeczucia u.s.f.awicznie
mnie już od -tego czasu prześladują.
Z uroczystego pożegnania doszły mnie
słuchy„. że jestem lekko kopnięty, że
mam manię prześlaiclowczą na punkci~

wojny, a nade wszystko kompleks
Ml.tyniemiecki. I w ogóle co tu wiele
gadać, dobrze, że poszedłem na emeryturę.„

*

za-

sują kaliskie wyik.o.pa.Jiska, ra
pOipularnie i
przeczytać
d1zę
ciekawie na(l)isaną książ.eczk~
Krzysztofa Dąbrows19..ego pt.

ki tej metodzie likwiduje się
w powa.?,nej mierze przypad-

Kartki z

us:1ahć

fooy otac.zaj!ilcef wal
XII wieku.

Niezwykle ciekawy Jest ostatni eksperyment mgr Dą
browskiego i inż. W. Stopiń
skieg-0, któr.zy do badań a.rcheologfoznych w Ka.Uszu za
sto.sowa.li powszechnie znaną
w geologii, a podejmowa.ną do
tychczas bez większego powo
medzenia w a.rcheologii -

Role 1939 rozpoczął stę w Lodzi pod
znakiem wyborów do Rady Miejskiej.
Zwyciężyla. wspólna lista PPS · plus kia
sowe związki zawodowe, plus komuniś
ci, Bund i Niemiecka Socjalistyczna.
Partia Pracy. Skla-d Prezydium Zarządu
M i ejskie;go stanowili: Jan Kwa.pińslci
(prezydent), Antoni PtLrtal, Artur Szew
wiceprezyczyk i Adam Walczak denci.
Pazostawalem na stanowisku naczelnika wydzia.lu od 32 la,t. Na nacze1nych
stanowiskach ncut(łpily pewne zmiany.
Trzeba je b11lo obsadzić pracownikami
wedlug klucza partyjnego. Zaproponowano mi pr.:ejście na emeryturę. Nie
broniłem się. W maju 1939 ro·ku . w salach Rady Miejskiej serdecznie żegna
no mnie, mówiono i podnoszono - jak
to w podobnych wypadkach bywa moje osi(łgnięcia i zasługi. W pewnym
momencie trzeba było podziękować. Wy

kowośe
zować

dzających.

ma.ju 1935 roku przeżyłem. Tvilka. pięlmyoeli chwH, ja.ko autor
od
drama.tyczny. Teatr Polski w Łodzi p_
dyr. Sta.nislawy Wusockiej i Tadeusza
Krotke wystawił mój reportaż sceniczny pt. „Nie wierzcie Niemcom". Ze
względu na obecność w Lodzi konsula
niemieckiego, posiadającego tu stalą sie
d:ibę, zresztą :za moją zgodą, zmie·niono ów tyt1Ll na inny „Zielona ko.twica".
Dano sztuce najlepszą obsadę. Główne
role wykonali z powodzeniem ta.cy aktorzy jak: Michał Znicz i Józef Winawer. Reż11serowała. Wysocka. Wspaniale
dekoracje wy•konał artysta-malarz Stanisla'l.v Jarocki. Lepiej nie można! Reportaż cie.szył 8ię powodzeniem. Prasa
polska w Lodzi przyjęła go nad wyraz
Pra.sa niemiecka wychodzą
życzliwie.
ca w Łodzi (3 gazety) syczała ...
I wlaśn-ie od tego mome·ntu stale coA
mnie niepolwilo.

* * *

tego problemu.

iW końcu ubiegłego stulecia
niektórzy chirurdzy ważyli się
na zszywanie ra111 serca jedynie W· przypadku, gdy niepodjede tej opera.cji i tailc niechybnie groziło zgonem pacjenta. Jednakże musiało upłynąć
jeszcz,e wrnle czasu, zanim stało się mo.żliwe pomyślne operowanioe cho·rego serca. Na temat na,jnowszych osiąrrnięć w
dziedzinfo chirurgii serca. publi
kujemy wypowiedzi laureata
: ·,.grody Leninowskiej, prof. E.
Miszalkina.
- Jedną z głównych prz.eszkód był s·zok, często zja·wiający się przy zabiegach chirurgicznych klatki piersiowoej. Powiklanioe to m(Jże doprowadzić
do zgonu. Zwykła narkoza, stosowana dawniej - podkroeśla
zaponie
prof. Misza-lkin i biega.la szokom.
Oboccnie n&kozę wprowadza
bezpośrednio
s:ię przez rurkę
do tchawicy operowanego i w
ten sp'o sób uzyskuje się ogólne
znieczulenie.

'

!

NYLON
I SZTUCZNE ZASTAWKI

Uczeni ZSRR mogą szc1ycić się
tym, że wnieśli cenny wttład w
rozwiązanie

kardioloRii KARIERA

""

*

Druga polowa sierpnia 1939 r. Wszyst
kie znaki na niebie mówią, że wojna
w!!! na wlosku. Wyrażałem swe obawy. Jednak ma.ło kto w Łodzi wierzy!
jeszcze w możliwość wojny . Spotkałem

(A. N.)

niiemieckiei
fa;szystowskiej
redxlkfo.ra
gazety „Frei.e-Presse" (da:wn.ieoj „Lodzerzeitun.g") Kamgla. Z ironi(ł na twarzy witał się ze mną, dodajq,c jakbu
od niechcenia: ·to pan zdaje się bvl
autorem te.go re.po.-tażu „Nie wierzcie
Niem.c0<m". Zda.je się, że pan tera.z im
uwierzy! Odszedłem bez POdamia mu
ręlci. Nawiasem mówiąc pa,n Kangel, po
gestapowców d.o Łodzi, jako
wejściu
członek Syndykatu Dziennikarzy, bul w
posiadaniu listy wszystkich dziennikarzy polskich, którą natychmiast im wrę
czył. Wiadomo co Ni.emq; z nimi uczynili. Niemal wszystkich obecny.eh w Ło
dzi wymordowano. Inmych, jale M. JaOświęcimia
gosze11L1skiego w.vslamo do
i innych obozów kmicen.tracyjnych.

* * *

Wrzesień 1939 r. Staw się. 6 u;,::;zc§nia wyjeżdżam z Łodzi. 12 wrzesnia
$potka.nie na szosie lubelskiej z uciekającym z Lodzi prezydentem Janem
Kwapińskim. Krótka rozmowa.
- Pa.nie prezydencie, już przenosz(łc
mnie na e.meryturę uratował mi pan
życie. Mialbym się tera.z z pyszna, jako tkwiący na sw.11m stolcu urzędnik.
Czy teraz nie mógłby mi pan po raz
drugi pomóc zabierajqc do au.ta? Kwapiński odrzekł: niestety. Wprawdzie jest
miejsce, ale zareze.rwowane dla innego
pasażera..

Odjechał.

Znala..zlem inną lakomocjq.
W samochód p. Kwapi1iskiego uderzył odlwmek bomby. otrzym~ł D'1l kontuzje; w rękę. Szofer /Jyl cieżko rannu.
Inni. też. Na wia.d.omość o tym oświad
czylem jadącemu ze mną w kierunku
gra.nicy rumuńskiej b. wojewod.z ie lódz
pan
Jeśli
Hau,ke-Nowakowi„.
kiemu
przetrzyma wofnę„. niech pan za.pa.mię
tii, prezydent Kwapiński dwa razy uratowal mi życie ..•
ST. CHRUSZCZEWSKI

~

ze str. 3)

n.ie nie tY'lko w sprawach dotyczącyich fabryki. W peł
nieniu swej funkcji dyrektorskiej KazJimierz W)"ka!Zal
również niemało fantazji i widoe specyficznych zdolności.
Odpo·w iedni obrót towa.r ami i podwójna buchalteria dopokrycie
starczyły inu dodatkowych źródel dochodu na
licznych hulanek. iW miarę jedzenia apetyt wzrasta! PTOporcj•olnalnioe i malwern·a cje te zaczęły sięgać zawrotnych
sum: Nic więc dziwne.go, że sprawa się wydala i wtrącili
się w nią Włosi. W okresie międzywojennym banki wło
skie byly bowiem poważnymi współudziałowcami fabryki. Po dłuższych pertraktacjach całą histori.ę postanowiono zatuszo.w.ać z tym, że na pokrycie strat Włosi 0itrzymali akcje zakładów, będące w posiadainiu niefortunnego kombinatora. Prawdopodobnie byl·o to również jednym z powodów r01Zbicia zgodnego dotąd malżeńsitwa.
Kazimi.erz pocieszył się zres.ztą bardzo szybko. O:benil
z Zofią Marcinkowską, dość
si0. bowiem krótko potem
popularną wówczas aktorką teatru łódzkiego. Przed ostatdo Maroka,
nią w•ojną .światową wyjechałi oboje
Wspomniany wyżej Kazimierz by! sy>nem najstarszego
z Po7.nańsk1ch Chajna Pinkusa. powszechnie znanego pod
1m1emem Hermana. Herman Poznańsk.i urodził s-ię 7. 3.
1•855 r. Ożenił się on z Żanetą Bronstein i okolo roku
1908 przeniósł się wra-z z nią do Wairszawy, gdzie objąl
poważne stano.wi.sko w jednym z warszawski-eh banków.
Opróca: Kazimierza mi.al on jeszcze sy;na Wiktora (1888).
Trudno już ustalić jak do teg.o doszlo, lecz pierwsze lata
po pierwszej wojnie światowej zastały Wiktora w Rzy- ~ł
mioe, jako zakonnika w jednym z tamtejszych klasztorów. I oto zbliżamy się do niespodzioewanego wy>dairzien.ia.
Herman POOZdlańsk.i od dlużsizego czasu cierpiał na p.ro- ł
byl ł
którą
więc skorzysta! z okazji,
statę. Skwapliwie
kongres urologów odbywający się w 1924 r. w Rzymie. ł'
Przybywszy do Wiecznego Miasta poddał się badanjom
.·•
1.1 znakomitego urologa prof. Alessandriniego. Kon sultacja
nie wypadła najpomyślniej. Chory musial: poddać się
natychmia·stowej operacji. Operacja przeb;egla pomyślnie,
lecz życia chorego ni·e udało się już uratować. Przy łożu
umierającego czuwał drzień i noc jego syn Wiktor a raczej Hieronim, gdyż takie przybrał imię zakonne. Wówczas to na łożu śmierc:i stary Herma111 Poznański przyjął
pod wpływem syn.a religię rzymsko-kaotolJcką. W'laśnie
to wyda.rren.ie posiużyło Jean Savoir jako kanwa do
wspomnianego już uillworu pt. „Chrzest". 1Wiktor Poznań
ski a raczej brat Hieronim nie pozostał bez sukcesów w
kairie-rze ducho·w nej. W okresie ostatniej wojny świato
wej pełnił już wys.akie funkcje kościelne przy Watyikanie.
Jako jego godność wymiePia się nawet biskupa· in partibllii iniidelium. Wielu· uchodźcom polskim, którzy 2111aleźli
się w~ Włoszeoh pomaga! cm na.wet w uzyskaniu pas.zpoirtów emtgracyj.nych,
Z. :r. KOZLOWICZ

li

!

___________, _________________
Co warto

przeczytać?

Opowieść
H

o człowieku

istorię

Golda•);
JUlkuba.
chro>1t0low
Lat
ramach
gicznych
1934-1943, nazydziewięciu:
wa autor „o;w 1 wieścią o czło
wieku", zastrzega.jq,c się, że
n:ie jest bynajmnie.j ;,?"ela.cją
o wojnie". Można przyjąć do
definicję, i
tę
wiadomości i
to zastr.zeże,nie, z tum jednak;
ie pierwszą należy uzupełnić
przez <Wdanie słów: „prze·
za swe istnieśladowanym
owo zastrzeżenio.
zaś
nie",
trzeba zaistosować raczei do
intencji autora, niż do wyniTw jego poczynań. Albowiem
JaTwb Gold byl żydem i dlatego właśnie prześladowanym
,zamkniętą

Wówczas ·„ za swe

istnienie";

a jego losy - choć na pozór
tylko - jednostkowe - są w
charakterystopniu
dużym
styczne dla spraw, konfiikktóre
problem.ów;
i
tów
wstrząsa.ly życiem ~ls·kim na
przedprożu wielkiej wojny i
w czasie jej trwania.
;,Samson" - Jako pierwsza
te-tralogii pt, ·„Między
ro·ku
wojn,ami", pows·tał w
że
Rzecz zr0izumiała,
1947.
lat temu pamięć
trzynaście
tych zjawisk i wydarzeń, któ
re określiły bieg ŻJJcia JaTwba Golda, byla u nas o
mocniejsza,
żywsza i
wiele
'
niż dzisiaj.
czę.ść

Przejmująca opowieść o J'L
kubie Goldzie, któru już o~
16 roku życia zaczął dotkli„przek!enodczuwać
wie
sl:W-0" swego poch.odzenia, za
łicza sic do wczesnych 11twoBrandysa,
Ka.zimie.rza
rów
należącego obecnie do czglo
powo;enlCLt
w11ch pisarzy
nych. Je.st w tej opowieści
szlachetny i zdecyd01vany ton
humani„~lycznej miłości i wiary. jest przeni.kliwe spojrzer.zęsto
ukrytej
nie w głąb
i
przyczyn
współzależności
sktitków, jest zaawa.nsowanri
b••dowania
umiejętność
jtd:
dra-matycznyc\> spięć sytuacyj
n ych i realistycznegn ukazywania na ich tle bohaterów
narracji. a.le S(ł również w
istotne
pewne
„Samsonie"
nied.ostatici, które w później·
Brandysa
utworach
szych
uleglu m1iie.i lub więcej rad1~ka.1ne.i niwelac.ii. Post'l.ć Jri
kuba Golda, nie•W(łtpliwJe bu

ctząca

zasłużoną

sympatię

l

nie tlumacz11 się
szacunek,
jasno w sensie psychologicznym. Są w niej ja,kieś s/cróty i nied0111.ówienia, których
pozostawi a
rozszyfrowanie

•) Kazimierz Brnndys. „Sam ·
son". Wyd. Ul. . .G?.ytelnik",
1960, Str, 192; cena zł ltl,-..

BraJ!Ul!J$ dQmyślmoścl czytel~
Nie .zdaije m4 atę, by
ltcz=te na nią bylo w tym
wypadku uza.sadniO'Tle: mi mo
wszystko Jakub Go/,d sprawia niekiedy wrażemie ja.kiegoś mruka. i tępaka, istoty zapóźnioneoj w rozwoju, pozbabystrości
przeciętnej
wionej
umysłu i zdolności obracania
ludzi. A przecid
wśród
się
gim•
s.kończyl
ten chłopiec
na'2!jum, studiowa.l na uniwe.,.
lf'IJtecie i byłby pewnie skoń
czył tę swoją medycynę, gdyz
zajście
by nie tra.giczne
antysemkkimi loorpora.ntami i
jego na.stępstwa.

114/ca.

Taik

trudno

saimo

uświadomić
nie garącej

sobie

&zczególźródła
To!IY
przyjaźni

Szarleja dla Jakuba. Golda.
chodzili do tej
Wprawdzie
samej klasy gimnazjalnej, ale
bcirżuazji;
bogCJ>te.i
z
chłopcy
Szarlejodo której · należeli
wie, zwyldi wybierać s.zkoln.l)ch przyjaciół z bliższej sobie sfery. Zresztą, w tym Tolu tkwiły ogromne zasoby kl'l
sowe) przekory,' skoro w kHlw lat później znalazł .,.ię po
jednej stronie barykady z. ko
munistą Pa.nlcratein. Wlasnie
na tej l>a.-ykad.zie antyhitlerowskiei Tconspiracji losy Ja.kttba Golda zespoliły się z
losami jego dawnych koleSzarleiem i Pa.nkraaów tem - i dzięki temu Gol-i;
pragniezgodnie ze swvm
niem, nie umarł ·;.za to tylko;
że byl żvdem". Polegl w wal
ce, jrnk przystało żo!nierzoioi
się
nie pozwolił
wolności,
bezknrnie t darem•
zgładzić
nie, jaTco jedna z niezliczonych ofi.ar ra.sistowskiej furit
hitlerowców.
Starając

się

zachować

w

swej spakojnej narracji tzw.
dystans epicld, Braind11s wło
własnych
wiele
żył jednak
myśli i poglądów w rozważa
nia Jakuba. Golda, na tema.1:
zasadniczych anty.nomu tego ·
ś•oiata, jak dobr-0 i zlo, spr a·
i bezprawie, powiedliwość
nie szczedz<łC
kój i wojna,
przy ich interprefacji spolec.~
argumentów.
no - ldwsowych
Nie kwesti0<nując ich slusztrze.ba iednak zauwn~·o~ci,
zyc, że te długie, a często
zawile ro.zważania. i roztr::a·
sania Jakuba Golda trącą nie
ni~
i
rezonerstwem
kiedy
al:c ii
potoczustości
sprzyjają
powieściowej. Trzecie już u·11
„Sa mso111J"
ksiq żk'.'!We
da·nie
dowodzi jednak. że - mim11
takich, czy inn?JCh uste1·ek. jest to rzecz, którą przeczy•
tać warto • .

B. D.

Tam, gdzie buduie sie zamki na lodzie

Na · szlakach

nowei Syberii
zmarz.l:in,y
wiecznej
drewniane zaś wy
k.rzywialy sję. 'Dz'al0 s~ę tak
dla.t ego, że grwn.t r>n<l domem
zamieocieplał się, topu'l.iał,
runkach

korytan.ach,
nie, grotach i
n:eczy, J,;tóre mo0.gą wyda.waó
Presię co najmniej dziwne.
fa.bryka.ty wyko11ane z pi.a.sku
i lodu, l'ury z najczys1'szeg9
roztnaitym
Jodu, pod.<la.wa.ne
prÓoom„.
_ Po co to WISZystJkof pytałem

schedach

Jedna z hal produkcyjnych na.i
tu

większego

bawełnianego

KOLONIA DOMKóW IRKUCKIEGO ODl>ZIALU INSTYTUTU IM. OBIWCZOW A, zajmującego się bada~
n :em wieczne.i zmarzliny, znu J
mi a.>la.
duje 5[ę na skraju
Przyjechalem tam w dmu pię k
nyn1 i slonieczn1ym, wyl<"tmony do koszuU. :"\ie p r zypusrezalem na.wet„ że za chwiJ.ę
zna\i<ię tSię w świecie wiecznego m ·r ozu.

na Syberii kombinaBa.rnaule.
Fot. - CAF

w

Do

królestwa

m111:e ka.ndyda t n;m'.{
tec:hnicznyc.h, Ki.rył Wojtik-0~v

sk.i, który op:ekuje s1ę p:><lz:emnym laboratorium InstyProwadt7.ą tam wąekie,
t·u tu.
strome schody i już na glę
dz'esif){'iu czy pięt
bckoścj
poczulem, że
nast u metrów
mam pak-e, nos i uszy. Ale
ujrzałem tu, w wykutych 1J-Od
w wiecznej zmarzJ.iziemią,

•

---- Ra.d. ioNIDDZIELA, 21! SIERPNIA "
PROGRAM I
9.05 Fal.a 56.
9 ,00 Wia.ct~oś·ci.
roo:ryiWlkowy w
9.20 (Ł) Koncert
ma1n.d-0l'rnicstów
onk i-esi>r y
wyk.
9.4-0
ŁRPR pd. Edwa1rda Ciukszy.
Dla c1JZ1-eoi oop. „KruS1Lyiruka". 10.00
Mu1Lyika. lt0.30 Ra.d iowy Magaizyn
WojSkowy. 11.00 Mwzyka dla wszystk i.oh. 11.40 „z darwmyc·h kronik"
feliet-001 . 11 . ~7 Syg,naJ cu;asu i
hejriaił.

12.04

Wiadomośoi.

12 .10

Prograim delia. 12.20 Ba'l'wł'le melod i e. lZ.45 „W Jezio·ra,na,ch" - o.de.
14 pow. rad. 13.15 Gra Polska Ka13.45 „Zielony m>Bgarzyo".
pela.
na wsi" 14 oo (Ł) „Nied!Ziela
„ wesoły auto•bus". 15,00 Mo1;[<>wa z
melodią I pio• se·nką słuchacrzom pol
15.30 P.o'd ri.ie•bem Pa1ryża.
dtim.
16 .00 Wia.domości. 16.06 Tygodnio-

wy

pnz.egil.ąd wyd.a•rzeń międ:zyoair.

sJJu·ch.
16.~0 „Zdra1dfiowe morae" ory,ginaune IDm.ilii Cassa. 17 .20 Mu18.00 w.Ja1domości.
z~·ka ta.necrzma.
18.05 Muzyk:a ta<ne<:rzna. 18,5-0 "Co u
ciebie &l;">"Chać". 19.05 Ko.n.cert soli-

stów". 19.35 MU1Zy'lot.a ta.ne.czaa. 20.00
w kiraju i na świe-ciie.
~Y'dzi-eń
20.30
20 .28 Wiadomości spoortO<We.
„Matys iakowje". 21.00 „z mwzytk.ą
aud. 22 .00 „Ka1bar
na wozasy 0 ret s ta•rsrz:ych panów". 22.50 Mwz,yka ta.necma. 23.00 Ostatnie wiadomości. 2.3.10 Ze świata opery.
;\,

PROGRAM n
8.30 Wia.d.omośoi. 8.36 Wiad.omoścl orl i•mpljoskie. 8.40 Plr:ze1gląrd p~·a
s ·· 8.50 ,.Ra1Gi,oproblemy•;. 9.()0 J'.
S. Bach: Unwory org.anowe. 9.20 Z
CYkl·u: „Enoeyklopedia ka·~IZUJbG.ka" .
u.oo
9.40 (L) „Koncert ży•CrLeń".
11.30
„Impresje wlosl<ie" - aud.
Srucohauny mruizyrki . 11.50 Brogiram
dn ia. 11.55 (Ł) Wyiniki losowrnia
„KUikułeciz.ki ". 11.57 Sygnał ciza&u
12.04 Kom. meteorolol hejł'lat.
g;aruy. 1-2.05 Wiadomoiści. 12.10 Po
ra·nek syunio111iezny. 13 .IO Aud. h istol'ym.na. lllO „Zespół Dtiiewiąt
15.00
ży·c<zef1.
ica·•. 13.50 K.cnce-rt
Dla dz'ec ! st. pt. ,.Smok wawelski". 16.00 (Ł) ,.Wspomrnie<lie" litera-oki. 16.30 Kcn.c.ert
montarż;
Wiadomości.
17.00
0!10.pi.n-0owrs•ki.
a0ktmal·na na t.<>maoty
17.05 Aud.
mieid:zy•1arodowe. 17.15 Chwila m•u„Podwie·crzor·ek pra;y
zy(<i. 17.20
mikre>f<Jf1 ie" , 18.50 Me:lodle t>neC"llne. 19.00 W i a;d-0mo:śc-i. l9.05 „Posłuich. 20.00
ż--ztLCrJ.y koc·ha,n.ek" (Ł) „Filmowa paleta" . 20.30 (L) Mu
zyka ro:?Jryiwkowa. 21.00 Dz1enn ''k
wleczo,my.' 21.16 W!ad-0mości spoT1e>we. :H.20 Gra ork . taneCtLna. 21.40
Gra wre>cł>,w>>·ki kwi.n tet rytim icz".'Y· 22.00 Ogólnopo1,;kie wiad,omo22.2-0 (Ł} ·L<:rrnJne
sc_! spoort.oowe.
w1a.d.omości &oortowe. 22.30 Murzyka rozrywi«C>\Ya. 23.00 l\/LwzyJ<a taneczna. 23 .50 Qs.t atnie wiadom-06ci.

wpr·o-

zimy

waidiz,ił

niał

wyS".ra:śmy na
usiedliśmy
i

.rnale:'lkregio

sv. 8.20 · M<UrLylka po~a„ria. 8.35
9.00 Aud
MwzyJ<a i a.ktualinoścL
d '. a ct:ziec' mt~dsiz;.•ch „Piosenka ty
0 ·0,dnia''.
9.20 Muzy1ka polska. IO.OO
pt . . ,Film bez film•u
Fe1'ieto1n
10.10 Koncert p-0-rarrnny. 11.00 Aud .
11.30 Aud. „RO<irLice a
l itera.eka.
dizie.cl.<0". 11.35 S·uity kompozy·t orów polslkich. 11.57 sy.gmał ceasu.
12.04 Ke>rruunit~at meteorolog. rn.os
Na sm-ojską nutę . 12.ZO Aud. dła
wsi. 12.45 Orldestry, zes.poly instll'u
m~ntalł'le i ooliooi. 14.00 Wiadom.ości. 14.05 Muri:yrka oper.owa. 14.46
Radiostacja ha•rcers·ka". 15.00 Ko

.1a

~unitka1t o stain.ie wód. 15.01 Wjadomoścl <>l•i.m1pijsi<ie. 15.()5 Ko111Jce['t

W

o·r•k. Koste1a01et:z.a.

ne chla ke>bie-t. 16 .15 Radiore'l<.lama .
16.20 „Spiewamy pieśni i pioo;enki". 16.46 ,,Taiwl!'I'na pod Łajlką".
17.15 Gra ork. Billy May. 17.30 Fe
Jieton z oyklu „Plarrny .na marpie'_'.
17.40 Ratdioretk.larna. 18.00 Trans.mis.i a iz Lgrzyistk Oli·m.pi·J siki eh . w Rrzy
mie. 19.00 Mwzyrka. 19.05 Uł11lWe«"SY
„Hałastra".

Radi-OIWY

tet

19.15

„Oz.ło.wietk rz;a bllr.tą"
"'Kll\.11b OO" - slruoh. BT. Gu.bały. 19.46 cizt ...ry
oieśnl

mazowleeokle. 2'0 .00 Dziennik

wiectz.oonny. 20.26 Wiad. spo.-towe.
20.30 Melodie tarne<!<Z"1.e. 20.40 Reipor
taO: P. I. 21.00 Koncert syan:foniczny. 22.01 Fe·Lieto•n litera.c&ti. 22.16
D. c. kom•ce•rtiu. 22.47 Melodie tanec=e. 23.00 0'51t>Brtnde wLardomośoi.
PROGRAM l i

8.30 Wiadiomości, 8.31> Wia1cllomo8.50 Muizylka pości e>limpij·skie.
ra1001a. 9.10 M·uri:ylka roizryv.1ko•wa.
9.4<1 WaJoee i po•llki Ja.na Stlrz·lliSSa.
to.oo Koncert kameraMy. 10.30 „w
11 .00
c<loe. poow.
Jezioro.ua•ch" Przt•crój murzyc'lllly tyigo·dnia. 11.25
Murzyika . 11.30 Mel. filmowe. 11.45

A.ud. arkbua~na . 11.57 Sygnał c:zas·U
i he;nat. 12.04 Korruu01ika·t meteorologiC1ZJOy. 12.-05 Wiadomości. 12.10
Wia•c!JOmości ol4mpij&kie. 12.15 (Ł)
In forma.cje d•nia. 12.2-0 (Ł) „Ha.nd.l·O\O'CY i oostaiwoey" - crzydi sprawy izie•lo•ne·go ry<1•l<>U", 15.00 Wiado
d<1;a. 15.10
mości. 15.00 Program
Fala ~- JG.25 Muizyl<a. 15.30 Dla
dzieci slu•ch. pot. „Dwa.j c.hlO•P·OY w
„A shro•pi:>hi•re
15.50
Ate,na.eoh".
La1d" - raipsodoa 11a O<'l'k. 16.00 (Ł)
Omówdemie pre>gram&w. 16.05 (L)
16.2-0 (L)
Gra rzes•pół Mulliga.na.
„Cie1'..;:e1w-e katrtki'"' - aud. <iła ckzie
ci. 16.4-J CL) MU:ZJ'ka pol>{<a. 17.00
(L) Komc01 ta,:-z a·ktualny. 17.10 (Ł)
nrery•wkowa. 17.35 (Ł)
Muizyrka
Lódri:ki drzieoni.k radl.o wy. 17.50 Mu
Z)1l<.a i komun l<at T-oto-L-O•tka . 18 .00
Tra,nsm;sja z lg'rzJ"S>k Oli.m pijsokkh
w Rzymie. 19 .00 Wia·dom-ości. 19.05
„Co się wiam w tej a·udycji najaud. w or>1'.
więcej pocioba?" 19.35 Melodie
A"1oy G.orntarsk'ej.
tainecz-ne. 19.45 (Ł) Ko.nce·rt rozryiw
kO'WY w wy•lc. o·rkiespry ŁRPR pd.
PONmDZIALEK, 29 SIERPNIA Hen1ryka Deb<i·eoha.
20.25 Kro,nika
stu1cte01c1:<a. 20.40 (Ł) .,Drz'.eje riiewy
PROGRAM I
gasle". 21.00 Z f,<ra•.iu i ize świaita.
a.oo Wi a<l-0moścl. 8.<16 Wiadom·o- 21.27 Krct'lil<a s·l)orto•wa. 7.1.40 G•ra
ści olimp1J~k1<>. s.10 PrzL'gląid p:ra- or•k. tainccizna Glena MilleTa. 22.00
--·-----_:_;__;___ U<1i1wersytel Rad'o•wy. 22.15 Melo22.30 Transmisja z
die t;;necrzrie.
o~mpi.i.ski·ch w RtLymie.
IgrzyR'k
0.15 Osta.tmje wiadomo.lei.

-

TELEWIZJA
NIEDZIELA, 28 1'TO\''•''l..To.'~.\

14.UO Program pt. „Wieś buodude''
(W)

11.215 .,Młode tałe..,.ty" - tum fa.b.
pro,d. radz. dolllw. od la.t 7 (L)

16 .OO Prze1-wa
16.45 „Łoś IL G'ór OliID1PiJckiOO." -

il1m z serii Di·sneylainod (W)
17.35 „Kół!ro

I

knyżyk"

-

tele-

1nmniej (W)
lAl.05 Na<l!ziwy,cza,jne wydanie ,.,E<u-

reki"

(W)

loll.J5 „Ma•bunys1'ki" prod. ra1~iec.kiej,
1-a•t l1i CW)

tiLm fa.b .
d91ZJW. od

19AO Dz!€t1nik teie<\vazyJlllY (W)

20.10 Est"•oda Uterad~a - wiersu
i pieśni FedeTl•co Ga•rofa Lorca (W)

20.40 Film .klrótlk.ome.tr.ator.v;y

~-

Voltaire

29 SIERPNIA
xvrr Igmyet<.a Olimpijskie tr.anGl!Tlisj a z Rrzymu. 1) Prze2) Ka.j a•ki. J)
gląid :fi.Lmoowy.
Skeki do wod,y . 4) Kajatki.
W~:zys•tkie doni tygo<lnia (L)
„ Wsrpol!Ill1li<mie o giwia:zictaoh"
- program· filmoiwy (W)
DQ:ienini·k telewizyj.ny (W)
film
po·kój" ~Wspó!Jny
ta,b. prod. poWSlkiej, doa:w. od
l•a•t 18 (W)
OS>ta·t.nie wia.donnośoi (W)
Przet'wia
Lgraysk.a Olimpijskie"
„xvrr
- retransmisja z Rrzymu (X)
Pil1ka. nożna.

I

"'

fundamentów.
ALE TEJ METODY N'I!l
MO~NA STOSOWAC W KAż
DYM WYPADKU, Na p:zybudowie wielkich
kła·d p.rzy
zakłaidów p1·zem yslowych b yłaby ona zbyt c:LI'oga, a n:era,z nje.rnC>żliwa cUo zastose>wania. \Vt0d.y wal'C z.y się z
wieczną zma;-:cl iną_ innymi &po
oobanu. BudJuje tSię na przykład specjai!Jne kai112ly cy~ku
lacyjne.

ta metoda zawodzi,
jcdo dysµ ozy.c:ji
sz.c.-.ze jnne. Na te.ren~·e, Jl'(J.zcoe
ma stanąć ' :orojektow;my ob'.ekt, iodmraiża ,9ię grnnt <i<'
Gdy i

pozostają

się fundamenty tak, jak w norn1.<tlnyc.h wairun.k<t("h.
Wiele klopdtów spraiwia
budJowa diróg, a zwłaszcza za;
wodnych
pór elekbrow11;.i
&ieoi wodociągowej. Dam przy
kład: aby w warunka~h pół
nocne.i zimy dostia.rczyć wooj}
do domów z odpowiedniej IO<lległości. musi ona być l>O'dgrz.ana, Jeśli przewód wodo..
ciągowy będzje pr.rechod.ził w
pobliżu dloanów, to grunt za.cz
nie odmarzać, za.mdenfa się w
groźną dla budowli pa.pkę.„
Problemów jakie nan.ikow·cy
syberyj1Sc:y Instytutu im. Obru
c:zowa mają do rozwiązania
nie braik.
Zbigniew ltnyża.nowski

Wa cła wa
ze str. 3)

skromności
wciąż jes:wze

i

bezrac!.ności,
gnieździ się w

prymitywnej klitce.
A może jednak Wydział

u:ul

Kondka
Pin.styków za
wreszcie t11i
sprawa,? Bo oo Innego jest ma
lować kurne chaty fa.ntastycznej Baby .Tagi, a co innego
mieszkać w nich i kontynuować tam „słonce.mą, radosną

Związek
się
interesują

M. JAGOSZEWSKI
fo-torepor!er
nasz
Niestety,
jest na urlopie, nie mogliśmy
więc

sfotografować

Siera.dzu. SkorzY,z naszei;o a;chiwum. Na. zdjęciu: a.rtybta
przy pracy nad lalkami do fil
mu „Ondraszek"
sta.liśmy

Praca*)
przyjmowa.lem interesanta
kurze w
pra.gną.cego założyć f1Lrmy
par/w.eh -rwszego miasta. Byl to stary
ju.ż człowie·k, bard.w wysoki · i zupel. nie łysy. Wywodził, że kury należy
białe, a to celem
hodować jedynie
podniesienia estetyki miasta. Pocierają.c dlo1imi czerwoną czaszkę mówi!
przez
przepuszczenia
o projekliach
pa:rk strumieni i zainstalowa.nia. na.
nich turbin. Pragnąłby docze·kać się
reali.za.cji tych p~ojektów, lub chocia.żby umierając, mieć pewność, :ie
będą wykonywane po jego śmierci.

*

cy·rku.
k01btrolę
odbyłem
Dz_isiaj
Zawiesza.no właśnie tra,pez pod skleT•ieniem namiotu. Dziewczyn-a w czerwonej sukni sypała. na. arenę trociny;
niepokojąco piękny chłopiec w kąpie
lówkach kołysał się 1ia li·nie mus kaChlcpiec
stopa.mi.
włosy
JeJ
jąc
wyrwał palcarni nóg grzebień z wło
sów dziewczyny. p.ziewczyn,a z rozsypanymi włosami biegała po arenie
i w przelatującego rzucala. garści~
trocin. Podszedłem do klatki z lwami. Sta1·y lew nie poruszył się, udajq,c śpiącego, obserwował mnie spod
przymrużon!J'Ch po-wie•k. Mwdu lew niespokojny trzylatek, wyciągnął do
mni.e la,pę przez kr(l;tę . Trącałem go
lekko szczotką i ta.k bawiliśmy się
przez kilka minut.

• Miiulatuey z tomu prozy Bema.rd3
„Tajemnica Maksa
pt.
Hellera", który ukaże się na.Ida.dem
Wydawnicitwa. Lódzkiego.

S~taJneorta

Wacława

l(ondka w

W czaro/

:>(.

"'

twórczość".

Bernard Sztalnert

:{.

"'

Markiza lubiła, jak zres:>:tą każda kobieta, brylanty, boga te suknie i miłość, do której, zdaniem Emilii, jej wła
sny małżonek (~zambe 1 an króta. Słanisława. Leszczyń8kiego)
nie nadawał się zupełnie. Lubiła także książki, algebrę
i fizyk().
Je.i najleps?:e pr?:;v,iaciółkt twierdziły, źe markiza jest
bardzo hr:i:ydka.: „Wysoka., sucha, bez bioder, zapa.dnięte
piersi, grube ręce i nogi, olbrzymie stopy. Mia.la skór<),
jak raszpla do tarcia gałki muszkatołowej". Ale, czyż moż
na wierzyć niewiastom, jeżeli mówią o kobiecie?
Jedna :>: koronowanych gló"r męskich w Europie nazywata Emilię „Wenus-Newton".
W ka:i:<lym bądź razie markiza stała się dla Volta.ire'a
„boską Emilią" i trwałym oparciem dla prześladowane·go
wolnomyśliciela. Przy tej kobieele mógł spokoJnie tworzyć
i dlatego byla to na,igłębsza miłość ze wsz:vstkich, wszak
nic tak nie wiąże, jak wspólne działanie. Wprawdzie kłó
cili się często, przeważnie w j11zyku angielskim, aby 'f\1ÓC
sobie wymyślać na gorąco, w obecno-ści swoich gosel;
jednak szybko następowa!o tkliwe pojednanie. Ludzie
cz:vnni nie umieją być zawzięci„.
owocna miłość, którą
Piętnaście pełnych lat trwała
przecięła nagle śmierć. Volta.lre i pogodny ma.lżonek stali
Każdy z nich był
głęboko wzruszeni przy łożu śmierci.
pnekonany, że medalion leżący na odkrytej piersi zmarłe.f zawiera ,jego podobiznę. Jakież było jednak zdzlwłenle,
kledy się okazało, że markiza nosiła w swoim sercu mima.rklza Saint-Lampefnie innego mężczyznę, młodego
KONRAD RUCKI
berta.

tury i

Wuła.w
zna.m!
Owszem,
l):ondek mieszka i pracuje w
Lodzi w waru-nkach wręeoz Ia
talnych. Pisaliśmy .iuż ru: o
tej sprawie - ale bez rezulta.tu. Inni, mniej uta.lentowani, ale bardziej przedsiębior
czy artyści łódzcy otrzymali
już odpowiednie mieszk.Jtnia i
pracownie. A Wacław Kondek, którego talent jest proporcjonalnie wielki do jego

do domu.

n y t11 11"lC:Żczyzną..

Nowa namiętność
{Dokończenie

wrócił nietknięty

Przytoczona. anegdota. charnkteryzuje w pewnym stopniu znakomitego filozofa, historyka, polityka, dra1naturga
i powie ściopi sarza w jednej osobie (był także pierwszym
propagatorem aktualnego do dziś hasła: wolność i równość). Przyzwyczajono się zwykle widzieć w tym człowie
ku umy s ł za,vsze pelen wątpliwości, negacji, często złośli
wości, lecz na.de w szystko umysł niezrówna.nie przytomny,
który nigdy nie pytał serca. o radę. Odmawia.no mu głęb
szych pneżyć miłosnych, tłumacząc ten fakt tym, że wybitny brak urody mógł jedynie odpychać kobiety od niego,
a nie przyciągać. W rzec:z:ywistości było jedna.k inaczej;
i on stal w szeregu czynnych niewolników amora, nawet
w samej Ich czołówce.
pierwsz:!, miłość do uta.tentowanej
jego
Pamiętamy
I piekne.i akt<>rkl Adrienne Lecouvreur. Arty stka um rla
młctlo, opuszczona przez wszystkich wielbicieli jej talentu. Jedynie Volt.aire pnzostał Je.i wierny do ko1ica; b~'ł
jedynym człowiekiem, który szedł :z;a rozklekotanym wozem, 1m któr~·m Ieża.ly zwłoki artystki, owinięte łylko
w s·tmaty, bez truim1y. Pochowano je w nieznanym miejscu, nad brzeg:cm Sekwany. Nie było wówczas miejsca na
cn>enl<i!'Zll rlla aktorki„.
Nvjg!ębs ze wzruszenia prze~:vwał jednak Voltaire u boku
m arldzv Einilii clu Cha.lell't. Potrafiła. omotać jego serce
h c'l re;.,,t;v i zauewnić sobie nieśmiertelność, jaką zdobywa kobieta ua,jpewnicj 1nzez stosunki miłosne ze slaw-

s.pel nia,ią

peer-o wte<l.y buduje

PONIEDZIAŁEK,

Program 2L35

l5.25

µale

rezultac'e

lt!dzi i rzekł:

- O, szlachetni Anglicy, chcecie mnie uśmiercić, ponieważ jestem Fra11cuzem; czyt nie ukarał mnie Bóg wystarczająco, że nle pozwolił rui się urodzić Anglikiem?

i gdy
określonej głębokości
za.bieg ZJOts:\a.nie dokonany, do

Radia i Telewiri:ji
:vji Doia
NRD - vrainsmisja IL Be·rlina
p. Katowi.ce

16.00 21.40
dinia . 15.30 „,U przyjaciół".
w;a.aomoś.ci. 16.06 Porady praiktyoeiz 23.00

nienawiścią

rolę

20 .55 Pro,g·ram ~·oxrywlkoiwy ri: O'k.a

19.40
2-0.00

- Powiesić faceta, to Fr~,ncuz!
VoHaire zatrzymał się, spojual spokojnie na zieja,cych

dziej ziemia odrnan.u .na met.r.

mvsliowe. z.a,pory wodne. l'n1e
Musirny
drogi.
kolejowe,
meW<IY,
op·racowywa!l
więc
które umoiliiwiają ja.k na.ilMr
dziej ekonmni01a1e, a jedu·.>i trwałe
ca:eśnie !}e2;pieczne
budowuictw•o.
Znane są wy;padiki że murowane dl'l'my
cią~ąl pię1trowe, wznie.sdooe w wa-

18.30

krzykną!:

a na•wet więcej , to pod d.omem na.i wyżej na pM met ra .

szka.lne, wieil.kie Z.łk lady prze

19„10

m.

wia .s;ę pusta praeE1irze11. W
zim'.e, mroine powi·e.itrne wpa
da rnd ci-run, grun.1 ochł<idza
d.om
się, tate.'U na.t omiast daje C:eń. I j€śli gd~e :m-

dmnl~u.

skąd prowadzi w..;·jśc1e do pod
ziemneg0 labocalorium, Kirył
Woj Llrowio1k: zaczął opC>wia.dać:
_WIECZNA ZMARZLINA
ZNAJDUJE SIĘ NA BLIpOŁOWUl OBSZA.ltU
SKO
ZSRR, Występuje na Pół
wyspie Kola. w !):>l.a.rnych rejonach Uralu. w półno.:::i1eJ i
środkowej części Syberii Zachodniej, praw:e na całym te
rytor:um :::iyberri '_Vs.chod11icj.
Słowem . tam. gtiz:e mu.s-1:1uy
Domy m •o?.wiele budc•wać.

15.50

B

błoto„.

bud11.1ie
fundamentach,
łych
s:ę dom na palach. Z3.Ś pt>m; ę
dzy podlo1gą a ziemią z;oQ.sta-

po-

11

•

ył rok 17Z7. Pl'ześladowany w swojej ojczyźnie Volia1re udał się do An~lii. Na mie jscu stwierdził, że
także i tam jest n iebezpiecznie, ponieważ wyspiarzy
cechowała namiętna. nienawiść do Francuzow. Pewnego dnia wybrał się jednak samotnie na przechadzkę do
Hyde-Parku. Nagle otoczył filozofa złowrogi tłum. Ktoś

i;n. SdJ'05Ób: zami ast na z:w~k

ta.lawizj a:.

L

w

się,

Znalezio:io na te•• taki

z;dU111Uon.Y.

już
wie:·whnię

Wy

wal.iły

więc

Siedzę

:./-

Tatusiu. Jurek nie wleny
·k iedy

brać

:>(.

że umie5z wymówię,
clowolną kartę z talii.„

*

przed biurkiem szefa i kometalowego stania na p1·zylysząc
Poeta w
cisku, przyjmuję poetów.
rzuca. wienze 11a
c.::arnym swetrze
mi ich
moje biurko, ale n.ie daie
czytać, tylko deklamuje je donośnym
Inny
gestykulujqc.
ż11wo
głosem,
wbiega lelck,o do po koju, pokazuje mi
kartkę .z wierszem i wyz daleka
skakuje na lcorytar:::. Młoda poetka
przynosi wiersze piękni e przepisane
na arkusikach wy kwintnego papieru.
Stara poetka, krz yczy stojąc na. środ
ku pokoju: „Jaklo, więc to ma być
niedobre? Przecież ja sama. stalq,m
WC.?Ol'Qj na chlodz ie i patrzyłam ja.le
rośnie czerwona gwiazdha tramwa.ju!"
Uspokaja się i prosi nieoczekiwanie
o słoik kleju. Siada. przy wolnym
biurku i wkleja. do brulionu z wierszam' Kolorowe zdjęcia. z gazet.
Ku.dla.ty poeta. w cza,rnym swetrze;
mbda poe bka z krótko ostrzyżonymi
wwsa.1ni; gruby poe.ta - autor poematu o Lenino, domagający się koncesji
zapoeta
na. prowadzen,ie sklepu;
przychodzi zawsze z psem;
myśl.ony do które.go się zwra,ca., kiedy ma coś
ważnego do powiedzenia.
Szrf! otwiera slcr.zypiącą szufla.dl!;
ciasno wuprhaną wierszami: „ Panie
jutro w sprawie
na
więc
kolego,
tych ~e1t6w„.".

Choroba
Klaudiusza
Klaudiusz jest ciężko chory. Siada
na łó~ku i jęc z y, beuadnie tOJl'ga.jqc
k.old.rę. Rzuca się na przepoconą pogryzie płótno zębami. Ma
duszkę -

ceglaste rumieńce 'Ila policzka.c.h
polyskują
otwarte,
szeroko
oc:.y
ostrym. świ.atlem. Klaudiwz wyrzuca
wszystkich z po-lcoju - zostajemy ~a
mi i wted11 chwyta mnie mocno za
podejrzliwie:
paitrzttc
r11kę i mówi
„Słuchaj„ powiedz mi vrawdq, cz11 j:i.

um.rc?!".
Kl~ę dlań -oo jego spoconym czole
i mówię odważając lcaż<le slowo: „,Sta
ra.j się us nąć Klaudiuszu, ba.rdzo jest
ci potr::ebny sen. Nigdy nie widziałem cię tak przytomnego i trzeźweg;:J
jQJk dzisiaj. Należysz do ludzi, k'órym zawsze mówi,.ę prawdę, a. wTęc
powiem ci, że ty za,wsze spałeś lub
prawie spałeś. Obecne obudzenie za.11>i eszcL cię 1wd progiem śmierci. Pamiętasz jak chodziliśmy jesienią po
parku i zrywaliśmy liście z drzew
by si1s.zyć je w zeszytach? Pa.1n,iętasz
drzwiach mojej
na.
jak malowałeś
Pomyśl, że na. dtborze pada.
szafy?
deszcz, a. ty leżysz na. pcdwórku pod
Ludzie
pierzyną.
nieprzemalrnlną
martwią sie, że zmokniesz, a. ty suza.sypiasz z cichym
spokojny
chy,
śmiechem w szmerze deszczu".
Klaudiusz le ży uspokojony. Nacisk
jego palców na prze.gubie mojej rę
ki zel~a.ł. Wychodzę z pokoju. i w korytarzu spotykam za,pba,ka.mi kobieTo na pew.M żona. Klaudiusza.i
poznaję to po rozczochramy.eh włosa.eh
i wilgotnych oczcu:h. Jest zmieszana
- wiem, że zwracajq,c się do mnie
na próżno usiłuje ~tłumić w sobie
;;Czy mo3 biust.
pytanie:
natrętne
mój 1Ul. wpół odsłonię.ty biust jemu się
podoba?".
Py!a glośn.o: ;,I jak to będ.zit; ny
„BędziP.
mój biedny Klaudiusz„.?"
żyl, nq pewna będzie żyl. Tyl'/Go wi·
aen.
jego
d<:i pani trze.ba. sza,Mwa~
Pa.ni go zbyt często budziła..„",

(

(

(

te.

„ .........................................

~~~~~"!l>'.'.'~~'!I!<.~~~~~~~~~~.........................~.............................................................................
...
......~~·-~~~~~·~~~-~
~-~
....
~-~
....
~-~
...
~~~~~!111!::~~~~~~-........~

~

lłZlENNLK !Zó.PŻKI Ili: ~ '42ŚO)- 5

Dziś

rozpoczyna

się

Tydzień Działkowca
Piękna pogoda sprzyja ob·3 hodom Tygodnia Dzialkowca.
Pierwsze imprezy rozpuczną
> ię dziś, w ni-edzielę, o gi.llzi.nie 10, na tere.nie pracowniczego ogrodu działkowego
m. Wl. Reymonta przy ul.
Zród.lowej 36.
Będzie to otwarcie wystai.v:iNastępnie
ogra.du.
l5-lec1a
imprezy zwiedzą
lCześtnicy
nne wysta.wy ogródków dzial
kowych.
popoludniogodzinach
W
Nych odbędzie się spotkan'e
aktywistów na terenie POD
·m. Ke<nopnickiej.

(k)

Plon niesięmy, plon
Bochny chleba i wieńce
Wesołe zabawy w 4 dzielnicach

*
*
*

wŁodzi
niedziela
.

Dożynkowa
.
go•cl:z.

będą
dożynkow"

otwarte

12

uroczystości

wane

Arturówku, zo.rg„a1izoz
gospodarzy
przez

Kiermasz szkolny
czynny dziś od 12

do

19

N

się

wiadają

Tego filmu nle trzeba chyba
Zgodn.i.e z zapowLedziapi.i, 1 wrześnfa w- kJnie „BAL'TYK" odbędzie się
premiera polskiego, d:wuczęś
eiowego filmu pano.ram1czńe•
go „KRZYŻACY" i „GRUNWALD".
re.klamować:

Również

1

wrz.eśnia,

kln.J

,,WOLNOSC" rozpoczyna wyswietlanie filmu panoramicznego produkcji angielskiej P'·
„KLUCZ". Jest to wojenny
drama·t psychologic·zny (reż.
ofi.cl:!Carol Ree·d) z życia
rów, kierujących statkiem ratowniczym. Na tym tle h'storia kobiety, której mąż
N!e
zginął •w czasie wojny.
od rzeczy będzie wspomnieć,
że rolę tej kobiety gra Soph!a
Loren, po raz pie.rwszy, jako aktorka charakterystyc;i;na.
„TATRY-LETNIE"
30 bm.
wyświetlanie
rozpoczynają
fra..ncu.skofilmu
głośnego
japońskiego pt. „HIROSZIMA.

MOJA MILO$C•' (reż. Alain
Resnais). Film ten o\rzymal
na festiwalu w Can11es w
1959 · r. dwie na·grody: Krytyki F'ilmQWej i Pisarzy filmoJe:;t
wych i Telewizyjnych.
to dramat psychologie.z.ny, któ
reg-0_ treść 0&11uta jest na tle
pobytu akto.rki francuskiej w
Hiroszimie.· Poznaje tam ona
Japończyka, któremu o-pow'.ą
m1lości,
dzieje swojej
da
miszczrmej przez wojnę.
się
odbędzie
1 września
je:·szcze jedna premiera. Bę
dzie to film przyg.odowy pi o
pt
czechosłowac;.kiej
dukcji
„PRZEZ ZIELONĄ GRANIKarel Kachyna).
(reż.
CĘ",
Tetn film przygodowy, mówią
cy o przeżyciach żo.1'nierzy,
strzegąeych granicy na trud-

oddnku, gdzie odbyw2.
bę:lz! c
lud·zi,
przemyt
w kin.ie. „ WŁÓK·
NIARZ".

n.ym
s·1ę

wyświetlany

. W
paści

.CAIUIELA
G

ro.ez.nicą

na-

na Pol&kę i reizpoczęciem II . wojnt
ZBoWiD
łód2iki
światowej,
tilmó .-.przegląd
organizuje
antywojennych. 16 filmów pic
radzieckie].
dukcji polskiej,
bułgarskiej i austriackiej, bę
„'l'Akina:
dą wyświetlały
TRY" i „REKORD". Program
będzie zmieniany co 2 dni.
· Również w związku z rocznicą wybuchu wojny, w 5 kinach lódzkich, jako dodate:lc
hitlernwskiej

wyś~ietlane

będą

zdjęci;i

Odpowiedź,

z

każdą

łącznie

grupami

inst.ruklilrów

z innyi

wrześniu

pogodną

'Ch\lil!ę.

R. G.

będziemy
rozbijać głów

Nie
Nic dziwnego, że zaintereu;r:dniosowanie wczasami
wymi w tym roku jest tuk
du.i:e, jak chyba jeszcze nigdv
d()tąd. Prógnoz;1 pogodu ·ba:
wiem mówią, że we wrześ
niu będ.zie 11.a,reszC'ie lato. Wo
Skierow.a >:
Biuro
jewódzkie
rozprowa.{i.zilo już dotychczas
blisko 3 tysiące miejsc. Zostu.
na
skierowama
jeszcze
ly
do
miesiąca,
polr.>wę
drugą
rozmaitych pięknych miejscozawypcx:.zynkowych,
wości
r.cłWJJP .w góra.eh, jak t nad
morzem. Jesz.cze około tpsią
ca osób ma szanse za.łatwi.e
nia sobie pobJttu w domach
FWP.
Dla informacji naszych cz~
su
że
podajem1.1,
telników
je·szcze skierowania m. in. do
Ustronia Morskiego, Między
zdrojów, Mielna, a. także do
Karpacza, Szklarskiej Poręby,
[)usznik. Świeradowa. Wielbizamogli
ciele Spały będą
tei
w
pobut
sobie
łatwić
miejscowości od 15 wrześnid.
Są również 1cs::cze miej•ca
i
ro<l..zinnuch
wczasach
na
wczasach matki z dziecki1rni
polo we
?Ul.w.et na pierwszą
września. Wolnymi skierowa:
ni.ami Biuro d!J's-ponuje 7eszKolumny,
do
in.
m.
cze
Dusznik • Mikus.:ewic.
Ważne jest to, że od po··
lawy września emeryci i ren-

ównież

„GÓR-·
rolnicy
NEJ'' obchodzą dziś swuje święto plonów.
u~oczystośd.
otwarciu
Po

R

Komunikat SFOS
Społeczny Fundu~rz Od·bwdowy
Ki'a,ju i Stolicy, Komitet m. Lo-

dzi,

przyp-01n:t1a w ..s.z:y:stkim :z,a„

pra•cy i instytucjom. że
ma.te•r'aty pro·paga>n.clowe SFOS,
kładom

'N'.Y'dane

\V

„M'esiąc~m

Stolicy",

Ziwiązku z \vrrz·etnie1n

są

Bardzo nas ucieS'Zyla odpowiedt, ja·ką pnesłał kierownik
Wydziału Ruc~u MPK, inż. Ed·
ward Majewski. Lubimy bo•wiem
gdy nasze u.wagi i propozycje
s•potykają się z odllżwięk!em. Lu
bimy jednak. gdy <>łi>powied~i są
rzeoz.owe, konkrebne t rn1ekoOdpowie·dż
złośliwe.
niecznie
MPK taka nie była.
Rzecz dotyc'l:y tablic informacyjnych umiesecz<>n~ cl1 na przystr..nkach tramwajowych i autopomy·sł
busowych. O ile sam
bardzo nam s.ię podoba, jako że
spełniają one wa.żną rolę, SIZCZe·
gólnie obecnie, po znacz•nej zmia
nie tras, o tyle, mieliśmy nieja·
kie z3.S'trzeżenia co do rozpięto
ści w czę9totliwościach kursowa
nia tramwajów poszczególnych

Bud·JWY Kraju i
do c.ctebran ; a (bez-

wyjaśnia

Oczywiście,' rozumiemy dosko·
suge3ti<>m inż.
nale - wbreiw
Majews·kie11;0 - co zitacLą czę
10-ZO
w granicach
stotliwości
minut. Wiemy również, że stze·
przes.z kód:
reg obiektywnych
wą~·kie ulice, częste .,korki" na
jezdnia·ch, przeciążenie tramwajów i autobusów, p.owodują opóż
nienia, ale jak wynika z pisma.
MPK: „Sto•swnkowo duże rozpie·
częS'totli·
to5ci w stosowanych
wościach na niekti>rych liniach,
n11'),: „11" - od 10-20, ,.:':" i „~H
równ,ież od 10-20 minut dotyczą
dni &wiąte<:znych, w których rano (do got:ziny ósmej z.astosowa
na. jest częstotliwość 20-minutowa, a w ciągu dnia, na 9kutek
wzma,goającego się ruchu, lO·mi·
nutowa'.
Czy nie prościej na.pisać wobec tego na· tablicy orientacyjneJ. powiedz.my: „11" kursuje co
10 i 20 mi•nut. bowic·m informa.·
c.ia, że je7.dz"i co 10-ZO minut,
suge.ru,1e moiliwośC kursowaniia
ró"°·nicż c-o 12, 15, 17 o•raz 19 mf11ut. a to już wpro·wadiza zam~t.

ciści

jeszcze do eiprawy
Powróćmy
autobusu n,r „5i". Usunięcie tram
wajów z ulicy Piotr·k<>wskiej \\·
czylliło z niego zasadniczy śro
dek komunika,cji cent.ralną ulicą
miasta. JHożna. by sdę spodzie·
wać, że będzie on odtąd „oczgłowie"

'VS'ZYSłk1e

jazdu tramwajów i autobusów.
Pro•imy WiGC dyrekcję MPK o
uzu,oe!nienie ta?:>Uc informacyjprzystan·
nych na WSIZYS·tkich
kach. tam, gdzie nic zos-tały one
umi:::.:;rz.czone.
.le.3flc~e
krańcowym przystlłillkU

n.p.

na

w Artu·

M!lźemy podjąć każdą polemlke, opartą n,. rzeczowych argumentaoh. jeśli t-:•lko wply11ie ona
na u..s:..prawnie.nie r.uchu i Z>Więk
szenJe orie.ntacji paisażerów w

mjeśc1e.

n1n1e.l

Co rO'kU o tej p.orze, Po.gotoRatunkowe alarmowało,
wie
naszych
pr-~estl'Ugali
czytelników przed zbieraniem i
jedzeniem grzybów, których nie
Notowano b<nvieiin zwy„
zna.~:i. .
kLe wie,le Zll!truć, czasem tragi<:z·
..ych w s·kutkach,
W tym roku, do tej po•ry Po·
goto·wie zan.ot<>wa-lo tylko trzy i
to bardzo Jc•kkie zatrucia grzybami. Widać więc, że !odzianie
niż w
są. znacz:nie ostrożniejsi,
la ta<:h ubiegłych, bo przecież
wycieczek na grzyby organi·zuje
się m11óstw-0 i m·odza.j je.st du·

abyśmy

źy.

W przyS/Z.lą nied!t.ielę np. komi·
s.j.a t!>r.y:sotyki ko!ars·k iej urządza
r<>wnsez grzybobranie w la.sa<:h
dtutowS1kich. Wyjazd z PLa<:u Ko
mimy Pary~kiej, 0 godz. 16.30 w
życz~"ltlY zebra11ia pel·
s.obotę.
praiwd7lhwków. I
l<o~zy
n~'ch
nrz~'lJ}ominamy: O.strożnie z nie
(kl
gn:ybami!
znanymi

korzys~ać
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----------- - ·--im. Waryńskiego

przyjmuje zapisy

.1

--~

Dom Kul·
tury im. L. Wa.ryń:;okie·go w ł"o-ł
dzi, ul. Pnętlullni=a 68 przy.:.· I
muje zapisy do na.s·tępującyL1l _.
arty~tyc!'lnych: tane- f
2~s>potów
cz.nych„ wokalnych, muzycz-ł
nych, do zespołu drama·tycz· .i
r
nego i e&tra.dowego.
Zapisy pr.zyjmuje. l Lnforma-!
eji Udziela. M>kretana.t Mz.D.K.

~ ~ ~o~z~ ~d -1~1~, -te~ :44~29_. -

bm. redakcja tygodnika „Xowa Wies•· w 01.s.ztynl-e, redakcja .. Wos.u Pracy", OlszLy~
.sk!e prwdsięb'.or;;.two ProduK
cji Xiedrz.ewnej .,J_.as•' ora3
Wojewódzki Kom'..tet 'Turysty
w Olsztynie, orgaruzują
ki
zibiorowe grzY'boibrania '"'( lasach mazu1:1.."lki·ch.
Prredsiębior.stwo Turysty-cz.
pos'.adają-:e
„lirom.ad.a",
ne
odaz:ały m. in1. w Lodzi (ul.
zajmą· 's;ę
arutowicza_ 30),
w;yjazd(;,1,.
organii:owaruem,
wy-cie<:z.~'k
ucre.stmkow
Dla
aus,p-ecjalne
się
pr-z,ea;nac·z.a
tr>kary. Przy prz~jazd.ach gwa
r.a;ntowa.ne J€->t. pełne wyży
w~eme i a tra key i•ne &pę<lZ€.11'e
czasu . V( mal.<>v.rn.jczych miejscowo&C"cach Wann'ii i Ma·ZUir.
półtoradnio
wyc:.eczek
Dla
lub
wych (sobola-·nfodzi-ela)
dłuz.szyc:h. za.gwaranto1\'ane b0
Organizatorzy
<lą · noclegi.
p;-zygotn;:vuią. na tEn ccl ponoclegol ..:iOO miejs<c
no.<l
Xa g1·zybolxani-e p-owych.
prowadzą specjalni p.rzewO<l.11i
oKażd.y ze: zbieraczy
cy.
trzyma na własność grat'.s ko
1
).

Dom Kullur1•

ł

tym roku obro-

grzyXie dziv,.nego ·dziły.
Dla m:ło
by luh:ą wilgoć.
::l3
od
gr.z}'bobrania
śn~ików

kOlw'·e przew'dzi<:ne jest zbiorowe pójśc.'.e do Teatru im. Juliu·
sza Stowae<kiego.
. Zgłos.zenia przyJmuj·e sekret.aul. P:C>t•'kC>W,)ka 104,
r; at TPŁ,
0-0kój lll, w g.oć:z. 10-13 i 15-17 .
~: .2S1l-40 wewn. 439, po peł.

l

Niby sprawa błaha. a jedmi środkami Jo.komocjt. nia
kierowców.
i
przechodni ów
Pi.salismy o tym ki.Jkanaście
chodzi o mskc
cl,ni. temu
oślemarkizy
zą.wi.eszone
jarzeniowe w
piające lampy
wystawach o·kle.pów łódzkich.

bi(}rstw U:andluwych wydało,
zainteresowanym
wszystkim
roozporządzcnie
dyrekcjom,
że
tym.
o
przypominające
obowiąizującym;
z
zgGdnie
przepisami, markizy powinny
być · tak umieszczone nad wy
stawa,, by IX! ich do-lnego . po
ziomu do chodnika bylo . nie
mniej, niż 210 cm. Po W-•Ll-

nieprze.pLsowych marnięciu
kiz już nie będzie nam groziło na,bicie guza o ~o wiszące żelazme stalugi.
Również wydano polecenie,
by światła jarzeniowe na wy
stawach od strony ulrcy byodpe>wiednio prze:slon:ęte,
ły
a nawet w wielu w)'1lad.k.ach,
Nie mogą
gaszcne na noc.
one bo•11•iem ośleopia.ć kierowców pojazdów mechanic.znych.

M

Atrakcje ostatnich dni ·lata
Na grzyby ·w Olszły ńskie
* Ra
w Sudety
* id chemików

w

ł Międzyzad<lad<>WY

o markizy

Na skutek tych uwag Lódt.Priedsie;kie Zjeclnoci,enie

.C·

ł września TPŁ O'l'ga.niz'IJje
W)'Coeczkę autokarnm do Kra.k-0Krawa, Ojco•w@., Oświęc:.mi.a.

„„„„_

zatruć

grzy ban1i -

3 i-

d·Oma~amy

naS'Zym

W tym roku

Nowa wycieczka TPŁ

nie

rl'>wku.

łodźianiP. są ostrożnieisi

GTzyby w

słU'SZ·

Ale jednocześn•ie
się. w raimach real"'
is<tmic.iących możliwości, maks~·ma·•ne;i tro-.51ki. o zaber.piei;:.zenie właściwe.i częstotliwnśc•i TJrze

ne postulaty.

również

(k)

MPK. Niestety,

praktyka. wyka'l';uje co:> w1·ęcz
trzy,
NicrzadkQ
przeciwnego.
lub cztery autobusy ,ladą niemal
~e~nocześnie, a potem pa.sa.żero
wie muszą czekać 20 minut na.
dyrekcji
nast~pny, co mo'icmy
MPK bardzo &zybko udowodnić.
Ta,k było 5.VJII., a główny dySJ>C>Z)'.lor MPK zdziwił s1ę, gdy
pyta.hsm:v dl.aczego autobusy jeż
""=ą. ,,stada.mi". Stwierdził, że nic
mu. o tym nie wiadomo. Wobec
takiego .,wyjaśnienia" dys;pozytora MPK. l<'lslęga.nie Informacji
w p·rzcdsiebio.rstwie - .Jak nam
to sugeruJe inż. Malewski nie ma. .chyba większego s~n~u.
Rozumiemy "'ielkie trud<ności
MPK, które w o.kreSLone.i sytuac.ll, wobec brakow w taborze i
ci;:::s.nocir mia·s•ta nie za1ws'2e moP.ą zrealizować

mog.ą

tfaiernilcu róumież czlonlcowie
rodzin konysiają z oplaL ulgo
Wych.

z wczasów ulgowych. Wczas1;
3-tygodni(!u:e na wrzesień sq
już rozprowadzone. Skierou;u.nia. na 21-dniowe wczasy mię
dzy innymi do Polanicy, Kudowy, Szczawna czu Dusznik
mo'fma załatwiać· na pcizdziernik. Przypominamy, że w paf

autobusów
kiem w

harchor11,gwl
kierowników
cerskich w kraju, w ramach
zorganizowane,j
wy ci emki
przez Główną Kwaterę ZHP.
po powrocie
Bezpośrednio
clo Lodzi, kierownictwo Chodo „upin<lprz~·sta,J,>i
rągwi
nia na ostatni guzik" przygotowań do poważnej imprezy,
roz,poczęcie Roku
jest
jaką
Harce•rskicgo 1960-1961.
Tegoroczna inauguracja Ro
ku ~arccrskiego zbiega się ze
Lotnictwa i planoSwiętem
wana jest (o ile dopisze pogoda) na d:r.ień 11 września.
r1J1Zpoczme wielka
Impi'e"Lę
defilada harcerska ulit:aml ua
szeg.o miasta. Odbierać la bę
honut!l.\Vej
na trybunie
clą
Preiydlum
przedstawiciele
Rady Na.rndowej m. Lodzi. W
tyn1 dniu µrojektowany jest
również pokaz zesz.tm•oe=ego
w tym
dornbku Ch1>rągwi technik!
młodej
osią'{nięcia
(modelarstwo lll'tnicze. jacht„
we, ośrodek szkolenia moto
rowego itp.),
''V czasie inaugural'ji Roku
Harcerskie;;o przewiduje się
otwarcie Ośroiika \\'ychowania Wodnego ZHP pn:y ulicy
Wirowej 6-8. ZaZ11aczyć należy, że ośrodek ten· w 40
proc. został wybudowa.ny sil~.mi instmktOO'ów ZHP i har
cerzy.

CAF "'.""" fo.t. S·<trn

achillesowej

łramwa'.ów i

oziiNNiK- Łooz'Kinr-2os(4iso>

miesiąca,

mi

Wcza,sowicze " jednej z najpięk
niejszych m!ejs~-o
. wczaso'\'rości
Bes,kidu
wych
Wi·
Sląs•ki<~g.o sly, wyk<>rzys•t,1,ią

:.[. :(. * .

która niczego nie

p~ęcie

O

wic

pojedzie na wczasy we

kronik hHlerowskich z 1939 r. r płatin·ie} w biurze k-0mitetu . Plac
Dotyczą one w głównej mie
Kc•m'Uny Parysk :ej 5, paorler, 1>0rze na·paś•ci hitlerowców w
kój 37. co-dziennie, w godznach
od 8 do N.
1939 r. na Wa!'.'szawę.

linii.

lllJWM.

e

związku

ha,

Blisko 3 tysiące łodzian

rozPOLESIA,
swa-je dożynki na
god~io
Starym Zlo.\nie
ni'i 14. Miejsc.owe kółka rulniL"Ze zatrnszczą się o U;Jrzyjemnie.nie gościom czasu spę
dzonego na tej imprezie. Najbardziej interesująco za.:iowiada się okolicznosciowe prze'
stawienie pod hasłem: .,On
ziarenka do chleba". Natura!
nie z ta11cami i śpiewem.
Pona·dto wystąpi zespól cy40-osobowy cbń~
i
gański
rolniczych.
kółek
członków
Na zakończenie odbędzie :;ię
zabawa.
wesola

R

W

poczną

Głowacki

Foto: J.

* *

olnicyĄ>

tych dniach kończy swój
pc;.byt w Jugosławii 6osobowa. grupa kierowCborą;;wi
Lódzkiej
nictwa
Związku Ha.rcerstwa Polskiego, z komendantem Chorągwi
zastępcą
Wł. Matuszewską i
J. Niewiadomskim na czele.
Grupa ta wyjechała w PDłll

uroczy>toś::i

w dzielnicy
dożynkowe
tej
WIDZEW. •Gospodarze
dzielnicy zb1o.rą się w parku
na Si.:.1'awie, u zbiegu ul. '11
Brzezińskiej 1 Janosika · już o
gcdz. 12. Po wręczeniu wień
ców przedstaw1cielom wh:. j~
1 zakladów pracy. r07..poczną
się występy a•ktorów ló.:;z\;-!ch
oraz chóru Towarzysi wa $1,ic
waczego „Harmonia" z z,_
kla·dów „Elester". Przygotowa
no też wielką zabawę Judcwą,
na b."tórej do ta11ca grać Qf;Zakiadów
orkiestra
dzie
Wlokien Sz·tucznych.

Pałacu
Kiermasz w
Jak się dowiadujemy - Wielki
Sportowym - czynny jest równie.i i dziś w niedziele u:
godz.mCLCh 12-19. Można. więc skorzystać z tego udogodzaopatr.zyc się w najróżniejsze ariyk.uł'ł
by
nienia,
konieczn:e do „wyposażenia"' młodzieży w zwią.zku z roz~
poczynaJą.cym się nowym rokiem szkolnym.
Na zdjęciu: jedno ze stoisk.

k,

osiągnięć młodei techniki
Otwarcie Ośrodka Wychowania Wodnego

Pokaz

Roku Harcerski9go

odbędzie się tradycyjna defilada udekorowanych tego.r x;:
nym.i plonami w-0.zów, a nadożyn.;k
gospodarz
stępnie
zostanie wień
obdarowany
cem. Nie braknie tam też tra.
dycyjnego bochna chleba.
Po ws.pó1nym ob1edz1e ws.z y
scy udadzą się na v.rystępy
artystyc-znc. które z udziałem
aktorów scon łódzkich ~rwać
będą a:ż d-0 godz. 17. Po.tern
roz;poczhie się zabawa ludawa.

dzielnicy BAŁUTY. Szc.zegól111e cieka.wie zapowiada .oie
część artystyczna dożynel' •:~
Bałutach. Po uroczystym wrę
czeniu wieńców 1 po tradycyjnych korowodach dożynk:i
wych, rozpocznie się cz<:~ć
artystyczna, w której wystą
pią aktorzy scen łódzkich, Z;o
Ludowego ZPB
Tańca
spół
im. Harnama oraz ludowy zespól z Poddębk. Interesujący
pokaz uież:iżani;,;
też
będzie
koni w wykonaniu członków
Łódzkiego Klubu Jeździeckie
sk•Jk0w
go, oraz . konkurs
przez prze.szk.o·dy.
ie.rnniej ciekawie zapo-

Defilada na ulicach miasta

WKROTCE - inauguracja

.

Niedzielę, 28 sierpnia, śmiała można nazwać dożynko
wą. W dniu dzisiejszym bowiem wszyscy łćidzcy rolnicy
obchodzą tradycyjne święto plt>nów. Już od południa w
parkach łódzkich rozp<> czną się uroczyst1>ści i zabawy.

I Ow

o
o
o

I

SZ}"k

rt.c1

Etr:.'..vt'\v.

Pr.?y_:~-rl•.>war.€'

wn;eż

:,ę<lc~

ró-

z;glo,:;.zen).a indywidualne

zakładów
Z
oraz wY6ezzki
pracy. organizowa..11e własny
mi src-clk,ami lckomccj1. Dlaprzew'.duje się
u~~tn}kow
rown·.e-,: szereg atra>kcyjny•.:-h
w~·c1eczek,

m.

z.wiedzanie

in,

Pol Grun\\1aldzklcJ1 i „wilC'Zebyłej kwatery
A"o gnia:~da" .K adH:·t.lera w Ketrzynie.
wft.ki zeb-.-anyĆh grzybów bę
dz'.e można sprzedać w punktach .s1kupu opóldzielni „Las•'
w 01.&ztynie.

*

Zaw. * Pracow11'.ków
Zw.
Przemyslu Chemicznego DI"'"ś<
nizuje od 11 do H września
br. w :Sudetach ogólnopol.;-•ki
stanow:ący
chem!ków
rajd
jedi11ą z :miprez odlbywających
s'ę dla uc::c3>€nja 40-kcia i.stn;enia Związku w Pl.:>ls.::e. przy
gotowano 7 tras turystycznych, pr«>wad~fłcych p·r.i1i2 Kar
kcmosze, Góry Izerskie, :Ruda;wy J·a,nowkkic i Wzgór<:a
Bramy Lubawskie.i.

Po dr'J-

dz-e U{.':Zestnicy rajdu będa mo
hi·s:t'Cgli zw'.edzić z.a,bytki
ryczne. Udział w rajdzie mogą wz'ać turyśc.' p:esi. górscy
i ml0'1;01~wcy. 8zczególowe m
formacje i c•p'sy tras zawiera
re,giu'1amin rajdu. który mo1:ua
Zarządzie Okrcotrzvmać w
gu ZZPP Ch-emicznego w Ło
dzii. ul. 'l"ralll6utta 1::?,
J. p,

os<0bowy

SAMOCHOD

KURSY RACHUNKOWO·
pólroczne, ro=e
!nfo,rma,cje w Ośrodku
K!>ięgo
Sto,warzysrzen!a
wych ul. Pi-0tr!<0wska 179
tel. 22.1-15 godz.
p~ rteT,
11960
10-17
NOWOCZESNY Uój udamskich, dziee>iebrnń
cych o-panu.Jesz szybko
pe.ci gwara1t1cją opate11tOwonym wynalaz.k!em. lrlf.orma·cje Na.WTot 32.
11381 G
ZAPISY na kursy stenotypii. sekretariae>kie„ ma
szynopisania, stenografii
przyjmuje Stowarzyszenie
Stenografów l Mas'l.ynistek Łódź, Plac z~·cię
stwa 2, tel. 278-16 4032 K

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

,.F-0 1rd Veidoekta." ref,{ 52 w ser -

stanie bard:z;o dobrym
sl!n'.1kiem zapasowym

Historyczna bitwa na Polach Grunwaldu
Król JAGIEŁŁO gromi zalrnn krzyżacki

sprzecLa•rn. Wiadomość tel.
wleclZOJ."em. Ce1n·a
3"/"i-06
12HO c;
60.000 zł.

SAMOclioD-:w·artbur-g"
s•prze-dam. Zbigniew S.Z.yLagie·w„1icka 9.
n1ańa.<i1
12260 G
rn. 54
SAMOCHOD---::v;iarStZa.wa''
sprzeidam, ul. Fizyl!-erów
12259 G
18, go·dlL. ll!-19

w barwnym szerokoekranowym filmie
reżyserii ALEKSANDRA FORDA

•

„KRZYZACY" I
w/g

powieści

z -

Henryka Sienkiewicza

I

LOKALE

INŻYNIER

na

stanowi~·ku

p01szt::f/;:uj-e pilnie m!e·szka

Wkrótce na ekranie

.-.:a

s·Llbloka.to·r&kieg-0 z nie
telefc<l 422-63
2.129 T
M'·chalSJki
PRACUJĄCE bezdzietne
mal:żenstwo po·szulrnje po
Oferty p!koju na rok.
semne „12J24" Biur-0 Oglo
sizel'i, Pio·tl"kows.k-a 06
=----12324 G
INŻYNIER - p-a.nria--·pos7.A1k•u.ie pokoju sublo-kators.kiego na 1 rei'.<. Ofert~· pis·amne ,.12201" Bltt1'o
Ogłoszeń, Piotrkowska 96
=-,..-,,~----...:12201 G
MŁODY samotny ni'-stai:iow'd<.u po-szwkuje pokokrępują.cym wejśc'e.m.

6'1na „BALTl"K„

l

Zgłoooenia

4403-K

PRAGA

BAWEŁNIANEGO

im. Szymona Harnama
w Łodzi ul. Kilińskiego nr 2

Z A W IA DAM I AJ Ą
zainteresowanych

I

"----------_.
KOBIETA dochodrz.ąca do
p-ot,rzebmałego d:zie·cka
na Wiadomość Rysc.wniNOitKI st.a.n<lard wyisooko
cza 26 I p„ m. 5 od godz.
sprzed:an1 g.ltunkowe
212a T
10-12 lub 17-19
Chruściel, Łó-dż, ul. Srebr
SAMÓDZIELNA gosposia
n< %, godz. 15-17. no·do dJwojg.a mały-eh ctz:e.c!
jarzJd tr.amw.a.jem 21
1>otrze·bna. Zielcna 2.5. m
12200 G
12318 G
10
„WeltmeiAKORDEON
6~ AROW ziemi w Ra.sa- ster" 120 b.asów, 16 regiGOSPOSIA do mał·ej roKoohanó•w;ką) "'' óiw, fa.bryc:z.nie nowy 1:1n \x..·ie (za
dz"r:iy potrze·bna. Wa·ru111sprzed-am. Fiedorowicz·
kt ctob•re. Łódź, Lipowa 26
i;i:;rzedam. P.raska 26, m. 2
12292 G
12150 G
2133 T
m. 9
D
__O_M_E-It_t_r-zy.,-iz'"'b_o_"ll-'Y·- drew
JU s1ubJcC:catorskiego z oid- TKACZA wyk;w.alifi,ko·,;-a.
n;c,n.y tainjo sprzeda.m. Po PIANINO krzyżowe ciza•r- SAMOCHOD „Wartb-u·r1f' rlzieLnyJn wejśc:em i wv- n<Cgo na kro·sna ręcz.ne DOMY, pla,ce, gosp0dar- ząidn1e dw!e jzby na za- rn e w b a.rt!JZ-O dob rY'm s ta- sprzedam. ul. Orla 2> (biro godami. C€oa
obojęti.1a. żokai·d
Ofe,·t~
przyjmę.
różne r1ie~: mianę . Wia,domość Marei 111 i·
~~wa orrs.a.
2130 T Oferty pJ,emne ,.12128" - pisermne
siprzed•am. Lodż, Piotr war)
Biuro
.. 12239' 1
l.<.up1c na 15., m. la, oifi.cyna
można
chon10śc1
2131 T SAMOCHOD „Wartbu•rg" Bi•uro Ogło.szen, Pio·tt·kow Oglosze!'i, Pictr·kov.nska 96
ko·wska 86, m. 3
·1ub szybk-0 sprze-dać. zglo
12128 G
s•pmedam. Stan l>ar<lzo do ska %
122!l7 G
G
~----122.39
.s'L€l'lia Kiiit1skiego 180jed·no-rodziruny WAPNO palone. Wydaj- bry.
POMOC domowa docho2134 T DOMEK
Nowo•t•ki 5, garnaot, [ - - - - - - - - - - - .
d.o s-przed arnia Łódź Niż ność 580 tona, lo1co sta•cia
(\17.ąca lu1b n•a stale (dwoje
G
l'LAC około 2.000 m kw. sza 34. Zgla<;iz,ać się' nie- wyłaidiowcza . Gn.a1szy1.'l Ko- t_.e_t.-3-19_-4-0_g_odlZ_.
Łód:i:
dzieci) potczebna.
- wa- „MOSKWICZ" 402 z raCzęstocho•WY
l.o
(teren dziela, po11iec:Lz!alel.<
cf,::-odzo·ny s!at·ką
Bytomskiej 63. m. 7
K
4441
ni:k
p!en
G
12236
_
_
__
_
_
kicnis.lcowy) pod l3sem w
12.22.9 G
diem, stan d-0bry S<prze- " - - - - - - - - - · k. Zg;erza
Cheł.ni.aoh
zamlenię 11.a
l1U·b
domowa potrzebs·pód „da.m
<;lamską,
PELISĘ
Doskonalenia POMOC
ZAKLAD
ul.
Wairsza.wę". Oglą•l'.lać
na. Warur1l<i do·bire. Piotrkoluierz wypi.ż,mov·.iice,
Rzemiosła prowadzi kutsy
bardzo dob'l'y p otrk0<wS·k.a 190 w po-d1wó czeladnicze. mistrzowst<ie. koWISJka 199, m. 19
dra, sta•n
2132 T
_:!4hi~
12386 G
-c;.kiarz.y.irn ie &p-rzedam. Gld•an ~E_godz.:_J,2_ _12315 G doskonalące I pr-Lyucruają
35 w g-odiz. SAMOCHÓD osobowy - oe w różnych zawodach
----·
ska 14„ m
k•U(Jlio;11:
NAJLEPIEJ
dom-ek,
plac
~·!~rzedaisrz.
G
12300
17-19
„Pobieda" S<przedam Łódź za.plsy 1 111formacje Łódź.
i talew TRYBY: atafk.ują.cy
go~podarsbwo
willę:
(Żabie Łą.kowa 4. tel. 289-05
Traktorowa 170
„Mercedesa"
rzowy d-0
Pio-t•r- V-170
Sp-in1 .,Czy.sito.ść",
basów, inlec) tel. 5~0-60 we1w1n. 7 =~---,,,,=---~4.J24 K
lrn,pię. · Zgłosz.er:iia AKORDEON l.20
lrnwska _46, tel. W7-6ij, gdyż tel. 543-07
12200 G fabu·y<:!IZ·nie nowy 4-gl.oso12.198 G SPAWACZY
acetylerioL1 ---:.~.z-e b1 U•ro u.dziel a ji.nfo1r
- wy do &przedam1.a. Ul. Na
elef-<:trycznych Dr
I
matlji CQ;y n1e·ruchom-0ść, KUCHNIĘ ga11.owo-wę.glo- \"uto'vi<:!za 3il, po1prze-cz111a SAMOCHOD „Syre·na" - wych
ANFOROJadwiga
zawodu. WICZ specjalista wene·
do
przygotowuje
Wisprzedam. Pabianice,
k•upić, riie wą k!ll!pię. Tel. 386-.59
j·"k.ą ohJc.esz
oficy11.a III p. m. 20
12.263 G zaawsris.owa.nych specjali- r:vczne. skóme 15 30-19
4442 K
je&t zagirożo11a
12281 G leń5'ka 2
12236 G
zuje Zaklad Doskonalenia Próchnika 8
12.231 G
Rzemiosła Łódź. Łąkowa 4
Absolwenci Dr- REICHER - choroby
289-05.
tei
WAŻNE TELEFONY
kursów otrzymują książ wene-r;vcrztle. skórne. za„
Dyżury
s.pawacza u- stępca doktór Ztomkowkę l karte
wykony- sk: 16-19, Piotrkowska 14
prawniającą do
11891 G
4327 K
"';,..., i o 7,awodu
ste31ASZYNOPISANIA,
curie-Sklo
im.
Irnloglczny
.
07
FO,iCt. Milicyjne
nografii riajl-epiej. naj,11:yb
PRZEDWIOSNIE (Zerom- 1 MAJA (Kl11ńs>k1ego 178) dnwskiej przy ul. Cu·rieOB
Straż Pożarna
c:ej nauczys:z się indywi
Kom. Miejska. MO 292-22. skiego 74) „Niebo bez mi „Wicehrabio. de Brage- Sklodow;klej 15 pr-i:yJmµdua lnie, Piotrr:<:oiwska 83-6
jugost. Jonne" prod. trsinc„--wł., je kobiety chore. ci~ża•rprod.
łoścł"
Kąm. Ruchu. Dro_ _ _ _ _ _ _ _ _ 12212_ G ~----------'
d.O'ZJW. -0d la.t 18, g. 15.15, d-0zw. od Jait 14, g . 11, ni> i rodzące z Dzlelr:ilcy
516~2
li{0wego
Wojewód:lJkl
ZARZĄD
J'r;·w. PogtJt. Dziec. 300-00 17.45, 20.15; 29.8. g. 15.30, 16, 18, 20; 29.8. g. 16, 18, .,Górna" J z Porad.il „K"
na'l'WP. P'<>trko·wska 5a, tel. F'OTOPORCELANY
przy ul. 10 Lutego 7-9, ul.
20
Pryw. Pogot. Lek._ 333-33 17.46, 20
330-46 ogłasza zapisy do.ro grobkowe, wieczn-0trwałe
oraiz
107
555-55 ROMA· (Rzgowsilta n.r 84) REKORD (Rzgow,.,.ka nr 2) Plotilkowskiej
ccza1n1e. wielosłych na początko\ve. za- brązow~,
„Psie miastec7'ko" g . Hl, „Dwa M.lchnły" g. lJ., Piotrkowskiej 199.
3S9·1S
MOI
awsl!l.sowarne i koClwersa- ba·rwne, o:.łota podwój11a
. .
.
„Milcząca. gwiazda" 11, „Mh>dzl malż-0nkoWyko11ariie 10
ję-;:yka ain- obwód•ka.
cyJne kursy
prod. wl .-fa1a1n•c„ prod . polS1kiej, dozw. od Szp1.ta.J Połozniczo·Glne·
-wie"
kolog1czny tm. dr H. Jorniemieckiego. ci.n!. „Plano-rys", Katowlg1elsr.~iego.
<lcww. od i.a,t 18, g. 12 .30. lat 12, g . 16, 18, 20
Ko-chan-0wskieg<l 12a
fr~neu.S<kiego. rosyj<klego. ce.
15, 17.30. 20; 29.8. „Mllod.zi 29,8. „Milcząca gwiazda" dana pr-LY ul. P'.zyrodnlczej 7-9 prz:l'.jmuie koble\żądajcie b€'2lplatnycl~ oeng. 10, g Hi. 18, 20
włoskiego, e;,peranto.
POWSZECHNY ma.łwnkowie"
'I'El\TR
4251 K
S.OJUSIZ (N01We Złot.no, ty chore. ciężarne I ro12.30, 15. 17.30, 20
4296 K ników.
·(obr. Stali'n,grad.u 21) g.
(Kilińskiego ul. Pla•tO•WCO'Wa 6) „cza dz~'" z Dzielnicy „Bału
g. 19 ..30 „Mlyn"; 29.8. l'lie STYLOWY
„K"
Porad1nl
iz
ornz
ty"
rod.zlejskle dźwięl•i" g.
123) „Dwa Michały" czynny
111, li. „Morderca mimo wo przy Ul. Szpltelnej 4.
or.i:;~:~~; c;,~~r~,?~~~~ pr. sklad . god<z.

OGŁOSZENIA

Ili r=

DROBNE

SPRZ~

ISamochody -motocyklrl

NIERUGHOMOSGI

~~-;;;~g;_ó:J. lt~bsoz~~~~'i\~1~

I

l

_io;;J:o

0

NAU KA

iź z dniem 1września1960 r. I
OTWARTA ZOSTAJE

I PRZYZAKlADOWA

J

„Szkoła Włókiennicza"
o· kierunku tkackim
1) świadecliw·o ukończenia 7 klas szkoly podstaw owej

]

KUPNO

1

przyjęcia:

Warunki

2) wiek od 14 do 17 lat.
DO'kladnych informacji o nauce
uclZ.Iliów udziela dział kadr.

i

4421-K

LEK_AR_SKIE_.J
[__

POSZUKUJEMY

~----------._....-------------------·---
suitali
3~· 50

:~r~\~i~atu:~::~

#OP gdzf,e1J faEWP

szp~:1L:~::~~:~Gine-

f

1

r~eH;

29.3. n1ecu..:rinna

OPER.A (w T. Jara<:ea, ul.
Jaracz1a 27) g. 19 „Cyrulik sewi•ls•ki"; 29.8. - nie
czynna

;,2rod~ 1 ~$1~ s~~::." od
lat

12,

g. 16, 18, 20

29.8. „Zła.ma.na

strzała"

11
~~zw.pt;;>~·1atj a1~~ :~ii~'.
1

17.15, 19.30;

s?:erz"

29.8.

„Fał-

cizesikiej.

prod.

Szpital

Ol PRACOWNICY POSŻUKiWAłłl Ili

Połotnlczo-Gine·

dr MadurowJcza pI""..lY ul. Fornolskiej 37 pny,imuje kobiety chore._ ci~żnrne i ro
d:Z~'?'e. z Dz1~'1:'11cy ,, „Poileprzy
s1e 1 Poradnt .„K
ul. Po!Judn1o•W-CJ 54. Kopci{1skiego 32 ora11: ul. Zbocze 18
lcologiczny

Im.

do2!w. od i.a.t 16. g. 17, 19
.2(]
(Zgiersl<a 26) SWIT (Bal·u•ciki Ryne•k 5)
niebo" prod . HPrzygo-da marynrurza"
„Siódme
' fra•nc.-wl„ dO<OW. od lat g. 11, „Nie ma miej.sca
18, g. IO. 12.30, 15. 17.30, dla dzikich 1,w!erzat" 20; 29.8. p.ro·graim i go1dizi ]'.)rod. NRF, dorz1w. o·d la.t
7, g. 16, 18. 2.0; 29.8. „Nie
ny ja1k wyżej
ma mie,is·ca dla diLil<ich
28.8.
zwierząt" !(.. 16. 18. 20
KINA II KATEGORII
KINO-LETNIE (Pa•rk PoARCHEOLOMUZEUM
Chjrull'gia:.
„Faustyr:iia.to,vskiego)
nieczynne
ADRIA
C,.ICZNF.: i ETNOGRAFICZNE (Pl. Wobności !JKM (Nawrot 27) „Pra· na" prod. hiszp., do:z.w. ul. Ze'romskieg_o 113
wo morza" dO/lJW. od lat od lat 18. g. 20.30 - ~ino Interna: Szlpital fm. N.
14) gc•clJz. 9-16
ceyt1'ne tvlko w dinl po- Bnll~d<iego, III Kl!n., ul.
16. g. 18, 20
l>f. :>[.
god.ne; 29.8. P'rogra1m i Kopc1ńsk;ego 22
Z9.8. ni·eC!l.ynne
ZOO - czynne g. 9-20
Laryngologia: Szp. Im.
D\'l'ORCOWE (DW. Kali- godizin,y jak wyżej
N. Barlickiego, ul. Kopniedołęg~",
P.-\l,2!!._ARNIA czynl1a od ski). ··~?t
22.
cińskiego
KATEGORII
III
KlNA
wio„Wiosna. , „WersaJ
g. lU-18
Okulistyka: SZpltal lm.
S<ną", „1.'rnech panów z
(Józefów 43) dr Jonschera. ul. MilioZam&ścla" g. 10, 11, 12. ŁĄCZNOSC
13, 14, 15. 16. 17. 18. 19. Progra•m slklad. g. 11.30 nowa 14
20._ 21; 29._8. program i go· „Ta.kich dwóch, jale nas Chirurgia dziecięca
prod. frainc., Szpital im. Korczaka, ttl.
trzech"
dz·ny Ft< wyże.I
GDYNIA-STUDYJNE (Tu- dcrz:w . od lat 18, g. 1•5.3<J. Armii czerwonej 15
29.8. nleczyn Laryngologia dziecięca:
111.30;
17.30,
<Ila
Pro.gram
2).
wlma
Szpitail im. Korcza\"'a, ul.~
nsJmtodSll:ycl1: „Dwa Mi !!le
KINA PREMIEROWE
i MEWA (Rmgqwska. nr 94) Arml.!. CZe-rwoneJ 15
„Chłopczyk
chały",
.
,.Na zawsze" prod. USA
lll.!~", „u:ot w kręgielBAŁTYK (Na•ruto·wicza 20)
do7;W'. od lat 14. g. 16, 211.s.
„W rozterce" prod. cize ni • „Mały karp szuka
Chirurgia: S:Dpital Im.
skie.i, pano.rama, doimv. s'1awy" g. IO, '.1. 12. 13. 18, 20: 29 .8. j<~< wyże,i
od lab 16, g. 10, 12.3-0, jl4, l>ii, l6, I~ „L,s-ty z mo POLESIE (For1:1algkJej 37) dr Sterlin-ga, ul. Ster.1Ji11e•go młyna ' Pl'Od. fr<mc. „Łowcy tygrysów" prod. ga 1-3
kamer,.Niezastą.piony
dyner" prod. a.ng. d0"1W. do'Z~ . od lat 14, g. 18, radz. do21w <XI lM 10. Interna: SZ,plta.l Im. dr
-0:1 lat 12, g. 1:;, 17.30. 20 W.la; 29 ·8· „Listy z mo- g 1.7, 19: 29 .8. „Poc;ąg" Jor.sc:.er.a, ul. MiliOlll·0jego młyna" g. 9.41i, 12. ;:,;·od. po.ls•klej. doZJw. od wa 14.
20.R. prol'!ram i godzi•ny
Laryngologia: Szp. 1m.
14.15, 18._ 20.15. Program la·t 18. g. 15. 17.30. 20
Jeil< wyżej
(Plobrl<owsf~a dla. !'a~mlc•dSll:yeh: jaik STUDIO IBv.qtr7VC•ka 7-9) N. Barlickleg-0, ul. K<>pPOLONIA
, .sw.a1wol1ne kaczorki" g. citiskieg-0 22
wyzeJ, e· 17
„Swiadek oska.rże~
67)
nia" prod. USA, do:ziw . MLODA GWARDIA (Zie- 12, .,Skarby króla Salo- Olmllstyl<a : SZ,pl•ta-1 Im.
zni- moll'a" prod. USA. dc1>.w. N. Barliekiego, ul. Koip. Jona 2) „Jeździec
_ .
od lat 18 . :; lO.
12 30 16
15 . 17.15. ciń1•kiego 22
od la•t 10, g.
kąd" prod. USA. doz.w.
17 39 20· 29
dziecięca ·8· prog„·am l od Ja.t 12, g. 9.30, 11.45, l~.30: 29.8. „Morderca m.i Chirurgia
· . '. '
mo woli" prod. iaJOoń- Sz.pital im. Ko.nopnictdej,
H. 16.15. 18.30, 20.(5
!WC!Ziny J•f.< wyżej
29.8. pTO·!Jlram i g-0,tlzlny ~kle1 . do:ziw. od la•t 13, ul Spo-rna 36-50.
WiSJ:,A (Tu~vima nr 1)
Laryn1gologia dziecięca:
g. 17.15. fO 30
jall< wyże.i
„l'owarzysze broni"
Szpital im. Ke>nopl1ickieJ,
:f. :f.
p:·ocl. frano., d-O<ZJ\v. od HAL[CA (Krawiec•ka 3-5)
lat 12, g. 10. 12.30. 15, „We·soła Jrnruzela" g . 12 Uwa1ga! Reiportyar "•POirizą ul. Sporna 36-.5-0
procj. d:zo-n.o na po_asta•wle ko29.8. pr0<gram „Szalona noc"
17.~0. 2_0:
AMBULATOdoziw. mun•O<atn M1eJskieg-0 Za ADRESY
meks~·kańskiej.
i god'7. ny JB•i< wyl!.ej
RIUM pomocy wlecq;oro·
rz.ąd•u K'n
od Ja.t 18, g. 16, 18. 20
.
- z
wej dla poszczególnych
:f. :>f.
(Próc!'n.r<a 29,8. „Sza.Lona no.c" g.
WLOKNIA~·
bile- dzielnic:
PRZEDSPRZEDAŻ
16. lil, 20
l~) ,:'Pół zartem, po! sepre>d. Y~~.' dOQ:w. ODRA (Przędza.lniana 68) tów n.a 2 dni l!l8•Pl'7'.Ód
rio
.30. 15. „Pią.tka z WyS<py S•kar· <I!<> k'n: „Bałtyk", „Po- 28.8.
•
ocl Ja.t J~, .~·
ll6w" g, 13, „Intrygant- Jonia", u Wisła":. „W1ó-k11.30, „~o., 2!l· 8-~ ~r_o~r.am
ka" prod. au.9 briaickiej, niarz", „Wolnosc" - w • Godzina 14-18 Sr6dmleYZeJ
l gc.(lz n~ ja„
Piot~koowska 102,
lVOLNOSC (Przybysizew- dC'lJ1'-'. od l•a•t 16, g. 15, 17, Ośrodl'<u U.sl.u·~. Filmo- scie Głov.ina 8. t~l 271-80; Widzew (dzle29.8. .1Et< wyżed bez wy.eh, u11.
19;
de
,.Casino
skleqo 16)
cll - Armil Cze-rwo·nej 15,
gQrd11:, 12~18
po•rain1k-u, !!· 17, 19
prod. :trnnc„
Parls"
Szpitalna 4,
(dorośli)
panorama. dozw. od lat OKA (Tuwima 34) nietel. 353-23; Bałuty (diz!ecf
,
.
16, g 10, 12.30. 15. 17.30, CQ:ynne
1 c;iorośll) - z. Pacanow20: 29.8. program i go- PIONIER (Franc1J'll!kanska
~trnij 3, tel. 641-96; Górna
31) „Ka.tarynirn" g. li,
dz'r:iy hk wy<tej
Lecz(dor-0śll I dzieci) „Ba.Uada o tot11oenm" .
; ' ·,g
n 1cza 6, tel. 427-70; Polesie
do:ziw. o·d
'l'ATftY·LETNIE (Sie<nkie- prod. radJZ„
1 dZlle.cl) - AL
(dorośli
Wlcza 40) „Chlopiec . z la•t 14, g. 16. 18, 2-0; 29.8.
Kofoiusrzk! 29, tel. 357-37.
Gr•nlandii" pro-cl. diun- „Baillada o żołnierzu" g. 211.8,
od lat 14. 15, 18, 20
~klei. doow
Piotrkows,k.a 165, Piotr- 29.8.
g 20.30 - kino czynne POICO J IK212:im!erza 11r 6) kow.s·ka
h·Iko w dni po-l(odn<'
67 Rzgow<ka 147
21.· Karo~ GodlL!na 19- 22 Sródmiew.a. pro,lllr.a.m i godz'ny „~o~omoh1.s1l·C•k" g . 11, Więćkowsl~ieg;
Pr'Lybys1Zew- foie - Piotrkow1S1l<a 102,
pr;~'.e&s~ar~~czon~· l t le~·,ka 48,
Ja·k wyżej
29~8. ";,k;e,go 41, Lim81ll.o~e- tel. 271-8-0: . .Widzew (drzie14, g. w, ' 18, z~.;
KINA I KATEGORII
ci) ,... Ai·mu Czerwoll'lej 15
,,OJclec na.rzeczon1!j" " "o &O.
4.
S?Jpita·lna
(do·rośli) ""
20
Hl
16
MUZA
tel. 353 .•23· Bałuty (<Jtzieci
29.8.
'
'
rPabianlcka 173)
z
i dorośli) ' - z. Pacen.owdc;l?;:a" Prnd. po'i&kiej, POPVLAR_NE (OgrodO'Wa
„Ma~ o:i !at 7, g . 11, 18) Baiki i;. u i 12, Piortmkowiska 193, Alrrnii s.kiej a, tel. :;11-96; Górna.;
dOC7J\v 16 lat' pr<XI. NRD „Cafe po.d Minogą" - czel"wCJn·el 53, Lima·now- (do•roBll l d:?.le<ci) _ Lec11:-'
427-70,
do:nw od skiego 1. Pl. wo1111oścl 2, n'·cv,a 6.
18 , ~o" ~g lat 16. I( 16. prod.12 p<:>lst<lej:
29.8, !''- P<lllrn_h' 3. R:Lgo·wis•k·a P'o•trkow~"<_a 21>9 .. tel. 1Q6·•'i~
l<! ' · !fi k17 i
k!e.~.tr'a" · · .,w_csoła. orPo!rs1e (<ie>ro~li
(d-0ro·~l1J·
proct . .>I. Gda1'li»ka 23
a•ng. ,,„ona Pe arza
!>!'Od.
dOQ.Jw
<><i l<it 10, g. 16. fr;;111Jc., do·vw. od I.at 18, AS AI. Kościusz.ki 4! ; dJZ'ec•>' _ Al. KoścJu!ó<Z-.;
l&.
c
-pełni eliale dy:&ury no®e ki 213, tel. 315-Hl1.
&· 16, la, 2Q
g. 16, 18 .

ZAC!fĘTA

MURARZY i robotniJ(ÓW niewy·kwalifikowanych za trud•ni • od zaraz Lódzkie Przedsiębior
Uprzemysłowionego, ul.
stwo ~udQwmctwa
Urzędnicza. 45 pokój 107 w godz. od 7 do 15.
Dla zamiejscowych miejsca w hotelu robotmczym zapewnione.
2072·-T
betomurarzy,
LASTRYKARZY, malarzy,
niewykwalifikowanych
niarzy, robotników
zatrudni od zaraz Lódzkie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Miejskiego Nr 3, ul. Goplańska
28. Dla zamiejscowych hotel robotniczy.
2102-T

*
:[. :{. *

KOPACZY, bruitarzy, mum.rzy do pracv w
terenie województwa. kierowcę na dągi'.i.ilk: z
III kat. prawa jazdy luh z tramtorowym prawem jazdy, mechaników samochodowych i
opera.torów do obsługi sprzęiu budowlanego
zatrudni nątychmiast Wojewóth•kie P11:r.edsię
bio:rstwo Robót Wodociągowych i I~analizacyjnych w Lodzi, ul. Piotrkowska. 82.
4431-K

ROBOI'NIKÓW

niewykwalifikowanych betoni.a.rzy, tynkarzy, murarzy, oraz cieśli zatrudni
od zaraz Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa. Miejskiego Nr 1. Zgloszenia przyjmuje
dział za;trudnienia, ul. Pioń:rikow~ka 55 pokćj
103 w godz. 8-13.
4042-K
ZASTĘPCĘ glórvmego

MECHANIKA maszyn biurowych poszukuje
Technikum Przemysłu Galanteryjnego w Lo4445-K
dzi, ul. 22 Lipca SO. .•

c+l
.+ APTE·lfl.,

PRZETARG
Przedsiębiorstwo Tra.nSl})ortu Samuchotlowego

i

ai

PRZEMYSŁOWEGO

powieru:hni

o
być

100 do ·200

m kw.

(może

do remontu)
NA WARUNKACH DZIERŻAWY
kie•rować:

Zgłoszenia

Łódź, ul. Rewolucji

Sp-nia.

„Spójnia"

1905 r. 59, tel. 248-21.
4447-K

Przyzakładi()Wa Szkoła Budowla.na, Łódź, ul.
Piotrkowska 55 wejście „E" (Klub Techniki)
przyjmuje zan.isy do 2-letniej szkoly w godzinach 12-14 o następujących' sipecjalnoś•
elemontażysta
ciach: betoniarz-zbroja.n;,

m0ntów prefabryikowanych, mal1a.rz-szklarz,
insta.Ia-tioir C. O. i wod. kan. gaz. Kandyd.at
winien posiadać 16 lait i uikońozo.ne 7 oddz:'-ł
lów

szkoły

podstawowej.

Przyzakładowa

Szkoła Budowlana płaci przyjętym do nauki

I roku 260 zł miesięczinie. w II roku 420 zł miesięcznie. Wydaje ubrania robocze. i narzędzia nieodpłatnie. Absolwenci po
prawo wstępu do
mają
nał.!_ki
ukończeniu
Budowlanego lub
Technikum
trzyletniego

zawodu w

2-leuniej Szkoły Mistrzów Budowlanych.
2140-T

1 Zygmunt Kaczorowski
Dnia 26 sierpnia 196() IJ.',

zma.r!

zasłużony dziia.ła()z spół
Zł<1·tym Krzyżem
Zasługi i Odzina.ką Zasłużonego Dzi.ała~ Ruchu Spółdzielc:r.ego. W Zmarlym straciliśmy cenionego i oddanego
clługoletni

i

dzielczy c-drznaczony

spółdzielcę

RADA

SPOLDZIELCZA I ZAPZGS W LODZI
12434-G

RZĄD

ul.i

j

L
ą<l'Z!ll.OŚĆ Nr 7 'V Lod7il, ul. Rewc·luc,ji 190!1 r.
Nt· 68-70 ogłasza przetarg na wykonanie do
t k ·t ] g · t 1 · 1 ·
'·on· ~a br
· remcn u ·ap1 a ·ne o lnS• a ac.ii e ~1;:
"- ,
bryczineij !Siły i światła z mań:e1riałów wykonawcy. Oferty n11 wykonanie remontu nalcży skladać, jak rówinież WS7,elkich info·rm:tej.i zasięgać .pod 1p.owyż:>zym a-drre.sem w dziale administracyjnym .Otwarcie ofert nastąpi
· · 1960
d · 10
r. 0 godz. lO. Do
wrzesnia
•niu
w
przetargu mc>(ą przystąipić przedsiębiorstwa
państwowe, ~1pó~:'l17..iekze i pry"11•a1tne. Przedsiebi.orstwo za•s.t.rzeg.::i. sobi-e prawo wyboru
·
oferenta bez pod:ama przy1czyin.
4448-K
•

Dnia 26 sierpnia 1960
wieku 78 lat

(I'.

zmarł

nagle

w

Zygmunt

Kaczorowski
Prezes Rady Nad'loreze,i Lódzltiej :;póJdzielni Ogrcdniczej, cdzna.c7,c.ny Złotym

za 1>ra.cę sr>Olemną.
Krzyżem Zasługi
W Zma.rłym tracimy długołetnie"o dzia
ruchu spółdzielczego i O\l!ll'Odnlł•a.cza
czego. \\7yprowadzenic zwłok z l1:a-1>licy
na C'mentanu na Zarzewie do grobu
na-stą.pi dnia 29 sierpnia br. -0 godz. 17.
Cześć Jego pamięci
RADA NADZORCZA, ZARZĄD
PRACOWNICY LODZKIEJ
I
OGRODNICZE.T
SPóLDZIELNI
2142-T

DZIENNIK ŁODZKI nr 205(4280)_7_
1·

n

2137-T

2

tel.

LOKALU

ki placy do omówienia na miejscu.

*

;?;

księgowego ze znajo-

z wyżS<Zym
mcścią kosz.tó-w w orzcmyśle
ekonow.zględnie średnim wykształceniem
zatrudnią
praktyką
micznym i kilkulebnią
n~tychmiast Lódzkie Zia.klacly Wyrobów Papierowych, Lódź, ul. żeir<1mskiego 52. Warun-

*

8

no·z·NE

I

pracy

I

M1'fAWKf Dobra passa trwa
Er;.1est.a Pohla.
Tuue21ją
ży,w·o

Polskie pi~ści w natarciu

Piąte zwycięstwo w Palazzo delle Sport

Ponad 60 walk przeprow~ dzuPalazzo dello Sport
'i przez ring prz€Jwinf'ło slę Il
•Polaków, 5 z nich zakwalifisię do dalszej rundy
~ow~lo
'1:urmeju, sprawiając ·na o.gjl
tlość korzystine wrażęnie. Od-

~r

czasie 1nec1zu z
za.gra.L1icrzni
zaintere:sować

d!z.ie.nn~ikarze

się
zasypując

za.czf"Ji

brzan:nem,

swoich. ko-

leigów z. Po1'si<i pyta,niami

cymi jego osoby.

dla giry Pod1.la jest

doity 1 c:zą
Pełna uzf.laoja
ró•wt1ież pratSa

wio.sika. Nasz re1prezent.a1nt -

jak

podaje prasa rzymska - ustalił
r€<k<J-rd obmpij'1ki sbrnelcoych ba-a
md~ podczas jednego meczu.

*

·X·

*

Okazuje -się, że półno.cne Borneo
n·ie biene udziału w Igrzys>kach,
ponieważ dwaj zawodnicy, którzy
mieli s>ta.rtować w le·kkoa.tletyce,
i którzy przybyli do Rzymu przed
riwoma miesiąca:tni •.. Ml i knęli. nic
żadnego
p 0 sob ie
poz-0s,tawiając
śladu. Jak podaje prasa rzym.ska
l>OS>Zukiw:mia ich nic przynJ.osły
dotąd wyników.

(Lrarn) pokonał Baidriana (Rode:z.ia), Botrta CArgEutyna) :z.wy.cięz;'ł
M&ca!a.J.a,ct.a (filipmy) .
Wag.a kogu-cla: The'n (Burma)
po•kcnzol Reiffa (Lwkseornburg), N·a<ir (Paikisotan) zwyciężył Khoie
(Iran).
.*
.;.~
Radonlatc
p(}łśre·dnia:
Waga
;~by uni 1 knąć kr•a<kzi€żY chiorąg
(ZSRR.) po•kc•n·ał Gu.se (Nie!lnrCy).
Lartey (Gha•na) z;wy·ciężył Berg- w~ olmp1jSł'.~:ch u1nieszc-zon.ych "\V
v.ie!u p·unkta.cłl Rzymu. zarząd
srrcr:na (Sr.:weoial.
dalszym sią,gu eliminacyj- m!ejski wydal polecenie. pnybi"!
nych wali; turnieju bokserskiego c:a ich giw-cździan1i do ma•::rz.t.óiw.
w wa•drze pómrndn:ej padły natStę w··raża się tylko obawy, że będą
na.dal zniUcać„. wraz z maszta,mi .
prują.ce rorzstl!'zygr:iieo:a:
V'.Ijo (F:Uland'al · pcl<0nał Athani (Mar-0ko). Navar·ro-MDrEno (Hi
HOICEJ NA TRAWIE
,szoa.nia) zwy·c!ę<!'.ył Teptani (Syia.m). Lcu•l:>s>eher (Pld. A:6ry>ka)
W hokeju na trawie rozegraDugu;d
(Węgry),
n<;•kcnał Sebc•ka
(Au.stralia) wyelim'nował Dhar- no wczoraj dwa mecze. Nowa
Zelandia zremisowała z Holanma•siri (Cejlon).
pokoaab
B~gia
Wieczore1rn. z.ano·tow2no I n.o- dią 1: 1, a

wyi:,óżniają się świetną techniką

11-0 d°'tąd w

umiejętno6ci

ocenio<Jo

Wys-0ko

i wielkim opano-waniem nerwo
wym. Trudno byłoby już teraz
definiować poziom pojedynków,
na ogół jednak jest on chyba
lepszy niż w poprze.dnich Igrzy
skach. Na ringu spotyka się

*

kauit w tu:rn ;.eju.

Szwajcarię

4:2.

Waga mus•za. Toeroelt (Węgry)
Nasza drużvna wcz.o.raj odpow. p!erw'szej rundrz.:e
Mesa (H·szprrna), Berrera (USAl czywala przygotowując siq dr.
wv·E(r·a.t oa punikty z Andersenem ponied.zia.tkowego meczu z Pa(Daonia).
kistanem.

znoka1utc·~..vat

H a :. du k

Na

zdjęciu:

zwyciężył
Hans~~~

IC'J<. lwś1·ednlcj

nosi się to szczególnie do Dro'gosza, k,tóry wczoraj po re ludniu dał · znać o swym niepo-wszednim talencie. PonieśUśmy
'tylko jedną porażkę , a dotknę'ła ona weterana polskich pięś•ciarzy, Henryka Kukiera, który
~uż w przectbojach trafił na mi
.
E t rza E uropy H oan b erga (N iem
'Cy) i mimo b. dobrej postawy
~ przegrał. W poniedZJialek pój
ll:lą w bój dwaj dalsi nasi reBendig i Ka1!Jrezentanci
15przyk Bendig zmierzy się z
ibokserem Ghany Szchen,t ongo,
'Kasprzyk z Hisz.panem Alfon8o
Garcia.
, Z dotychczasowego przebiegu
\urnieju mo.żna wysnuć racze)
o ,p tymistyczne wnioski. P°'lacy

w .se.rii walk przed
poludonwwych, . walczyło trzech
Dubrze
zapasnikow .
nas·zych
za1·i.rnuguro.w~ł. s·wój start nai· ·
c1ęzszy zapasmk Sosno·wski. Po
n"
:odecyd.owanie
on
konał
k
pun ty Ahvena (Finlandia) . W
następne) ru'1'.dz1e . Sos.nov;sk!
walczy z Japonczyk1em Sh:geoko
• .
Dobrze 1powio<llo się równie!
nas.zemu najlżejszemu zapaśni-

„za1bija.mnóstwo
wprawdzie
ków", ale i oni starają się wio
żyć do walki maksimum walotechnicznych. Na razie n!e
rów
'
można również narzekać na sędziów pun.ki ()lWych. Wydają wer
dykty zgodne z przebiegiem
walk i na tym tle nie było do
soboty n~oteoto'w.
,.,.,
Bard.ziej wiążące opinie będzie można wydać dopiero 110
turnieju.
rundzie
na.s·tę,ponej
Miejmy nadzieję, że zobaczyr;'JY
w niej Polaków w je~zcze le-p„
szej niż obecll'ie formie.
Wczoraj dwaj bialo-czerwo~1i
boksowali w popołudniowej serii. Pierwszy wystąpił na ring
Kukier, walcząc z Niemcen•
Hombergiem.

Koszyk o' wka

urun waJ••p0 ISka
„
/111/6 : /111/2

I

· Drugim PolaJtiem, który wal łudni-&wycb pokona! on wysoCl2Yl w sobotę w pala<iu Sp-0r- ko na. punkty Dunezyka Jen.
rowym był Leszek Drogosz. W sena.
Po nu: pierwszy w Rzymie
końcowej iteri.i spotkań pop-oz prawdzi·wą satysfakcją oglą.Drodaliśm~' . w.aJkę PGlaka.
'ak za sw,·1•h
>
" ·
gosz b0 k szywa• ~ '
najlepszych C'Zl\SOW. Od pierw
mej chwili gór-O<Wal n~d swo~ył
~tory
im przeciiwni•kiem,
nie umu~l
zupeln.ie berz,rad.ny,
ly,1pTecy
n.a.
lekarstwa
7Jtlaleźe
W pięciob-Oju nctwooe;zesnyrrn roiz ne lewe ~r<J6te Polaka. Wł.aśn-ie
-.ry•wamo wczora„i drugą kon•k.uren
,..;~.•y .,...naJ' bard:z,ieJ· P<»dJf>baJy
icje. Była nią szermierka.
k
te ~~~
Do obwili odd<.t1ia ou•meru d-0 się publiczności, która
witofc!,ruku, kcoktvrenoeja ta nie zosotała
oklaskami.
gromkimi
je
wa.la
jesrzC!'Z.e zakońcrz.ona. Wiemy jedd<>bl'2C
bardzo
jest
ł:la·k, że nalSi zaiw-0dnicy nie odnle Drog'°sz
śll wiE;kmych sukJcesów . Przed du przyg'(lllown.ny do turn~eju olim
Jeżeli da.lej będ7.1e
pijsłciego.
końcrz.er.1ie.m kih~u porzostałyc-h spo
t.ka ń w kla.,yfi,k.a ej i cLi·uożynowej t.a.k walczył, to powinie~ b&
na XIII w'ększego trudu poiltonae na2maJdawała się
Pol~ka
lrańczykod
l
l'nleJS.CU.

Pi«:cioboiśei

walczyli na planszy

.

., .

Il

przesz

ka YAWARKANDE~,. l,.or) w
kolejnej walce zwy-01ęz~·~ .~o sła
Ch1h.1czyk.t
pojedynku
bym
boksi;r
to
J<"st
C<lrneya.
•hnkzn;le 0 sygil!aliSUi:o"'Y tee .

SIERPIEŃ

ZUJącym

29

CJIOS'le.

sęd:z.i<l'wie
Polaka
Walkę
punkie>wali: 60:56, 60:51, 60:57,
60•54. 60•57
· '
• '
•

moze
IUuk1•er
ft

„

wraeae

Poniedz;afek

6

'

Drogosz na m e d aI

stępną

pok o n a ł Je n se n a

Devitt najszybszy

na Stadio del łłuoto

Pol~ka-US.l

w lekkoatletyce

, konkurencyjne
wszysl:kie
one
. ·ca go.
cen.
do..<tępnością
„firmy"

Sukces żu żłowców
.
Tramwa1arza
~~ów,;,,zfi~~~\~~ze~n-O~~t'i~aj~
Sosnowskiego
sukces
Swielny
piąte
mują
I
w sobotę,
~

w s•weJ pie-rw·
- telefoto

Dampc (Pols·ka) z prnwej
DuliC'Zyl<a
szej Wi,llce

łez·

Powodzi
pol.s.kilirn było wie'r'.l.
(Doiko11czenie ze str. 1)
st~'lem \się tu naszym lepiej· niż można
4X100 m
sztafecje
tak
Oby
przewidzieć.
było
h
zmi-e.nmym, startując w rezer.
WOWY'ffi sklardz.e, pob:lt reri:ord dailcj !
Jerzy Zn.\arzlik
.św.a•ta zupeln:e fa.ntastyczn.y'.n
Do granic dźwi7ku
wynikiem.
do-p!'owadzono zwlasw.za szyboni
Plynęlj
motylkarzy.
kość
niczym „lat.ające ryby' ', ledwv
Publkz°'ość
wo::ly .
dotykając
doslown'e wyła z zachwytu i
w so•bot.ę wieczorem rozegrano
myślę, że jak dotąd, sobota na
na 100 m st. dow. mężczyzn.
naj- f'nat
trybu'.(lach ba.s€n.u była
Zł.oiy me.dal z1dobył Au,st;.alij=yk
epiz<J,dem John Devitt przepływaJą~ ten dy
efektowniejszym
Igrzysk.
.st:;ns w 53.2 se•k. Sire bn1y medail
Być może, echa tej impre- z-doby] La1rs La.t'S<r.1 (USA) w t;ym
zy, uroda i w&pa111iala bLbcio,wa sa:nvm C'Z.esie. Brąe.c-wym rr~edali
stą z.o,~tał Brazylijczyk Dos Sanucz.estniczek k0nkunsu skoków tos - 55,4 sel{.
ży-..vsce
spowc<liują
d-0 wody,
Wyn'I< "1wy.cię:z;cy stanowi rezainte•re&owanie Olimp'.adą . z,..l - kord olimpijski.
n.:m je.s.zcze lekkoatleci śc'.ą§;ać
będą komplet widzów na b'oro
Jak na razie je<lr-.a.'.~
Itallco.
Wlo;.i są nf.eco zawjedzeni nagJści.
za.granicznych
pływem
W samym Rzymie przygo rowd
tysięey
120
nich
dla
no
Sekretarz Amer y kańskiej Uoii
pen.sjc:ma- Ler:cl<-Jabletycznej (AAU)
m:ej1S::! . w he>lel.'lch,
Dan
1 -.mieszkaniach pryNat- Ferr:s prz:;s.lał tio PZLA list. w
tach
nych. . :c-; 1e<lyskrecj.a jedne·go z k~.óry1m wy1«a.ża zg odę na zorganilekkoa.tletyetZ1ne-g.Q"
czkmkow kierown:cbwa Olim- zc1wa.nie- me-czu
USA.
Pol;„'<:a
zoriento•W'<Ć
pozwolila
piady
Zariz.ą.ct Pols.k'cgo Zwiąrz,ku LEkWiecznYm JHiesc,;e
że w
s:ę,
kiei A.tlct~"ki rozpatirywaJ: 27 bm .
·
76 t
Wnio'!'Sl;ęcy . turyst7w. a.mEir y.kań r<ą pro·pcu.:ycjq.
przeb ywa
A1'raJccy,iny
w . tym qkolo . uO tysięcy \.\ ło-- sek a.kc·epto:wano.
D°'mkL cam1plngowe i mecu.: Po·l : f<a - USA oclbectzie s ' ę
chow.
domy nodegowe ins:tytucji reE 24-25 czerwca. albo .1-~ lipc.a 1001
gij;nych cieszą się naj.większy:n \re.ku n.a t ererne .s ca now z.ieodnobl" az,~,nych. P r o-po n·uJe s:ę. a,by spot
"""n:eważ
' „, ·
z os ta ło w Chi. 1ą k20ie rozeg;ra1.1e
>'"
pov.cuz.en1em.

Pierwszym Polakie:m., któn' . zowyel!m'nowaoy .z trum1eiu
oo'.<serskiego jest Ku.kier.
w pierwszej walce pTzegrał en
jedno.głofr1ie n.a pu<lkty z .aiktiualnym mistrzem Europy Niemcem
Hombergiem.
Niemiec w prz€l<roju cale.go _s:po
tkania byl nieco . le1>•rzym ]Jl"&Clll
r:M>m Jego ciosy były ceJn1eJsze,
Mimo prześwietnie konitrowal.
grane·j Po!a.k st-O·CZYł ba.rdzo dol)ra_
Imp<:r.wwał przede wsz.ywal.kę.
&'.r<:im a.mbicją. Stale był w a·ta.k<U
chociaż dużo !•nkasowat. Pod-0bały s:e je.go uniiki.
Kllkier b)rł d-0brze prizygotO"l<•ao:iy kcndyicyjoie. Walka S>j)Obka!a
E'ę z dużym aiplauzem publ1oe1Znos-

m' e jna.sl rodacy
kowi Hajdukowi, który pokon.iJ
Li.cz.nr.ej przY'bYli jedytTie
na punkty Duńczyka Jensena sce.
elin1i.nując go z turnieju. Tak :N"iemcy. :Francuzi. An.gli<:y 1
Cha,rakt.er)'L<:tyczn€,
więc po dwóch runda·ch walk Au.sti.niaoey.
Hajduk ma 3 punkty ·ujeiTu'1C, że Amerykanów jest nieąDełna
poni eważ reZJU!tat J·ego piątku- tysiąc,
·y
D
k
L
przez. wa
rog<Jm,
esz.e·
wej walki z Duńczykiem, µo
proteście tego 01Statnie.go, zmie drugą mlodość . jeżeli w ogóle
7
można tak powiedrzieć o 2 i,ionq na remis.
zw-ypo
letnim pięściarzu.
Z kontuzją chrząstki żebru- cięstwie Polaka na.d Dw'lczyp'ór
ł
· t
:~~i:ca~acf~h~a~~~a~a~zalc~yl lwciaemt.o~zJye.rnske_tn-0.emr~y wiszw1.1_7s,_ceyl'l' oLb~~~:
~
>u.:!.
.~
"
bardzo ambLtnie będąc równu- ka Po raz p'erw.s:zy, byli o..~u:rd·osk~- łomjenl jego nad.zwy=ajnym
rzędnY'ffi przeciwnikiem
1
dobrze W) refleksem . Xa nas nie podzianale zbudowanego.
techn~cz,nie Turka lato to tak szokująco. lecz wy
svkolonego
Sille. Jeden. sędzia wypunkto: j daje .się, że Drogooz jest znów
wal. zwyclęstwo Maciocha, " w wielkiej formóe.
Powodóiw do radości w obozie
dwoch .. wsika. zało . remis. W teJ
decyzię
ostate>ezną
sy<tuacJl
pod.j ęło j ury przyznając zwycięstwo Turkowi.
Ba.or d ~o

Kos'TV'karze przegr· a:łi 'w ti."'·'-'.l
<J"
m!e z Urugwajem 72:76 (38:39) .
Jes.zcze dwie minuty przed zakończeniem meczu nasza druż~nna prowadziła dwoma pun,ktami. KC!'Szykarzc grali jednak
bardzo nerwowo i zawJdz.ili
strzałowo. Urugwajczycy mie:i
zmacznie iepszą końcówkę 1 wy
załamania
moment
korzystal.i
reprezen(antów
psychkz.nego
Polski odrnosząc ce111ne zwycięstwo.
W grt1ipie, w które.i znajduje
się Polska wszystkie drużyny

lX'~=: :~~~i~ż 2 fy.'ll;~~~

dob rze spisaU się za.paś-

wienicY. -,,,, ,sobi>tn.lch .w:.lkach
wadze Sred".'"
nie! mia.i za przc·c·i'wni,ka Marokańczyka Hadda.oudi i w 5 min.
pot.ożył go· na·· loJ>111Mt.i.
Nasz repre-zernrta•nt w wad'te kog·•cie~ - Knitter, walcząc z Finem l'tuninenem w cz;wartcj minucie położył go na lopait.ki.
O;-tatnim z Polakó-w waloezącym
w sobotę był Gond7Ji•k w wadze
Ie·kkie-j . Prze<:iwnik Po-la.k.a, to 5'11
ny Bui'g•~r stoja.now, Jeden z kan
dydatóow do medalo•wego miejs·ca.
Po lak wrulczyl ba,rd'llo mą 1iJ·ze nie
dają·c przeciwnukowi ·uzyskać p-rze
wa.gi. wszyscy byli przekonani,
Niestety
ża GonU-tii. zwyciężył.
mają po jednym meczu prze- sędziowie nie wyka.zali olhnp,ijgranym, a dzięki lepszemu stu- s·kiego poziomu i tym ra·zem posunkowi maly,ch punktów Pu- pełnili wyrażną omyl,kę uz.naJą·c,
lacy znajdują się na pierw- że walka była remisowa.
szym miejscu.
w 9 m·<'. po prze-rwie pnewaga P-01lzl<ów wnros>la narwe·t do 6
pkt. (!>7:51). Ba·rdziej O'pa•nowani
Na.jm.lods<Ły na.siz olimpijcz~"k
Urug>wajcz?'oey, P? s;zeregu pięk~
nyic.h a•kCJI, wyroDf'il w 13 mi- Jurek K.owalews,ki miat wielką
n°u.c1e na 60:60 . Od t go momentu t.remę . gdy wchodził na trampolip:·O'wa•dzenie :mn'enia o się jal.< w nę "k<:t<1J>w clo wody.
Te J<.onkurencję cloprowodzcno
kalejdos>kcipie. K0'i1cówka p1'Zynio
sła praewagę oasz.ym przecvwni- do mis-tr'.wrw1S·kiej perfekcji i trud
ne miał za,dani·e J. Kowa·lews.ki by
kom.
Kc.s.zykarze FiJl•o'<0 pokonali Hi doorówtaać portiomo,wi taik dod..co(35:.33). , Na·yw1ęceJ nałyoeil za•wod.ni•ków. Debiut jego
84:82
srapan1~
pu!1Jktow <1la z•wycięzcow 7Jdoby-!1: W;)o'pa.dt jednak ca·b kiem nieźle i
Buran - 1.6 oraz Badion i Ba.ch- oa.leży są,ctzlć. iż taok wcześnie rorz
man - po 15. Dla Hisz.pan.ii Mar- nocrzęta ka1rler•a. do'P'rowadzi go \V
t'ne'!: - 2'0. Luis - 19 i Rcdirig.uez prz~1szł-0ści cto rzmacznie większych
sui:(cesów.
- fo.
Wśród ló finalist.6w :mależli slę
W norzo.9tal':\"Ch spotkaniac·h uizy
między innymi: Sam Hal!. Ga1ry
sk1a1no oa&tęiprujące wyi1!,ki:
o.ba..i z USA, Meksyi!cań
To.bia<J
P-0rto Rico 68:64
Meks.:ink
CSRS - Bułga•ria 43:39, m:vik Juan B()!ella, Niemiec Pop(34:36).
Francja 62:61 (32:3:;), ha·l, Kaoad.yj_C"'.lY1k Meissne1r, Wl-0.ch
Jugosł-'lwia Mari i Japoncz~:t< Ya.mano.
USA - Ja.pooia 125:66 (65:36),
c.zornY,'ch . Dub·ioki w

Jurek

odpadł

I

Złoty

medal
.• . , ,
, .no-1•·1··_;::
a
dl A e .._, .lilt..11
·
11

,

Na łódz.!, :m t-0~ ce żużlowym odby! się m'ęc!7.y•n a rodowy me0".1: n.a
i.użlu, w któ1r ym Tramwa.1a r2 po<Z
Aut<:'incl<lub
kcnał
W:33 .
Os"rawyK,rej.,ky

,

0

Na froncie
piłkarskim

ŁKS-Czarni · 7:3

(2:0)

RADOMSKO (tel. własny). Prze
l"!a ·ob oozie w Spale pH-

bywają.cy

karz·e ŁKS r·oze„g r a1i \V'cizoraj spar
rJngowy mecrz z ·czarn y mi R'a.do1n-

s1k-0 wygry•wa,ją,c 7 :3 (Z:O). Po drwie
bramr.ti dla lodziz1.1 :z.dobyli: Szym

bo·rs1ki i Biała•s,
~:r·~ 1 k.a.·H_· _Lo.nęn~,
'W .J:>~E>r\'<-sZeJ

a t;:zy d aJ.sze uS::u-ma· i S·muljfk.,

_POiowie n'>,=U na
POZYOll ł~.c:'n:kow graJi SoporEk 1
Lo ren,c. Vv zes-po le czerwn10-bi aZ~·oty medale ·~dobyła · An.g i el.<.kó!.'l)i>'~h ,~~_pn również Wl azl y.
--·
ArrL Lcnstxm:>u.gh w fma•l e 200 m
st. kla6 . . U~tanowila ró.w.n;eż r.v_ąwy
reC<:or>d sw1ata - 2.49,5. 2) Urselr.:cr:m (Nie,m cy) - 2.3-0,0, S) Goebeł

(Niem~y)

-

Ruch
MTI{ Budapeszt 3:1

2 53 6
. • ·

Niespodzianka

W międrzynarod-0w~·m meczu pił
;.__3[ris1kim Hu.eh Chc•rZÓ\V poko1nał

na trampolinie
Wielką niespodziain.ką
czył się J<rnnkurs skoków

zakoń

z tram
poiiJny w konkurencji kobiet.
Po raz pierwszy w hbtorii
Ig.i·zy~k Oli.mpijs.kiich rnislrzyniq
7'0stala Europejka. W Rzymie
tr'umfowała Niemka Ingrid Kra
mer, która od pierwszych skoków zdecyd°'wanic prowadzćlu i
pewnie zdo.byla zloty ń1e.dal.
Uzyskała ona bardzo wysuką
156,81 pkt. Srebrny me
notę dal przypa·Jl ·w udziale reprezentantce USA - Po.pe - 141.~4
pkt, a b.rązo,wy Ang ielce - ·Fer
ris - ·139,09 µkt. Dalsze miej137,82
s·ca: 4) Willard (USA) (ZSRR)
pkt, 5) KrutOMTa
136,11 pkt, 6) brązowa medalistka z Melbourne Macdonald (K::i
134,69 pkt, 7) Long
nada)
129. 63
(Wielka Brytania)
pkt, 8) DUJ) on (Holandia)
123,35 pkt.

MTK Budape.szt 3:1 (2:1). Wsa:ystk1e braomJci dla RuciJU zdobył
L·erch. Dla go ki łHa,mkę strzelił

Nagy. Najl·epsrz.ym zawoćn i k i em
na boi.siku był ś r c1~Jtowy napast„

niok Ruchu -

Lerch .

li liga
'.V sobotinich meczach o mistr;zo

r.!\,·o l i ligi piJ<a.rskiej
'vyniki;

t12y.soka1.10

Callsia
(By'ld.gom.cz) Cra1:0 (O:Q) . Górnik (Radl'n) covioo O:O. Wawel (Kra•ków) - Leg'oa (K·l'OIS'OIO) 6 :0 (l :0).
Za.\\•i·;za

Dobrze gra
młodzfeż MKT

stał

XVll I. O.
Program przedsta!Wia

się

nastę

:pują,oo:

Koszykówka. 8 me.cz.ów elim'oa
cyrj nych. Po1'<ka gra z H!szpa.nią.
B<>ks. Walki eliminacyjne. Z Po
larków wailctZ.ą Ben.ctig i Kaspnzyk.
Kajai.I. Biegi f'nałowe z Ulda:iałe:m zarwoeidi.'likćow PO'l&ki.
KoJa.rs1Jwo. Fcoaly wyści.g;u drużynowego na 4.000 m. Finał 1000 m.
Szermie<rka. Flo.ret w kcnk;u.ren
cji i.ndywiclJuailnej .
Pitka n<l'ŻJla. 8 spe>t.kań. Polska
gira w Livo1rno ~ Danią.
Hokej nA trawle. 3 spotkania.
Po·lsika gra z P&kistanem.
Zapasy. W aJC<! w s.tiyh1 ld asyictZnym.
Pływam.óe. F'.nat Slkokó1w do w.ody mętż.crzyrzm. 100 m 6'ty1l. dorw. ko
biet, pi•llka wodna.
żegla.rs•l>Wo na G-Olfo cli Na1poJI.
Strzelanie. PietoJet.
Ili Dziś olimpijczycy w Rzymie
ko.rzyskć będą z prze!f'Wy,
0

ci?o

końcowym

gmgu

długo

.
m'l.kł:v oklal>ki.
punkt0twall:
Sędziowie
60 :57' 60 :57,

oo :58

*

*

Tylko jedna porażka biało-cżerwonych

na Lago Albano
I'

nie

6Q:57,

i 60 :57.

*

W dalszyoeh Sf>lO•tkan ia.eh eUmtna·ClY':i,n:vch wagi. mwszeJ turt1.1ejru
bokse·rsl<:iego p.Mlly oaso\.ęipU·Ją.Cle
roms·trzygnięda:

Najrwięce.i em-0c.ji do.s.ta·rerzył po
RZYM (PAP). ~jalni wys!an
jedynek stLtafet rn.ęż<czyrz;n 4X500
n·icy PAP dcn01Sll.ą:
Pięko:ie jezioro Albano położone me,trów. Z ka:ildej z trzed1 g.ru.p
u s'tóp wzo\(Ól'Za Castel Ga.nd-OJfo by do de.cydująieej f'nałowej rozgryw
!o . w sohotę tere0nem dalszych '.llma ki 1<,wali!i'kowały się dwie najJe.p
sze załc 0 gi. Po•la~y .ie•chall na IV
'?an k;aJaJrnrzy.
torze obok reopre'.l.enta.n.tbw ZSRR,
Holandii i \Vloch. Na p'erwszej
Dll•llllB•B118B•••• zmianie
Spipopłynął Ziel'ńsoki.
z OSTATNIEJ CHWILI
bardzo clo•bora:e końociz.ą<>
S'ał się
PODZIAL MEDALI
reprerGe1nta.1~1·~e1~
tuż za
7Jmj:af1.ę
Zi-eln1sk1
Po trze.c'lm dt:1iu I.grzys'k po- Zv1~atllk.U Ra<lzie.cł.<i-ego.
UZVEf<a.t cza's ok. 1.59. Skwairc!Ział medali jMt następ·ujacy:
zto'te 5<rebrne brąz. 5'ki tmkże pojechał bardzo dobrze
ieclma1k <1a•da•l prow.a1dzili ka.iaka3
vnc•chy
n.e ZSRR, a tuż przed nas wyisu 1
Niemcy
t1eli się Wło5i i Hól.endorzy. March
l
W. Bry<ta.ni
lik o.a tr-zec!e,i zmi2n1e popłynął
1
Au„trałia
na is.labie.i. Wyida•\vało się, że pły2
USA
na os·taroiej '.lltnianie KaplanP•C.Y
3
ZSRR
niak nie zd-0~a już wyprowadzić
1
Brazyli'a

Lee (W. B·rytania) perkcnal Wah
iu (Indo.n€fZ.jaJ. Siw1l<0 (ZSRR) poko,nat Chul!l.ga (Ko.rea), Poorc"'l
(F'rancja) zwy>eiężyt Kn-0esena (Po
IHknano~it
A.tryka),
łudl1i-O<W1a

Redaguje 1tolegium Red.a.keja I Adm!,n!straeja - Łódź Piotrkowska
Sekretarz e>dpow 2()4-75. Dział e·konom. 2'23-05. Dział miejski 228-32,
Biuro Ogłoszeń 311-50, 293-00. weWl'l. 30. czynne do 15.30, .sobota do
ul. Roosevelta 17, 1<00.to PKO !Ądź 7-6-S79. Prenumerata za gra.nicę
ul. Wilcza 46. kon.to PKO

& DZIENNIK ŁODZKI

or

205 {42So)

przy uoct.ziale 728
W Rzeszo•wie,
nasrz:.ej osa.ct:v na druga P·OZ}'Cję. Z&Wodn.'.ków ze 147 klubów rczpo
Jeszcze na 100 m przed metą na c<Zęty się m•strzostwa Polski jw:1io
czele znajcto•w<J.ł się rc1pre:zer:itant ro\v '\V le1l.;-k:oatt-etyc·e.
zwiąwk:u Raid'zieC'Jdego, na drugiej
,., 02 yic.j i b.ył Wło,ch a tuż za n im
Ho·l €nde.r. Poiie:r.-: Je,chał na c'Z!wartym miejs·c·u .. Końcówika w wy·ko-

:UzY'~f<nno

szereg do,brych

\V)-:ni-

kow. Wa.li.góra p•rzeb:egi 110 m
P.rzez plo1ki w cza.sie 14.5. a Maj-

cnrow ~ cz

skoczył

w dal 7.10.

naai•u Ka,plan1a1ka .a:a1mp-0now·afa.
Piekriy. ~·ukces odniosła ło.dz.ian
zw.iE;1kszyl tern.po l PO pięlrnym k_a Sał.a,c·n~1ka zwyc i ę-żając w cza
f·,nsz.u wyiwa 01czył dru.gą p-0rzycję. s1e 12 Sfkund \V biegu n.a 100 m.
Jedrnie Sr<::warski ,~ sobo·tę nie
zaokwal1fhk·o•wac $ię do f'-.
PO'lakowi za1bra1klo sił :.,,
wy~c1gu. na 1.00-0 m ,i w koń.cowej

zdoła.
nał!'"

fazJe

Wlid'ZąiC . . Ze

J.UZ

l'lie

stać

go

re.a lepsrzy wynik, wyraźnie u.:w-01mł ,te-n:po, ;·ezygnują,c tirm s.amym
z f nal u. Na taką de,cyzje naszego za•wodnl!ka wipł>nnąi fakt. że po
o:~u. g-0dz r:iaich t_nusiałł stenąć d-0
'\R· 1.<1- w stitafec:e. .Jaik się póż1.1 e;1 oka:>'.~ło. w S'Ztafec'e 11 ic zawiod! rehabilitu.ia.c s'ę za niepowodizeme w jedynika«~h.

. , Kolei"llrz
OZIS

Huragan

,iii!'

c•Uołom'1n)

ll'f
lóclzikiegn KolE',iarza
Pozei;rajf\ dzi.ś 0 ,godz. li na
boisku przy Placu n· MaJ·a mecz
z Huraganem Wolom in.
Spotkanie to roze,grane zostanie w ramach Swi<;la Kole.iarza, organizciwane.go przez Fe~
deirację Sportową Ko.Jejarza.
Piłkarze

'
dZ·iałaoml. Telefony bezpoś rectni_e: Redaktor nacrz:elny 325-64. Z-ca recJ.a.kt-0ra naC7,ctnego 307-26.
Cectrala 293-00 łączy z W<lZYS·tklmi
337 -47, 343-80. Dział kult~.rakly 341-10. Dział sportowy 208-95 .. Dział listow 1 1nte•r-.vencji 293-00 wewn. 34. Reda.l<cJa n-0cona 2.09-76. po=t-Owe, hstono&ze oraz PUP1T< „Ruch", Łódź,
13.30. -:- Pr€l'lume·i:a·ta m1~•ęc1zm1e zł 12_.50. ?.ren_umeratę przyim·UJą pl..;„ówk.i
wynosi'. kwarta.lnie zł 52.5<l. póh·OC"lrne zł !Oo. roczm!e zł 210. Zamówienia l wpłaty przy,imuje PKWZ „Ruch". Warszawa,
1-6-100024. Wy.daie: Wydaw11ietwo Prasowe „Prasa Lódzka", RSW „Prasa" Łódź, PH>trkowska 96
96.

a-ł

0

.On.i.ko Za.kl. Grat.

a.s.w. „Pra.s.a.•1 -

Lódź.. . u.l. Zw.ir~.J7.

- Pap.i.er• druk. mat, 60

a.

