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Rok

te1e2aua

nit'dziela 12 t

~ejmu

w drodze

do Meksyku
Kongresu
zaproszenie
Na
MeStanów Zie-clnoczonych
k;yku udała s:e w sobotę rano z rewjz:vta do tego kraju
Sejmu PRL ooj
dele<a~ja
marszałka
przewo:in1ctwem
Sejmu - Cze;;!a wa Wycecha.
delegacji sa P-OCzlo'.1kami
Lorentz
słowie Sto:ni3Jaw
Artur Starewicz.
Budowa 138-metrowej telewizyjnej stacji przekaźnikowej
na sw1ętym 1uzyżu w Górach S"'iętokrzyskicb dobiega
koilca. oprócz nadajnika telewizyjnego zamontowano tam
również

aparaturę

UKF

oraz

przygotowano

pomieszczenia

i maszt dla telewizji kolorowej.
CAF

-

Bielecki

11'~.IE;TE
nkieta „P1uw•r(];m)I" suge_T"'.l;Jqca: „że. „szczęfJ
cieszy się
cie k:rótko trwa w malżen.stwi.e
No chyba, człowiek
duzq po!J'U/AJ:rnoś.cia.
może opisać wł<wn<'. tom.ę lub męża, Jeszcze
mu to wyd:rwlw..11.; i na dodatek Z(];plocą. Pozo tym .iest 7e:;zcze inny powód. O ma.lłatwi.ej f)iSać, 1Z1i.ź ;e
żeń:;twie wiadomo P'l"a;'<rtylun.vać. W ogóle dziww. to instyt'Uc.ia. Choć Jed"la
z nujs·tar-szych na świeci.e, zaim4.aist się d.os·konalić. 1est
z •tzą catraz gorzej. Okazuje .<-i~. że dośW1adczenia 'J)'1'Zodków w tym przedmwci.e są dla nas z1Lpelnie bezużytec~
M. Ba, naA.Oet doświadczenia u>soMczesnych nam przujacir>ł., znajomych i są«icdów n1.ewiele wnoszą. Ma/:,żeń
stw..z musi. doświ<ldczyć każdy osobiście.

A

Mój

głos

A. Gromyko
w Czechosłowacji
Minister spraw zagranicznych 7.SRR A. Gromyko przy
był w sobotę do Czechos!oW'lcj1 na zaproszenie ministra
CSRS
zagranicznych
spraw
V. Davida.

Nie1którzy zwiedzeni wzra.sra.jq,cq Liczbą rozwodów gf;osz.ą kJryzys rodziny, imnl;i k,ryzys malżeństJwa. 7a11oo irn.:;tytocJi iitp. Wydcije si,ę, ze wmx>dy 1lJie są konseikwencją
kryz11su, lecz sk:wtlciem. prze""'!1 1~ Weu>nęt.rznych, ja.kie
ta i11JStyit:ucja przec/Wd.ZI. M-a lzenS't'Wo bu.dorzva.ne dotych-

po·
będzie to zbiór
tey1atycznie?
- Raczej tak, jest to rodzaj
tematyką
Ogólną
poE<matu.
tei,;o 1;.)miku jest więź rodzinna przestrzeni pokoleń,
nd
PorJct?.innv „patriotyzm".
ws~cł on trochę na marginesi~ powieści, nad którą obecnie pracuję, a której temamitu rotem jest problem
d::lnneg::- w okresie powstania
styC'7niowego. Powieść podejm:;je proble!Tlatykę. którą poWolody Skiba w swej
ru~za
książce „Nad poziomy". mówlriC'ej c dojrzewaniu do powstania styczniowego gimna.zjalnej młodzieży Piotrkowa
Ja mam
w latach 1858-63.
że
nar! Skibą tę przewagę,
nie muszę obawiać się cenzury t'arskiej. Poza tym Skiba
czy

powieść

pisiąc

czy,

-

W arunlciem pairtneTstiwa .1~ zia$ równowaga władzy
~od.zinie. Zwrócili na tę s1erre zagadnienia uwagę
również speocjlaUści podkreślaJqC, że Jedmym z is'botnych
~żeńsit-1~ i~st /oo.nflilot
~t::zeisnego
konl.flilctów
o u>tadzę... w domu. Tann· gdzite mąz i zona PTa.cujq
zawvd.o<wo,. zn~knęlo pojęc~ „gknDY rodzimy". Powstia/,a
w t;Q m1e7sce ;.rodzima dn.ouglowa''· TOOZll s~ teraz m~
Daumiie; było
dZ"J małż<mkcnni spór 0 ko'1Tllpetencje.
wszvstloo ja.me: do męża należ1J.to zabezpieczenie
runww maiterialnych, do żony zaś gotowanie i rodzeDziś S'PTaiwa sie znacztn.ie slwmpli.loowala,
ni.e dzieci.
Jednakże
cltnć rodzenie dzieci nada;Z należy do żorn.
wiele innych funkcji rOdzinnych' mę;owie, choć z duMv,żliwe. że z bi.eigiem czasu
ż1rni opora.mi, 1NZejęli.
wy~:rystalizu;e się talci Wd;;iW.l pracy w rodzinie, że
n1.T~t nie będzie sil: cZ'ul po~rZ'ywdzony lu-b U'fXJ'lwrzony,
a ,1vs-z:y,scy będą zadowo-len.l. Ne. razie jednia.k obie U'JI·
S?,~1e. sf:rony nie bardzo wiedz.ą, a czasem i nie chcą
tciedz1eć co do nich 1UJ,leży.

Wa-

W każdym bqdź razie optymiJstyczne jest to; że malźens,two Jako in:;tyfucja si4 dermv-k,raJtyruje, a małżon
Twu:ie cmaz ba.,.dziej się od siebie uniezal.eżniaj.ą. Kto~
źe wswlczesne małżeńS'fnvo
ki8'/iy~ traflllfe zauwa:żył,
przypomina d.u,-oje hldzi, k+,órzy Jad.ą tym sann.ym pociągi.em, lecz kaźde z nkh TKJtrzv w inną st:roni: i oglqda r>r-zez okno inne krajobrazy.

KAROL BADZIAK

pobliżu

Sajgon.u na bagteren.ie toczą sie zawa lki między kilkoma
cięte
pułkami żołnierzy wojsk rzą
dowych a partyzantami. Terenem walk jest oołudniowa
część delty rzeki Mekon!( w
Wal~i
Cong.
prowincji Go
w sobotę po
się
rozp\}Częły
południu i trwały do pÓźnycb
godzin nocnych.
Z pomocą żołnieorwrn wo;sk
lotnic
pośpieszyło
rządowych
dokonało
two USA, ldóre
29 nalotów na J)-Ozycie parstronach
tyzantów. Po obu
są straty.
amerykańscy

R.ównocześnie

mRrines
zantów

zaatakowali
w oółnocne;

partyczęści

Wietnamu południowego. Jak
wiadomo, partyzanci w tym
zadali w bieżącym
rejonie
tygodniu ciężkie straty wojskom rząd.owym.

. .
....

USA powinny opuścić Wiet
prCJlte.>--tuie
Indonezja
nam.
przeciwko amerykańskiej po
Jityce w tym kraju. Oświad
czenie takie złożył prezydent
Sukarno w wyIndonezji
koreswndenta
wiadzie dla
dzienni.ka „Tok,io Shim.bun",

• * •

te'!Tlat
na
komentarzu
w
narady prezydenta USA
korespon.den.t
City,
Johnson
Agencji Fran~e Presse powosełuje się na oświad:!zenie
McNamary.
kretarza obrony
W

łódzkich
pisarzy
najpopularniejszych
jesi twórcą wielostronnym.
Poeta, prooZaik. równid ja.ko tłumu-z ma na swym
konc-le wiele przekła.dów poetów rosyjskich, ukraiń
skich ; białoruskich. Obecnie przygotowuje do druku
no" y tom wierszy „Puste krzesło".

pańskim

współczesna
swej epoce, niż

wieść

w

W

nistym

Jeden
Ta.deusz

ne.

cZ'aJS' na. su'J)'1'emacji przeważnie mężczyzmy nad looob.ietą,
przestaje być sojuszem mocniejszeoo ze. słabszym., a staje s;.ę instybucJą opcurtą na pairtners1Jw1e.

zaciete walki wpobliżu Sajgonu
że efektyWy amerykańslcie w
Wietnamie · ołudnfowym wyźoł
130 tys.
noszą obecnie
nierzy. Li.czba ta jest więk
s?a o około 15 tys. od wszydotychpodawanych
stkich
oficjalnych.
danych
czas
nie
nat.omia9t
McNamara
nfo o ewentualwspornn.iał
nych koszta~h nowej eskalachociaż
Wietnamie,
w
cji
sprawa ta była szeroko dyskutowa•na.
Zwiększenie wY'datków wo;
skowych w wyniku konfliksposób
tu wiet'.lamskiego i
w
znalezienia ich pokrycia
orzyszłym

budżecie. stanowią
troskę rzą

obecnie poważną
du USA.

••
prozie i innych sprawach
poez11,
rozmaw1a1ny z Tadeuszem Chróścielewskim

współczesną

realiów stosunek
do
mi&!
mniej Pieczołowity. Ja piszę
w oparciu o studia archiwal-

w ankiecie

180 tys. żołnierzy USA znajduje się w Wietnamie płd.

o

-

na przymusie, ekonomicznym, obyczajowym, moralnym,
dziś oparte jest nil; wolno.~ci T'J znaczy dwo7e ludzi
wza,P.mnz.e zrzeka su~ 1X> PT<>.stu tej wolnośol.. l później
mn1~j lu/J bardziej tego żałztJe. A pomie<iva,ż ludzie poza
nieli,czn!f'IDi wyjqtkam~ są z natury leni.wi, nie ma.ią
po~JJm ami sily, by ze sobą tyć, ani sUy, by s-ię roze7ść.
Zac~·yna się drama·t: 'Jl'1'Z1f k-tć.rym bledną tragedie Szekspira, Bywa i tak, ze. m-iloś~ przeradza s~ w nienawiść,
nienawiść w pożąda:r11e, poządante w rozdirość, zazdrość
w :;adyzm. so.dvzm . w. trwo~ę. trwoga w ek-stazę i tak
daloJ. aż do ... nerwz<; i szokow ·, r>syehocy, k!tóre uczes1.mv-:y tej niewesoł.eJ zaiba-11.11.1 naiwzajem sobie 'imdukują.
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wiązany

Mrolżeń.;two Je:M obecme zowi4zkiem Z<JJU>ie>ranym a~
lutnie bez jl1ikiegokolwiek przyrmum, związkiem 01J(1:rtum
na. dobrej woli i chęci pa,rt-.ierów. Dawniej oparte było

biskupów polskich
do biskupów
niemieckich

o

zdaniem, po.:
mnieJ mówi
powieść pi•

sana z perspektywy

hiscorycz·

nej?

- Nie, tylko tu choozi w!afoie o tę perspektywę. Auto' współczesny zwraca mniej
uwagi na stronę obyczajowona przykład
Jeśli
opisową
powie, że jego bohater uży
wa wiecznego pióra. to nie
bedzie. tego pióra opisywał.
Zwróci ono natomiast uwapisarza ery atomowej
,...~

z

Chróścielewski

jako niP spotykany już relikt
Ale powieść hiprzeszłości.
tylko
st-0r:vczna to jednak
basó o przeszłości.
czy ma pan jut jakie$
plany na następną powieść?
W na~tępnej chcę sięgna.~ do stosunków niedalekiej
okresu okupapr1esz!osci
cjt w Mińsku Mazowieckim.
Bedą to dzieje tajnego kola
ak3,demickiego. które powstaIo samorzutnie i istniało do
wojny.
końca
to powieść
będzie
czy
autobiograficzna?
- Jeśli piszę o czasach, któ
10
pamięcią,
obejmuję
re
przvnajmniej w 70 procennie
Co
tach autobiograficznie.
OZ'1acza, że są to pamietniki.
Pr3wda biograficzna stanowi
zawsze odskocznię dla prawdy literackiej. W hierarchii
ważnośti tego co prawdziwe,
a co typowe, zawsze zwyckża w powieści typowe. Dlado moich
t~go w posłowiu
ks'.>1żek zaznaczam, że są to
pamiętniki.
powieści, a nie
Krytycy mają do mnie pretensje. że wyjaśniam to, l'O
literackim
świecie
w
je~t
truizmem, ale mnie takie wyjaśnienie wydaje się konieczne.
Czy lubi pan czytać re•
cenzje s1V; •1 książek?
Mv§lę, że w takiej sy·
tuacji autor zawsze czuje się
ja~ młody człowiek uczestnitowarzyskiej
cz3i::y w grze
„p!otk!". Musi sluchać tego.

co o rum mówią, ale sam nie
odpowiedzieć.
prawa
ma
Chciałbym więc skorzystać z
dzz~iejszej rozmowy. Kryty::y
bardzo przychylnie ocenili mo
ją ·,.Szkolę dwóch dziewcząt",
ale odczytali ją wyłącznie jako oowieść o szkole I Lodzi
tamtych czasów. To prawda.
ale w moich intencjach miRdla
h ona drugą warstwę.
Polrnzywala
mnie naczelną.
czlop~ychiczne
pr?emiany
wieka opuszczającego środoWioko w którym wyrósl. dorn
Pokazywała więc
i rodzinę.
proces aklimatyzacji
trudny
w wielkim mieście przybysza
z maleE(o miasteczka.
- Uprawia pan różne gatunki literackie. czy czuje się pan
bardziej prozaikiem czy poetą?
Poezja to cudowny tnwypowiadania się.
strument
Potrafi oodać nastrój chwili,
ciekawe stany psycj1iczne, potrat; dać własną ocene ota-

DZIECK.S.

Rodzice powinni skontrolować
u okulisty wzrok swych dzieci
najdalej do trzeciego roku ży
Do . tego czasu bowiem
cia.
dziecko nib zdaje sobie sprawy
z tego, czy widzi dobrze czy
żle, a i rodzice nie są w sta•
nie tego stwierdzić. Jeśli wadę
się dopiero
zauważy
wzroku
szkolnym, podczas
w wieku
na koczytania i pisania
rekturę często jest już za. póź·
no.
DZIECI

. Alkohol

I

ALKOHOL

jest

szkodliwy dla

małych dzieci nawet w posta•
ci zewnętrznych okładów. Le-

karze

zach od ntoniemieccy odu:.>

towali tragiczny wypadek. Matka

4-m~esięcznego

bila mu na

nóżkę

chłopca

okład

zro„

ze

spirytusu. Alkohol przenikają•
cy przez skórę do organizmu
malenstwa spowodował ciężkie
zatrucie. Pomoc lekarska okabezskuteczna, dziecko
się
zała
zmarło.

KARMIENIE ZDROWE
D~A ••• MATEK

które same karmią
Matki,
swe dzieci są mniej narażone
na raka piersi. Tego zaskaku·
jącego odkrycia dokonała Swia
towa Organizacja Zdrowia, na
porównaw·
badań
podstawie
japońskich,
U kobiet
czych.
które do roku albo i dłuże.i
karmią swe dzieci, rak piersi
niezmi<>rnie rzadko.
występuje
W porównanin z Amerykankami, które rzadko karmią 117.ier.i
piersia. Japonki choi;uJą. na tę

trP ..;c.
- czy przekłady uwata pan
równie wartot\\ órczosć
za
jak oryginalne pisarściową,
stwo?

-

Tak. tylko znacznie trudTrzeba tu bowiem
siebie, swoją indy-

niejszą.
wyłączać

wyrazić

cz3jącego

świata,

świadczf'ń

życiowych

W5J.:elkie odcienie uczuć. Nie
p:>trafi natomiast opowiedzieć
nas świecie.
o otaczającym
jest mową
DlatPg0 poezja
młodych
wszystkim
p~?ede
lu-:l:rl. Po iluś tam latach do-

m3

z

do

człowiek
związane
doświadczeniami

przekazania

własnymi

życiowymi treści. których nie
m!o?ści wiersz. Może je wyNie
powiedzieć tylko proza.

znaczy to. że dojrzali pisarze
zawsze rezygnują z poezji na

CIEl&AH'OSTl&I DLA
OCZY

r-.i:'i!cZ prozy. Niektórzy łączą
je obie, ja sam dopó I będę
m0gl nie zrezygnuję z poezji.
- Co sądzi pan o poezJi nowoczesnej?
- że powinna w jak najprostszej formie przekazywać
nawet treści.
najtrudniejsze
Że powinna mówić językiem
zrozumiałym. Zdarza się czasem. że za wyrafinowanymi
ś•·'Jdkami przekazywania myś
li poprzez spiętrzone metafo-r-· .. , kryje się bardzo uboga

lHATEK
postać

dziej.

raka

MATKA

sześciokrotnie

JAKO

rza-

SŁOWNIIt

Dziecko w wieku przedszkol·
nym wypowiada tysiące słów
każdego dnia, w ten sposób po
więk•zając swoje ubogie jeszcze słownictwo. szwedzcy psyta
że
twierdzą,
chologowie
„paplanina"

ważna

cka.
przed

niezwykle

jest

dla rozwoju mowy dziematki
I nie

oni
Przestrzegają
niecierpliwością

odpowiadaniem

nieustanne

na

pytania pociech. Dzieci
wzorują się
czterech
wszystkim na słowniku
szwedzcy psychologowie
dzą,

że

rod?:eń~two

i

do lal
przed„
matki.
twier

towarzy~

sze zabaw mają w tym
dzie wplYw minimalny,

wzglę

widualność, a to nie jest ła
twe Mnie pomaga tu to. co
pr7eszkadza mi w ory~ina!
n'o!j twórczości - fakt. że jestem z wykształcenia filologiem
- Mote nam pan powie na
zakończeme, jais toczy &1ę ży
cie w mr:..łżeńst.wie literackim?
Bo przecież i żona .•.
- Konsekwencje tego fak·
tu są poważne. Po pierwSle
bohaterkę.
wspólna
mamy
7-letnia dziewczyna z „Córco tramwaje jego"
ki tego
w
występuje
żony
mr.jej
„Szkole dwóch dziewcząt" Ja·
druPo
panna.
kJ 20-!P.tnia
gie stale czekamy w kolejce
dr; maszyny. A kiedyś zdartvl nai.n się przypadek niezwykły.

Siedzieliśmy

z

żoną,

maa w sasiednim pokoju
szyna zaczęła stukać „sama".
Ok'.łzało się, że nasza córka
przepisuje swoje wiersze. Po
trzecie więc - w takim mall
pisać
zaczynają
ż2ń~twie
:izieci.
- Dziękuję i - czekamy na
nowe pańskie pozycje.
Rozmawiała:

T. WOJCIECHOWSKA

Łeczyccy górnicy

Prasa zachodnioniemiecka SPOTKANIE

wykonali

między biskupami polskimi

roczny plan
Lęczy-

ci

Wojewódzki Zjazd ZMW

Młodzież

wiejska przygotowuje
5-łalki

do nowej
Wczoraj, rozpoczął w Lodzi
obr<idy V Woj. Zjazd ZMW,
któi-ego celem jeo>t pod;>umopółletmej
dW'U- i
wanie
organizacji oraz
<izialalności
dwlszej
ustalenie kierunków
pracy.
Oprócz 149 delegartów, w
wc.-zor-aj
wzięli
obradach
udział sekretarze KW PZPR
z I sekrela.rzem St. Jędry3z
WK
sekretarz
czakiem.
ZSL St. · Pobocha, wiceprzePrez. WRN Wł.
wodniczący
pr-zedstawiciel
Pawlak oraz
ZG ZMW A. Wło·da.rnzyk.
Cho<:·ra kterysiyczny dl.a ostat
;nich lat je;t da.l»zy znaczny
dorobek w wielu dz,iedzinach
woj,
ZMW w
działalności
przebiePomyślnie
łódz.kim.
organizacyjny
rozwój
gał
:twiązkiu, na~•Pił wzrost poziolillU ideowo-wychowawczego
młodzi<"ŻY
kultural•nego
i
proceorerz aktywizacja w
sie rozwoju s.połecz:no-gospo-

się

Orga.ni„,acja
ws.i.
darczego
obecnie
liczy
ZMW,
Woj.
bli•ko 52 tys. czlonków. Wiek
szość z njch (78,6 pre>c.) l.)racuje w rolnictwie.
działalW ciągu 9-Jetniej
noś~i. ZMW silni€ zaangażo
wał się we ws~y3tkie sprawy
w3i i ma szczególne zasługi
w podnoneniu ran.gi zawodu re>lnika wśród młodr_ieży,
rozwoju różnych form życ;a
tu.!'Y
kultura.Ino-oświatowego,
styki Hp.
Lącznie z różnych form oświa
-ty rolniDzej korzysta <>beenie
Na
młodzieży.
ok. 23 tys.
w~ łódzkiej pr7.eszło 40 tys.
o•ób d-0 la.t 35 nie poiiaila
po-dwykslt.ałcenia
pełnego
inicjatywy
Z
stawowego.
ZMW, uzupełniło je już P'rze841 edonków organizasl.ło
cji, a. ok. 900 uw.ęszC>:r.a dlO
na
i
wieczor-0·wyeh
szkół
kur$y. 36 tys. czfonków orgabywalcy
stali
to
nizacji,
bibliotek gr~madt.kiDh. Sy~te
matyeznie wzrasta też zaintewieresowanie olim1>iadami
wystawadzy rolniczej oraz
wi pokonkur~owymi.

pobikJego w
kiem kościoła
wyba.udzielenia
ki€Dunku
czenia i prośby o wybaczenie, odczuw.i;ją n·ie tylko komuniści żyjący w tym «raju między Odrą i Bugiem".
że
przyzna.je,
Kcmenta-rz
„wielk·ie były krzywdy wyrządzon€ narodowi pol>kiemu
hitlerowwojny
wskutek
skiej", a „ogólne pojednan:e
wymaga czasu". Dalej kamen
równości
z,na.k
tarz stawia
cierpieniami narodu
między
p<Jlskiego a uczuciami 1udnoś
ci niemieckiej, kt6ra opuścić
musiała Ziemie Zachodnie i
r€akcje
„Gwałtowne
pisze:
p.rzesiedleńców
niemieckich
na memoriał kościoła ewanw>kar.mją z dirugelickiego
giej strony, że również i w
naszym kraju n•ie zapomniano o krzywdz'e i cierpieniu".
Komen.ta•rz za1:>0wiada, że „hi
sk.u·pi będą musieli teraz uzasadnić swój krok orzed •naro
de·m i rządem".
Voik,.;;zeitun.g"
„Aachener
podk'l"eśla, że lv l·iście biskupów polskich n.ie w3pomniagranicy na
u.znaniu
no o
01rze i Nysie, i że odpowiedź
bisku.pów niemieckich • „odbiega od treści m€mora.ndu.m
ewangehckieg.o".
kościoła
Ru1nds~ha·U"
„Westf<aelis.che
„·naród
że
obawę,
wyraża
z.rowmieć
polski mo·że źle
list polskich biskupów", bona
giranicy
wiem pt·oblem
zaOdrze i Nysie stał się
gadnjeniem ogólnonarodowym
można
Dlatego
w Polsce".
przypuszczać, Ż€ bisk-u.oi polscy se>otkają się z niezadowoleniem nie tylko ze strony komu.nistów. Nie l)rzyjdzie im łatwo reprezentować
w Po·l >ce swój punkt widzenia. Staną w obllfozu ba·r<lz<>
sur<l'W'€j rzeczyw.istości".

Pozdrowienia' w imieniu władz
uczesLnikon1
przekazali
woj.

• w

Krakowie odbyły się w
centralne obchody „Bar
burki" w przemyśle na!iowym.
Na uroczystość przybył wice
premier Piotr Jaroszewicz, któ
ry przekazał zebranym serdecz
ne pozdrowienia od Wladyslawa Gomułki i Józefa Cyrankiewicza oraz· podziękował gór
nikom-naf\owcom za ich trud
sobotę

i

wysiłek.

rok gospodarczy
Bieżący
•
- jak informuje dyr. General
nego Inspektoriatu PGR, min.
-,
Grzyb
Marian
rolnictwa
przyniesie dalszy wzrost u dz ia
gospodarstw państwowych
łu
w zaopati;ywaniu rynku w plQ
rolnictwa w
oraz
dy rome
kwalifikowane na5iona i zwierzęta zarodowe.
• Panujący od paru dni na
sztorm
południowym
Bałtyku
w sobotę nieco zmalał. Wiatry
słabną, ale mimo to kutry nie
na polowy. Jak zawychodzą
powiP"a Morskie Biuro Prognoz i'"'HM w Gdyni, po parodniowej przerwie ponownie należy oczekiwać pogorszenia się
pogody na morzu.

- - -- -

Wstrząśnięci

-----o
studentki

wiadomością

tragicznej śmierci
naszej uczelni

ANNY
KOŁUDZKIEJ
ROskładamy RODZICOM i
DZENSTWU wyrazy głębokie
go wspólezucia.
REKTOR, SENAT, GRONO
PEDAGOGICZNE i ADMlPANSTWONISTRACJ A
WEJ WYŻSZEJ SZKOLY
ŁODZI
w
MUZYCZNEJ
oraz UCZELNIANE ORGANIZACJE ZMS i ZSP.
grudnia 1965 roku
po długich cicrpic·
zmarła
niach, przeżywszy lat M
Dnia

10

S. t

P.

WIKTORIA
MARKIEWICZOWA
z domu LUKASZEWICZ
Wyprowadzenie drogich
dnia
nastąpi
zwłok
nam
13. xn. br., o godz. 14 z kaplicy cmentarza na Dołach,
o czym zawiadamiają
SYNOWIE z RODZINAMI

W sobotę - w przeddzień
zj•ndu organizowanego w ramach obchodów dwudziestonad hitlezwycięstwa
lecia
rowskim faszyzmem i zwoła
n ~go w związku z 20 rocznipowrotu 19 i 29 zgrupoq
wania piechoty polskiej przy
miniI a.rmii francuskiej
stt=r obrony narndowej marMarian Spyszałek Polski
szefa
obecności
chalski. w
PolityczZarządu
Głównego
gen. dyw. Józefa
nego WP
Urbanowicza, przyjął delegację byłych żołnierzy polskich,
na ziemi francuskiej
k!ót"7.y
WRlc?yli przeciwko hitlerow-1
ski.emu najeźdźcy.

POLSKA 11 grudnia

br.

„Topaz-23"
Wkrótce w salonach i skleradiowo - telewizyjny::h
p:wh
nowe telewizory
się
ukażą
wysokiej klasy - „Topaz 23".
W . m<>gazynach ZURiT są już
wwksze partie tych odbiorniprzez
dostarczanych
ków
Warszawskie Zakłady Telewizyjne na Targówku.

XX-lecie „Xenonu"
Jubileusz XX-lecia obchodzi
Pracy
z kc.lei Spółdzielnia
„Xenon" w Lo<lz.i. Z tej te>
okazji wczoraj w sali Teatru
„7.15" odbyła się miła uroczystość. w której udział wzię
li przedstawiciele władz partyjnych, miejskich i resorto-

z Rzymu do kraju kolejna grupa/
biskupów polskich, którzy bra
li udział w TV sesji n Soboru
powróciła

Zderzen'1•e dwo' eh
samochodo' w

:~:~cbdars~a.:1z ~zi~~:rJ~ii!· ::~-

pod

Komunikat CHD

POd Glul>ezycami woj. opolskie zderzyły się w piątek rano dwa samochody ciężarowe,
robotników do pracy.
wiozące
24 osoby zostały ranne, z cze·
go 14 przebywa w szpitalu. Naj
kieodniósł
obrażenia
cięższe
rowca ciężarówki należącej do
przedsiębiorstwa
Opolskiego

Głubczycami

1'ransport u Budowlanego w Ra

Franciszek Stocki,
ciborzu
n którego stwierdzono urazy
czaszki i pęknięcie oczodołu.
Przyczyna zderzenia była nie
furmanka na drooświetlona
dze, którą obydwaj kierowcy

3000056
„Wiesna"
42113

Wyskocz ył z11 pi ę tra

prod. radzieckiej nr

„Baume Marcier" prod. szwa

carskiej nr 35()16.
llnformacje o przebiegu loso
wania podane były w swoim
czasie w komunikacie telewi
Dotych
zyjnym I prasowym.
czas po odbiór nagrody zglo
sił się właściciel zegarka „Blo
nex" nr 3000056. Nagrody dla
zegar
pozostałych
posiadaczy
ków - czekają .
Informując o powyższym Cen
trala Handlu Detalicznego „Ju
biler"

prosi

zainteresowane

o

soby o zgloszen ie się po na gro
dę do centralne) składnicy w_y
robów jubiler•lnch i zegarm1
strzowskich w warszawie, ul.
Grażyny nr 15. pokój 176.

Dnia 10 grudnia 1965 roku
lat 5~,
przeżywszy
:r.marła,
ukochana Zona, Matka, Tesciowa i Babcia
S. t P.

GENOWEFA
CIESIELSKA
Pogrzeb odbędzie się dnia
13. xn. br., o godz. 15 na
Starym Cmentarzu przy ul.
Ogrodowej, n czym 7.awiadamfa, pogrążona w żałobie
16715/g
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RODZINA.

jednocześnie

i.„
w

usiłowali

ominąć.

uciekał

mieszkań przy
ul Kilińskiego 46, będąc w sta
nie nietrzeżwy'll wywołał awan
P. Kiedy do
turę niejaki L.

jednym z

mieszkania przybyli funkcjona
riusze MO awanturnik wyskoczył przez okno z II pii;tra i. ..
zaczął uciekać. Po krótkim po
on jednak ujęty
został
ścigu
i przewieziony do Izby Wytrzeźwień. (reg)

Spłonęła stodoła
w pow. łowickim
w

miejscowości Kęszyce pow.
Łowicz spłonęła stodoła w zado
należących
budowa;n iach

Anny Szadkow~kiej. Wysokość
strat ocenia się na około 20
tys. zł. Przyczyny pożaru chwi
lowo są nie znane. (reg)

cSPDCODA

zachmurzenie duże z więk
możli
szymi przejaśnieniami,
wy przelotny śnieg lub deszcz.
Temperatura minimalna około
O st0pni c., maksymalna plus
Wiatry umiarko4 stopnie
(reg)
wane.

r"

Komisji KC PZPR

czyć

(zt)

:z astromiczny „Gemini-7"'
naut'lmi Frankiem Bormanem
i Jamesem Lovellem na po98 okrąże
rozpoczął
kładzie
Obaj astronauci
nie Ziemi.
lot przeczują się dobrze i
bieg'! normalnie.
Kierownictwo lotów kosmicz
stanie
w
nych w Houston
T.:-ksas podało do wiadomoś
ci że wprowadzenie na orbitę statku kosmicznego „Gemini-6" z astronautami Wali Thomasem
terem Schirrą
Staffordem na pokładzie nastąpi w niedzielę o godz. 9.54
czasu miejscowego (godz. 15.54
c~asu warszawskiego.).
statków
zbliżenia
Próba
i ,.Gemini-6" w
„Gemini-7"
p>:zestrzeni kosmicznej odbę
dzie się w tym samym dniu,
w czr.sie gdy oba statki będą
na odcinku
si'l znajdowały
południową'
między
orbit:--·
częścią Afryki a Japonią.

posię
odbyło
W sobotę
sie:lzenie Ke>misji KC PZPR
czaW
do spraw Młodzieży.
sie obr"d, którym przewodBiura Polityniczył członek
cznego, sekretarz KC PZPR
Ryszard Strzelecki omówiono
plan pracy kom.i.&ji na przyprz€dyskutorok oraz
szły
wano niektóre 9re>blemy pra.cy
PolStudentów
Zrzeszenia
;;kich.

Zgodnie z protokołem obroty
towarowe między obydwoma
krajami wzrosną w stosunku
przewidzianej
wymiany
do
protokółem na rok 1965 o okopoważny
Ten
ło 20 proc.
obrotów zostanie owzrost
si11gnięty w wyniku rozwijają:ej się współpracy i kooperacji przemysłowej oraz rozwoju wymiany a.sortymentow zakresie
zwłaszcza
wej,
chemicznego, hutprzemysłu
maszynoprzemysłu
nictwa,
wego i :innych dziedzin gospodark\.

Kondka

„Bóg

„deszczu".

Kandy._ tam1 do niej są poza
zespoi, .Li, które już wy'stąpiły
także STS „Hybrydy", którego
z erratą" obejrzy„Uśmiech
my w Pałacu Młodzieży (godz.
z
STS „Kalambur"
i
20.30)
„Szewcami"

Witkacego

(sala

godz. 17 i 20). Poza konkursem, w sali przy ul. Jaracza 7, o godz. 16 .30 wystąpi
Łódz
„STUŁ" z Uniwersytetu
kiego.
Do wydarzeń dnia wczoraj•
szego trzeba zaliczyć dwa spek
takle. zacznijmy od gości Teatru 38 z Krakowa, który po
kazał „Ryszarda 111'' wg szeks
pira_. Zgodnie z tradycją teg_o
teatru, reżyser - Helmut KaJzar zrealizował , spektakl boga•
ty intelektualnie, frapujący tor
Wiele fragmensceniczną.
mą
tów, choćby „pochód biskupów','
czy scena przekleństwa Ryszar
da, której towarzyszyły dźwię
ki werbla, szokowało swą eks
TZŁ,

presją.

Trzeba
o

nieć

„,~r.h

przynajmniej wspomsceno!l'rafli i kostlu-

F'lł'Y

C71;h~'.

'ivspół~rci.ią

tworzrniu atmosfew
cych
spekta.klu, cieka<WYCh knl6-

ry

i

Ayub Khana

• • *

Prezydent Pakistanu Ayub
Knan przybył w piątek póź
nym wieczorem do Londy nu;
by przeprowadzić rozmowy z
premierem Wilsonem na temat problemu kaszmirskiego.
następme
odleci
P_ezydent
do Niemiec zachodnich, gdzie
konforować będzie z kanclerzem Erhardem i prezydenW następnych
tem Luebke.
dniach uda się do Nowego
Jorku, by wystąpić na forum
oraz do Waszyngtonu,
ONZ
by spe>tkać się z Johnsonem.

ułatwienia

Wprzyszłym roku dalsze

przy wyjazdach zauranicznyclt
związku

jącym.

się

ze stale

rozwija-

ruchem turystyki

grAniczne

za

l<ów.

Ministerstwo Spraw
zamierza wprowewnętrznych
z początkiem przyszłe·
wadzić
go roku szereg ułatwień dla
za
wyje:f.dżających
obywateli

dla swYCh pracowni

granicznej

wiceministrem

Tak więc składa.nie I odbiera
dokumentów potrzebnych
nie
do podróży zagranicznej będzie
mogło odbywać się w Komen·
Milicji Obydzie Powiatowej
watelskiej, właściwej dla miejs
ca

zamieszkania

przemysłu cieżkieto

Dużym

również i
niezbędny

oltecnie

ułatwieniem

to,

że

„za-

będzie

kwestionariusz

do otrzymania paszobywatel
portu zagranicznego
nie, jak dotycb
składać
bl;clzie
czas, w każdym przypadku wY
jazdu, lecz jedynie raz na 5
lat. w tym 5-tetnim okresie
paszporty zagraniczne bęrtą wy
dawane w skróconym trybie,
jedynie na podstawie zwięzłe
go podania.
zostanie także
Przedłużona
paszportowej
wkładki
ważność
z 3 do S miesiecy.
szereg ułatwień wprowadznnvch zostanie takżto dla biur
turystycznych co bedzie miało
znacz<>nie dla zakładów pracy.
wycieczki zaorganizujących

a także o świet
rystycznie,
nych aktorach, z których WY·
Barbarę
różniłbym
Małgorzata),
(księżna

Jasińską

RYszar<la
(Ryszard Hl),
jako
Zbigniewa Wiórkiewicza
Zbira III Tyrrela w świetnym
monologu oraz
,,śpiewany:11''
(Zbir
Gum~"'.skiego
Bogdana
I!). Twórcą dzw1ękowej warstwy spektaklu był Jerzy Michalik.
Wydar.zenie drugie, to „Jtlucz
niebieski" wg L. Kołakowskie
zrealizowany przez STS
go
Przewłockiego

„Pstrą.g''·
pisaliśmy

O przedstawieniu tym

innej okazji,
Przy
więc tylko, że reak·
cja publiczności wcale nie o':f::!~: spektakl bardzo się po·

wspomnę

S~ „Gong 2" z Lublina wystąpił. z programem poetyckim

,,TWÓJ

powszedni

morderca".

P_isząc o nim, trzeba podkreślić
zamysł realizacyjny,
c~ekawy

udanych fragmentów, a
jedną bardzo udana rolę (.<\Dna Węgłowska,
Za!<onnicy
moim
dot„·cbczas,
naJ!epsza
zdaniem, wykonawczyni prze!<llka
i

gląnu).

ostatecznycllj
ferowaniem
Z
wyników trzeba .iednak poeteprogram może
Dzisiej~zy
kać.
wiele niespodzianek.
przynieść
._

5.-U.'~NSKłi

Prezes Rady Ministrów miamgr inż. Jana Chyliń
skiego podsekretarzem stanu
Przemysiu
Ministerstwie
w
mu
powierzy!
i
C!ężkiegc
ministra
zastępcy
funkcję
maszynowego,
przemysłu
d 's
od ..volując go jednocześnie ze
stanowiska zastępcy przewodNauki
Komitetu
niczącego
i Techniki.
nował

zainteresowa-

nego (dotychczas dokumenty ta
kie wydają jedynie komendy
wojewódzlde).
Dla osób zamierzaJ>\cych wy
Je~hać na Węgry ma być znie
siony oł>owiązek przedstawiania. potrzebnych
proszei•"·

Chyliński

Jon

granicę.

I Komu ,,Bóg deszczu''?
w.

trybunału

Podróże

w piątek podpisano w Belgradzie konwencję między Pol
i Jugosławią dotyczącą oską
chrony roślin. Konwencja regu
lu.ie sprawy związane z wy- \
obydwomiędzy
roślin
mianą
ma krajami.

JIBlllllDłłllDllAllllHDllHllllllllUllllllUIJIAUDIRIUIHDl•lllDllllUlllllUIUllllllllHH•ll•IUI·
Dziś finał przeglądu „NaJC1e•
kawsze spektakle roku". Wieczorem jury ro.zstrzygnie, komu przypadnie główna, acz
rzeźba
s~·mholiczna nagroda -

członków

w1•stapić na nim w charakterze oskarżyciela.
W ostatnich dniach na Jawie środkowej w te>ku i;irotam przez WOJSko
W'.łdzc:nej
akampanii terrorystycznej
jeszcze 32 zworesztowano
lennikćw „ruchu 30 września";
zamordowano.
jednego
a
Rzecznik armii twierdzi jediż życie w tej części
nak,
kraju ,.przebiega normalnie·•
i że „ludność zdaje się poniszczeniu
w
piera6 armię
„ruchu 30 września".
Ag•mcja Reutera w depeszy
z Djakarty analizuje znaczenie niedawnych sugestii mispraw zagranicznych
nistra
Sul>andrio na temat podj ęcia
rozmów w sprawie Malajzji.
Dcchcdzi ona do wniosku, że
te svgestie bynajmniej nie ro
jakiejś rychlej konfekują
rencji pokojowej.

Młodzieży

dis

W

65 wyróżniających się pracowmików otr.zymalo nagrody.

watykańskiego.

tach Ubiegłych, dokonała !oso
wania nagród dla posiadaczy
zegarków zakupionych w pod
Jegłych jej placówkach.
w bieżącym roku nagrody od
3 do 5 tys. zł wylosowane zo
stały dla posiadaczy zegarków
Blonex" prod. polskiej nr

Posiedzenie

wych

„Gemini-7" kantvnuuie lot

::~~~: ;~~~~~·o;;i:I

generała

JUGOSŁAWIA

podpisano
w Belgradzie protokół o wyroi.anie towarowej na rok 1966
i Jugosławią.
Polską
między

zjazdu, J sekretarz KW PZPR
st. Jędryszczak oraz sekretarz
WK ZSL St. Pobocba. St. Ję
dryszczak w swym przemówie
niu omówił najważniejsze za-1
dania stojące przed młodzieżą
O godz. 6.43 czasu greenu
organizacją
i jej
wiejską
progu nowej 5-Jatki. lnicjatY-1 wich amerykański statek koswY młodzieży powinny przede - - - - - - - - - - - - - - inLensyfidotyczyć
wszystkim
rozwo
rolnej,
kacji ~ospodarki
ju czynów społecznych, podno
fachowej
szenia
kultury. oraz
poziomu
ogólnegowiedzy
wyboru
dokona
zjazd
Dziś

1

zydent

Wymiana towarowa

powrócili do kraju
sobotę

upoważnił
Sukarno
Suharto do zadecyd11wania kto ma stanąć przed
trybunałem
nadzwyczajnym
wojskowym, który ma osądzić
uczesl.ników próby przewrotu
Również
z 1 października.
Suharto ma · wyznagenerał

Według sobotnich doniesień
organu prasowego armii, pre-

kombałanło' W

Biskupi polscy
w

yłuaC)a

z przedstaw1'c1'elam1'

i niemieckimi

sobotnie ga.zety
Wszy;;tki€
zachodnioniemieckie na czołowych miej;;cach zamieszczają
ol>ozerne kom€Jlltarze na teWarmat artyku~u „Życia
nowo roczny plan wyd•o-byszawy" dotycząceg"o wymiany
cia. rudy żela.za w wysokośli>tów między bi31kupami pol
157.500 ton. Do końca br.
wyd<>~d-.il'
kopalni
załoga
skimi i niemieck,imi. Oto niedodatkowo 10 .300 ton 0 wa.rkomentarzy:
tytuły
które
łości 1.800 tys. zł.
„Apel biskunów oburzy! Wa,r(„Frankfurter Rundszawę"
iż
przypomnieć,
Warto
scbau"); „03tra reakcja poikooalni
plan 5-1€'tni załoga
biskupów"
apel
na
ska
L-1 wykonała już 16 li>tooaZeitung");
(„Stuttgarten
da br. wyjobywając 407.800
pry31Zllic z PoJ-s·ki"
„Zimny
ton. Do końca br. przewiduRundschau");
(„Koelnische
je się wydobycie 20.500 ton
„Neue Rhein-Ruhr Zeitung",
rudy ponad pla.•1 5-la.tki.
w komentarzu za.tytułowanym
górnikom skłaŁęczyckim
„Ofrzeźwienie" stwierdw., że
damy serdeczne gratulacje!
~rowywołane
„oburzenie
(J. Ziei.)
-------------------------------

V

··
d
I
·
s
W Il ODeZ)I
M. Spycbalskieto
marszałka

o wymianie listów

kopacni
zawiadowca
L. Wyslocki
- mar inż.
ca-1
zameldow:i wczoraj dyrekcji
18 bm. w
że w dniu
LZG,
popołud·niowych
godzinaoh
został wykonany przedtermi-

mlli!IP~='~:c::::~:l:z:r:~~~e~

1

USA
Uniewinnienie
rasistów
w

piątek póżnym wieczorem
lawa przys1e;głych
złożona wyłącznie z białych , po
od winy i
uwolntć
stanowiła
trzech białych rasistów
kary
o bestialskie pooskarżonyc„
który
pastora,
białego
bicie
zmarł w wyniku odniesionych
ran. Proces toczył się w mics-

12-ooobowa

c1e Selkma w stanie Alabama.
Rasiści

dokonali

nnpaSci

w

marcu br. na pastora Jamesa
Reeba z Bostonu, który przybył do Selmy by wziąć udział
w walce o prawa obywatelskie
Murzynów.

Londyn pod {J}Odq
Białe łabędzie podpływają na
ulicach Londynu do na wpół
zatopionych samochodów. woda zalała nadbrzeża Tamizy i
jest ustalić,
trudno
obecnie
rzeka, a
znajduje się
gdzie
gdzie ląd.
wielu dni ulew
Padające od
ne deszcze oraz wiatr, ktory
wtłacza w giąb Tamizy olbrzy
mie masy wody z Morza Pół
wzrost
spowodowały
nocnego
poziomu rzeki, która stopniowo zalała niżej położone dziel
nice.

CHOROBA
SoR1erset
Mauąhal'l'la
pisarz angielski, 91·
Słynny
letni somerset ~Iaugbam cięż
ko zaniemó~t. Został on w sobotę przewieziony ze swej wil
li w Saint Jean Cap Ferrat do
szpitala w Nicei. J,ekarze ma.Ją
utrzymania JO
na<izieję
słabą
pny żYciu.

Szczęście

krótko trwa

w małżeństwie
dzieci •••
Przedstawiamy dziś wyJąt
ki /. listów opisu,iących teś
ciowe i ich role w ma.lżen·
skim pożyciu.
Opis
jest na
pewno jednostronny, niemniej
dość wymowny i... pouczają
cy.

Syn mój
z pierwszego małżeństwa
czuł

się

dobrze w nowo stwo·
ognisku
don1o~yn1.
z
nowo _za~lub1oną,
wychowywaHśn1Y
dz1ec1: n1ego
syna
i dwoje
dzieci
tony.
Wspólnie WY '·onywalismy WSZY·
stkie don1owe czynnosci, ~ho
dziliśmY na spacery, do kina,
teatru i na zabawy. Przy po·
że"naniu i powitaniu:
pocalu ...
nek oraz uwaga mojej teścio
wej „ciągle się tylko. ca.i uje„
c1et aż wstyd, za mo1~b ~cza„
sów tego nie było •.. " Nie zwra
caliśmy na to uwagi. Gdy żo.
na wyjeżdżała służbowo, cię·
żar
domowych prac całkowi
cie spadał na mnie. Czekałem
z kwiatami
jej
powrotu, a
przy każdej sposobnosci i wy
płacie
wracałem do domu z
kwi«Lkiem lub czekoladą. WY·
dawało się, że nic i nikt nie
potrafi zmącić naszego szczęś
cia ..•
oorobwsmy
się
wła>nego
domku,
domku
który nazywant grobowcem naszego szczęś
cia. Na szczycie tego grobowca stanęła teściowa.
ciągłe jej narzeka11ia „po .co
ten chłopak (mój syn) tutaj się plącze, powinien być u
swojej matki, kto to widział,
żeby matka nie zajęła się wyrzonyn1
\\ spólnie

cnowan1em, moja córka musi
su; męczyć z cudzym
dziec·
k1en1
p."
spowodowatY
zntn '~
stosunku
żony
i do
ntego syna i do mnie.
Pewnego
dma
przyjechała
n1oja r- !rwsza żona. Oddałein
jej dziecko.
Nie dlatego że
bym przestał je kocbac.
są
dz ... en1. że gdy syn pozostanie
ze mną nie będzie w 1ym do·
mu spokoju, a małżellstwo na
sze się rozpadnie. Nie chciałem do tego dopuścić mia·
Iem drugiego syna, balem się
że będzie miał podobne życie
Jak starszy.
Syn mój opuscił dom, lecz
pożycie nasze nie uległo popra
wie. Szukałem drogi do serca
kobiety matki, ale żona była
. stanowcza i nieczuła na moje
proś by.
Kierowane przez teś·
ciową
dzieci
przestały
mnie
słuchać,
patrząc
na 1nn1e jak
na
intruza.
Zona
oskarżała
mni.e nawet w MO o nialtreto
wani.e i znęcanie się nad jej
dziećmi.
l to w sytuacji, gdy
~ej 17-letni syn pozwalaJ sobie
na
używanie
pięści
wobec
mnie - ojczyma! Nie ntoglem
tego znieść, a widząc, że z na
3zego szczęśliwego pożycia zostały
strzępy,
rbzwiodlem się.
Szukałem
serca
u starszego
syna. lecz ten, gdy pojr.chałe1n
do
internatu,
nie chClal
ze
mną rozmawi3ć i
nie przebaczył· mi.
Nie można mu się
dziwić.

Na nasze

zamieszkaliśmy

moją
rodzipół roku było

okresie

syto·
po na
i

miesiącach

szesciu
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SP02NJOlNY SPmW AK
Jack
Warner,
amerykański
pro1ucent
filmowy,
przez 50
lat
uczył
się
w
tajemnicy
przed światem śpiewu. Obecnie, licząc 73 lata, odważył się
wystąpić publicznie, ale nie w
Hollywood, lecz w studio telewizYjnynt
w Taorminie
na
Sycylii.
Na
pytanie dlaczego
nie w HoJlywood, odpowrt>dział,
że
jest tam za dużo spiewa„
czek,
których
on nie chciał
zaangażować.

pracę. Nie mógł on znie§ć ~2
psów pupilów swej cblebo·
rtawczyni.
Chociaż
wśród
17
osób służby znajłluje się także
specjalna opiekunka psów, to
jednak czworonogi są postra·
chem całego personelu.

PR:;:;ED

Wiedeńska

zajęć

szkoła

modelek

włączyła
ostatnio
naukę dżu

szkolnych

dżitsu.

Umiejętność ta ma siu·
modelkom jako samoobro
na w razie zbytniej natarczywości ' ·i el bicieli,
żyć

DOBRY

WĘCH

MlodY
paryski
dziennikarz,
26-letni Kim d'Estainville, do
niedawna
partne~
19-!etniej
Anny Ford, córki amerykań
skiego
króla
sa~ochodowego
Henry Forda 11. ozemt się 0 •
statnio z 41-letnią He!ene Rochas, fabrykantką perfum.

myśli ,,slarszycb państwa".'
By1is111y skonczonyn11 lenta·
nti, czyhającynlJ na ich pracę

i

pieniądze,

pasożytami.

NAJMŁODSZY

zazna

czan1, że oboje pracowaliSmy i
w sum. ·
zarabialiśmy
około
5.GOO zł. Przez o.kres wspólnego
1nieszkania nic sobie nie kupi
li~n1y, ani grosza nie odłOżyhs
my dlarego, że· żooa wslydziła
się, .r~bi.ąc ~akupy rozi1czaC się
z tesc10wą i żądać udziału w
wydat eh.
Nie to jest jednak najgorsze.
Przez cały czas wytykali mi
wady i braki żony. Ze nie untie nic robić. że jej się nie
chce sprzątać ild., itp. Przez
pewien czas
byłem
„międz>·
ntłotem, a
ko\vadłem".
~ie wie
rzyłem
w te wszystkie bzdury, bo widziałem przecif'7., że
jest inacze, , ale też n ie reago
wałem
dość
stanowczo. wynik
budzo żałosny, zostałem pra·
wie sam. Oddaliłen1 się zarów
oo od rodziny jak i od żony.
straciłetn
wszystko
co żywi
łem do
rodziców, wszelkie uczucia wygasły.
a żonie nie
potrafiłem
spojrzeć
w oc7.y .•.
Dzisia,j ma1n\' własnP. miesz„
kanie, dwoje dzieci, sporo zadowolenia z życia, okupionego
niestety, bardzo chłodnymi sto
sunkami z rodziną. Ale cóż trzeba było wybrać,

I

to l{ehenna
Mieszkam ~ teściami, ponieważ mąż nie chciał po ślubie
zan1ieszkać z dala od :rodziców
stosunkowo młodych i dobTze sytuowanych.
Spodziewa·
nej pomocy i serca mi nie okazali. Teściowa widziała zaw
sze
pokrzywdzonego
syna, a
tej
„przybłędy,
która zabrała
mi syna obym nigdy na swojej dro:Jze w -tyciu nie spotłca
la". Jeżeli się przeciwstawia·
lam w wielu wypadkach, to
urządzała
awantury i wskazywała mi drzwi.
Po kilku latach w~czerpania
nerwowego dosLło między na·
mi aż do rękoczynów.
Mam
~. ykształcenie
wyższe,
ale
nie zarabiam
tyle, aby
móc samodzielnie spłacić mieszkanie w spółdzielni,
mą:i.I
n ie chce o ty.rn słyszeć. Mąż
początkowo
żył
moimi tToska·
mi. Dziś, nie chcąc wchodzić
w kolizję ze swoją
kliką ro·
dzinną,
przed którą bije czo·
łem, odwrócił się ode mnie.
Nie chodzę
do teatru,
na
bale, rrzyjęcia, a rzadko do
kina. Nie mam z kim zostawić
dziecka.
Chcę
osi.rzec młode
kandydatki do małżeństw, aby
odkładały w
PKO i stały się
w przysztości paniami swoich
czterech ścian.

AMBASADOR

Najmłodszym
ambasadoren1,
który został
akredytowany w
Wielkiej Brytanii jest 26-letni
Salim As-Sabath As-Salim. Mlo
dy człowiek, reprezentujący w
Londynie
Kuwejt,
nie
ma
Wprawdzie wykształcenia dyplo
maty, ale jest synem premiera
ministrów.
w ambasadzie, w
któ reJ· zam1esz
·
kał
z
żoną
1
dwo,igiem dzieci zainstalowano
specjalny
ruszt,
na którym

* *

•

Prosimy dalsze listy kierować
na adres:
„Dziennik Łódzki",
Łódź, ul. Piotrkowska 96. NajKŁOPOTY LOKA.JA
lepsze z nich po wydrukowa·
któ
nin zostaną wycenione \\"g sta
Mario Villavcrde, • ry praez
wek dziennilcarskicb
o ile
P ółtora roku był kamerdyne
autor, oprócz wieku
zaworem
markizy de casa Riera
du poda tylko do
wiadomatki belgijskiej
królowej
mości redakcji, swój adres i
.._F_a_b~io_1_1~~~~w-y_m~ó-w~ił~_0_s_ta~tn_i_0~~m~o-ż_n_a~u_p::._ie_c~-d-w_a~_c_a_1_e~h-a_r_a_n_~~·-·__ nazwisko.

·1

oświadczeni

ludzie teatru. dobr:iie
o LYm, iż naJ_wdzięczni~j
widzem jest dziec~o, ktore
jednocześnie jest bardzieJ krytycz
nym sędzią od widza dorosłego.. To
nie paradoks, lecz stara prawda. 1 dla
te~o też panuje przekoname,. ze dla
dziecięcej widowni powinno się rob~c
widowiska lepsze, a w każdym razie
nie gorsze niż dla dorosłYcb!

D

wiedzą

szym

ORYGINALNE „PRZEDSZKOLA"
No cóż .•. taka jest teoria, a w prak·
tyce bywa rozmaicie. Bywa mes~etY. I
Lak, iż dziecięcego
widza
karou się
własC'iwie resztkami z „teatralnego ~to„
lu d~rosłYCb'.'. czego przykładem Je•~
prym1IYw i •mprowizatorstwo wu;kszos
ci
widowisk
dziecięco-młodzieżowych,
przygolowYwanych przeważnie na mar
ginesie
zasadniczej działalności
przez
teatry
dramatyczne.
znacznie lepiej
spełniają
to trudne
zadanie
teatry
lalki i aktora będ~ce pewnego rodzaju
prz~dszkolam1 teatralnych doznaii. Rocznie w Polsce ~sztatlują
one smak
artystyczny
prawie
pięciu
milionów
młodych widzów!
Bogatego materiału do dyskusji na
ten temat dostarczają r~stiwa!i' teatrów
lalkowych systematycznie organizowane
w Lublinie i Opolu, a ostatnio również
w Poznaniu i Przt:mYślu. Najbogatsze
Jednak doświadczenia w tym zakresie
'!'a . Toruń, gdzie niedawno zakończył
się .Jll:i szósty z kolei Festiwal Teatrów
L":lek . ~olski Północnej.
W imprezie
te~ .gosc1nnie brali udział również artysct
łód;ikiego
Państwowego
Teatru
La.lek „Pinokio".
w festiwalu toruń
s~1m uczestniczyły teatrY
z Olsztyna
B1a!egostoku, Poznania, Szczecina i T~
rt:nia oraz !6Wnież gościnnie zaproszo„
ny wschodm~czeski Teatr Lalek z Hrad
ca Kralove.
PIĘTA

z

perspektyw:!'.

ACHILLESA

dotycbczasowych do~wiadczen wy~ałe mi sie, że było to
Je!' no z bardz1eJ. Udanych spotkań festiwalowych. Złozyło się na to szereg

okoliczności,

z których najistotniejsze,
to rozmaitość
zaprezentowanych konwencji scenicznego wyrazu przy jedno
czesnym wyrównanym poziomie artystycznym oraz wyraźne ambicje repertua~owe. Optymizm wynikających stąd
Wmosków jest pewnego rodzaju zasko·
czenient, gdyż jeszcze rok temu zorganizowany w 0 oznaniu Przegląd PolSkich Współczesnych Sztuk Lalkowych
wvraźnie wskazywał na
to, iż reper~uar niezmiennie jest „piętą Acl}iłlesa"
alkarskiego teatru. A tymczasem o-

Ale przejdźmy do aktualnej zapowiedzi
sytuacji demografr::znej na rok 1985. Bę
dzie nas wówczas 39.6 miliona - Cl 8 milionów więcej niż
obecnie . Tym samym utrwalimy swoje szóste miejsce w
Europie
z którego. wskutel;:
s!Yat w ludności poniesionych
w latach 1939-45, zostaliśmy
n:-i pewien czas wyparci przez
Hiszpanię. Przed nami zostaną chyba nie do „pokonani2."
Związek Radziecki,
Niemiecka
Republika Fed~
ralna, Wielka Brytania. Wło
chy i Francja.
Tak więc
za
dwadzieścia
lat Pol~J;:a liczyć będzie o '!5
proc<'nt więcej mieszkańców,
n'ż obewie. Więcej - ale tylkJ w m1astact\, ponieważ cała różn•ca zasili ośrodki zurbnnizowane.
Prognoza przewiduje.
że
stosunek liczby

„mieszczuchów"
k~w"

do

ukształtuje

Najwybitniejszą

la

ę

wowczas
j.ik 3:2 i to mimo deglomeracji i innych środków, mających
służyć
zmniejszeniu
naporu na miasta.

milionów

ONI i

pozycją

ONE

toruńskiej

Wł ZOW

·~---------------------------bec_nie. w Toruniu,
z jednym
tytko
fii) adaptacja jednej z
wyJątkiem,
wszyMkie teatry prz~wio
złY
rea~1zacJe
pozycji
prapremierowych,_ wsród którYcb łodzianie prezen-

towah. sztuk_.; swej nieomal „etatowej"
autorki Maru Kann pt, „Biali bracia".
UWAGI

w

Z

DYSTANSU

aspekcie festiwalowych konfrontacji zest>ół łódzkiego „Pinokia" ~apre
zentował
wierną
tradycji
konwencję
sceniczneg'? W~!aztt i na ogół wysoki
kunszt ammacJi. Dzięk! tym walorom.
zdobYł sobie zasłużone uznanie, ale„.
trudno utożsamiać ten fakt z sukcesem. Jak? sta_łY mieszkaniec Krakowa,
mający
Jedyme sporadyczne kontakty
z Łodzią, spostrzeżenia swa.ie C7.Ynię z
pewnego dystansu, a ich uzasadnienie,
sprec:vz„ ,iP bliżej w dalszym ciągu tego artykułu.

PRODUCENCI
Gdy przesuwa się ku górze
ca!n piramida demograficzna,
kiedy maleje jej podstawa, a
rozrast;1_;ą

W"'.

STARZY

-------

bajek robotów
St. Lema pt. „Doradcy króla Hydropsa" w wykonaniu zespołu szczecińskie
go teatru „Pleciuga".
Goście
z Czechosłowacji zebrali za·
śłużone brawa za starającą się zerwać
z dotychczasowymi schematami inscenizatorskimi, odznaczającą się
zwłasz
cza bardzo dobrym aktorstwem, reali·
zację utrzymanego w
stylu teatru jarmarcznego widowiska Jana Vladislava
„Bajka z kufra" w sprawnej reżyserii
11-1. Vildmana.
Dwa teatry (z Torunia i Białegosto
ku) pam"iętały o tematycznvm zamierzeniu tego festiwalu (ale tylko one!)
i przygotowały specjalnie dla nkh napisane sztuki, o tematyce rl\gionalnej,
pióra Tadeusza Petrykowskiego i RYszarda Kraśko.
Największym
jednak
sukcesem festiwalowym okazała się rów
nież
prapremierowa
realizacja baśni

I

W tej chwili

w

Polsce
wie
ku 65 lat i więcej - w 1985 r.
b<;>dzie ich 3,5 miliona. Jeszcze wiecej będzie
ludzi w
w:eku emerytalnym (jeśli utrzyma
się
dotychczasowa
gcltnica
przejścia
na rent~).
p.Jnieważ
kobiety
wcześniej
k'.)ńczą pracę zawodową: prze
szio 4,5 miliona,
czyli
11.4
proc. ogółu mieszkańców kraju
Oczywiście, ani dziś, ani i.a
lar dwadzieścia nie będzie się
t.J pokrywało z ilością rent
starczych
(w najbardziej upn:emysłowionych krajach odsetek pracujących kobiet nie
p~zekracza 40) chyba że zamożność spolecze11stwa pozwoli, by wszyscy ludzie starzy,
b ~z względu na staż zawodowy,
otrzymywali
zasiłki
z
około

2 milionów osób w

budżetu.

Polsce co trzeci
jest
dzieckiem
liczącym poniżej 15 lat życia
tę bogatą spuściznę
zawdzięczamy .,ludnym" rocznikom z lat 1947-1956.
Lecz
ju7 za dwadzieścia lat sytuacj,i. wyraźnie się zmieni: dzie
ci do lat piętnastu będą stanowić

czwartą

część

ludnoś

ci. W ;ęzyku demografów takie zjawisko nosi nazwę starzenia się społeczeństwa; o-

A

MOŻE

BY TAK„.

Powróćmy
jednak
średnio
dotyczących

do uwag bezpoartystów
teatru
„Pinokio".
• Łódź zajmuje szczególną pozycję w
polskim lalkarstwie; dwa zasłużone teatry w zasadzie zgodnie reprezentują
wiernosć tradycyjnej
konwencji wyrazu scenicznego, ale i dysponują grupą
bodaj najbardziej doświadczonych lał·
karzy-animatorów; jednocześnie
historię tworzy kilka t«ezapomnianych wi·
dowisk, a miarą aktualnego zaufania
widzów :;ą _tłum'Y'. przed kasą teatralną,
które widuJę JUz tylko w Łodzi.
To wszystko
w poważnym
stopniu
zobowiązuje, a tymczasem toruński wy
stęp
łodzian
nie spełnił szczególnych
oczekiwań. W poważnym stopniu wyto

środko

MLODZI
żyje

„szarada prof. GrPniusa" w teatrze to„Baj _>omorski". Autor, mło
dy pomorski poeta i dramaturg, Andrzej Baszkowski w umiejętny sposób
nawiązuje dialog z młodym widzem na
aktualne tematy.

nikło

części

1111n11111111111111111111111111mnnmnmmmnm

ruńskitn

~

się

zjaV< isko to nie pozostaje
bez wnivwu na średni v.'iek
luclnośc·: 'dorosłej, inaczej zwa
nej produkcyjną.
Nam jednak
wskutek
wspomnianej
już' eksplozji demograficznej
z lat 1947-1956, w perspektywit- najbliższego dwudziestoler:ia nie grozi zestarzenie się
(Dal;zy ciąg na str. 7)

Obecnie w
m;eszkaniec

Zmieni się także, choć w
znaczni!' skr0mniejszej skali,
stcsunel~
liczby
kobiet
do
mężczyzn.
Nienormalnie wysoka przewaga liczebna kobiet (w bieżącym roku - 880
tysięcy). której źródłem była
wojna i okupacja, zredukuje
się w l!l85 r. do 314 tysięcy,
przv czym w wieku produkcyjnym na 100 mężczyzn przy

kolo 1985 r. znajdziemy się
w gronie społeczeństw stars;:ych, tj. takich, w który~!:
co najmniej 7 proc. ludnosc1
p,·zekroczyło 65 lat życia.

mL.

państwowego

imprezy była przygotowana przez poznariski teatr „Marcinek"
opera dla
dzieci „Najdzielniejszy" Krzysztofa Pen
dereckiego i Marka Stachowskiego do
libretta EWY Szelburg-Zarembiny.
Ciekawą próbą (nie w
pełni jeszcze
doskonalą technicznie) przeniesienia
na
nasz grunt czeskich doświadczeń w za
kresie tzw.
„czarnego teatru'',
była
dokonana przez Irenę Pikiel (jednocześ
ni~ autorkę pomysłowej i inteTesująceJ. zwłaszcza kolorystycznie scenogra-

CIU

będzie już tylko 100,6
kubiet.
A jest to również
wiek ŻP.niaczki. Na wsi chłopcy będd już
nie „chodzić",
ale „biegać"
za d'l:iewczęta-

„wieśnia

się

------------------------------1
• ------p

padać

W MIASTACH I NA WSI

a

OCHRONA
WIELBICIELAMI

Pfundmayer

do

Swiat
dziecka,
w otwartą, nic
w srodkacb woj
nę.
Wszystko
co robiłem Ja
albo żona było złe 1 me po

z

acja się zaos!r~yła, a.by

Wolno Wicherkowi kreślić prognozy pogody, moie i niżej podpisa.na rzucie na papier pnepow;ednię ludnościową. Jacy bę<lziemy w 1985 roku? Ile
milionów mieszkańców liczvć bedzie nasz kraj, ilu w tym będzie mężczyzn,
a ile kobiet. ile mlod7ieży · ilu iudzi w tak zwanym wit'ku poprodukcyjnym,
a ilu w pełni sil tw:n·czych - i wytwórczych„.
Prognozy demograficzne i przepowiednie meteoro!Ggiczne mają wspólną
cechę: jedne
dntgic robi się w opa.rciu o ścisłe dane naukowe, a mimo
to zdarza się, że 7.awodzą. Wicherek zapowiada ocieplenie, po czym temperatura sp'.l.da. do minus 20 stopni. Główny Urząd 5;1atyst:yczny
również
od
czasu do czasu koryguje swoje przewidywania prz:'\'SZlości.

na

t>rzerodzić
się
przebierającą

nieszczęście

na. Prz < okres
dobrze. Po tym
stępnych

prZYJSCIU

z

trochę

lekkomyślnei;o

wy.

bor~
~eji
re-pertnarowej.
„Btałi
bracia" to cJ1yba na.isłabsza ze sztuk
Marii Kann. Już po festiwalu ogląda
łem na łódzkiej scenie „Srebrn<>rogiego jelenia", tej samej autorki (a tak·
że w
tej samej reżyserii Marty Jani·
cowe.i) i dziwię się, że nie dokonano
zamiany tych pozycji.
Na koniec dwie propozycje.
PO PIERWSZE. I na łódzkim terenie
spróbować
nawiązania
dialogu z mło
dym wid-zem. Okaz.Ją do ter;o może
być
nie tylko wystawiana w Toruniu
szfuka
Baszkowskiego,
ale
przecie
wszystkim
najbardziej zaangażowana
ideowo sztuka Wojciechowskiego „Któ·
ra godzina".
PO DRUGIE. W oparciu o tradycje
łódzkiego lalkarstwa zorganizować kon
kurs jednoosobowych małych form animatorskich.
Są
propozycje zorganizo·
wania tej imnrezy w Ustce. ale decyz.ia jeszcze nic zanadła - chyba war·
to o tym pomyśleć!
RYSZARD STACRN'IK

Sienkiewicz
łodzianinem?
Chyba to zbyt mocne. Faktem
natomiast jest,
że wielki pisarz został członkiem hrtnorowym działającego w Lodzi Towarzystwa „Lutnia". Stało su~
to podczas przyjazdu He:nryka
Sienkiewicza do nas.zego miasta, jesienią lWl r., na inaugurację
działalności
„Teatru
Wielkiego",
zbudowanego staraniami
Fryderyka
Sellina.
28 wrzesn1a
zarząd
"Lutni ' '
wręczył
pisarzowi odpowiedni
dokument,
który Sienkiewicz
przyjął. Zdawać by się mogło,
że byt to nie mający wię!tsze
go znaczenia
gest ze strony
pi~arza,
gdyby nie późniejszy,
ostatni w życiu autora "Krzy ...
żaków"
kontakt z Łodzią.
w 1903 r. nawiedziła Polskę
powódź,
ponieważ
nie
było
żadnej
pomocy
rządowej
dla
powodzian,
zawiązał
się
społec:my
komitet. W jego pracach zadeklarował swój udział
i Henryk Sienkiewicz.
Wie1ki
pisarz wyruszył w podróż po
kraju, wygłaszając cykl odczytów . Dochód z tej akcji postanowił
przeznaczyć
dla powodzian.
Kalendarzyk wyjazdów opu·
blikowała cała prasa, wiadomo
więc bylo,
że Sienkiev.ricz w
pierwszych dniach stycznia l90ł
roku przybędzie do Łodzi. Po·
zwolilo
to
„Lutni" "''YłOnić
specjalny komitet na przyję
cie pisarza, a nawet wysłać delegację do
Warszawy z dodatkowym, specjalnym
zaproszeniem. Niestety, S_ief!kiewicz był
akurat w podróży. Po powrocie do domu wystosował bar·
dzo uprzejmy list, kończący się
stawami: „Po przybyciu cio Ło
dzi będę sobie poczytywał za
miły
obowiązek
odwierlzenit>
,,Lutni",
któreJ mam zaszczyt
być
honorowym członkiem".
Przyjazd Sienkiewicza nastąpił
3.I. ~ r. w złotej księdze
ze specjalną winietą namalowaną prz•z Wincentego Oietricha ąapisał następujące słowa:
„Z serdeczną podzięką za urocze chwile spędzone wśród kolegów H. Sienkiewicz". N~
wiasem mówiąc,
byłoby
bardzo ciekawe ustalenie, czy owa
złota
księga
przetrwała
ostatnią
wojnę
i gdzie się dzisia1
znajduje?
Uroczystości
związane
z pobytem pisarza w Łodzi znalazły bogate odbicie w ówczesnej prasie. zamieszkał on w
Grand Hotelu, gdzie w imieniu łodzian powitat go dyrektor Towarzystwa Kredytowego
Leon Gaj?wicz. Zaraz po ,śni~
daniu Sienkiewicz
pośp1eszył
na Piotrkowską 108, do ,.Lut1
nl0, gdzie v. :vsłuchał ułożonej
na swoją cześć pieśni 1 ciał s;ę
sfotografować.
Na zdjęciu widzimy go siecizącego i wspierajacego się na lasce. podczas
l!rlY wszy,cy panowie w cyli"drac•1 stoją.
Potem w „Te'firze Wielkim''
nastąpił
zapowiedziany odczvt.
Pisarz
przypomniat zehranvm
le~endę indyjską pt. „Dwie łą·
~P'.
. '\\Tieczorem zaS ('ldbyło
s1ę
specjalne
Przedstawienie.
adaptacja
sceniczna powieśd
,,Ouo vadis". Sienkiewiez ogla.dał spektakl z
lożv udekorowanej zielenią. PubJlczność kilkaJ<:rotnie wiwatowała na jego
0

c7.esć.

Niestety; ~ienkiewiczowł ni<>
pokazano żadnei z fabryk. 1\'ie
wiedział, że łódź jest wulk~
nem. _Dokładnie w rok po je
~n

sze

v11zycie

wzniesiono

bar„„k""::łri'v.

pierw ...

- -' -- - - - - ~ON~Ą!l

FRI;Jl;l'.ICP
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Wobec „Oredzia'' do biskupów niemieckich

Z

OFIC.JALNEJ a,ge11.Cji zach-od:r1A-On zemieck1ej DPA,
a następnie z praisy NRF

tarów wspom:nia111eg<>
„Orę
dz.ia".
Jest to, za.prawdę, pierws.ze
piórem polskim na>'pisane oświa::lcrenie k ·t óre zyskał-0 sobie tak „dobrą prasę" w pań
stwie Adenauera i Erhairda.
San\e wpmst ci1mą .>ię na
usta pyta n·ia: Skąd to uznanie
i te pochwały? Cóż się taK
podobało
bońikiej ooinii?
Co
tak miłego dla siebie moi;:li
znaleźć
w owym liście tacy
ludzie, jak np.
dir
Wenzel
Jaks,;h, przewodniczący Związ
ku
Przesie::lleń::ów,
kapłan
a.ntypotskiego rewizjonizmu?
Znaleźli
uspa:-awie-dliwiia·nie
się i tłumaczenie - w imieniu
na•rod•u pols'.«iego! - UstyJ>zeli
apel o pojednanie - bez warunków. Apel o przebacze.nie
- z.a n.asze polskie winy.
Zma·leźli z.a.pewne kfll wiła
snemu zdumi~ni.u - prizytrów
nanie morza krzywd i zbrodni, których doiwnały Niemcy
hitlerow "lkie w Po1sce, do cieir
pień
„milionów uchodźców i
przesiedleńców
niemieckich",
którzy ponieśli konsekwencje
wojny przez HII Rzeszę wYwolanej.
Czytamy w „O.rędz:i1U":
„N.ie bie.-zcie nam, dirodrzy
Bracia ni€'1Uieccy, za złe wyliczania tego, co wyd-arzyło się
w osta.tnim okresie naszej tysiącle<tniej hi;;tor.ii. Ma to być
n·ie tyle oskarżenie, 00 raozej
nasze własne
usp!t'awied:tiwienie!t'
„Polska gra·ni'OO
zachodinna
na Odrze i Nyi.,ic, ro rozumie
my dobrze, je;t dla Niem:ec
niesłychanie .!'Orzkiim owocem
ostatnjej wojny masowego zn•
szczenia - w.raz z c;erpienieoi
milionów uchodźców i przesiedleńców n!emieekich (oo .~

dotQ<ied..."ieiiśmy się, że obecn-i
n .z Sobo rze Waity1kańs7d.rm polscy oo~•oj.n'icy lwści.e1/mi .~kie
rowali do bis1k114>Ó•W n·iemieckich
.~pecjal11e
orędzie
;,Oręd,zie
bi.sktupó.w po·l!sikich
do ich' nieimiecloich BM'Ci w
Chryts<twi.e". Agencja DPA w
kJJreispon<lencJi wtaisnej z Rzymu · p.~1.nformow.a/,a
rówlllież,
że .,zam <,m jeszcze t>r:ziy €1{1Zem
pl.J:rze orędzia pr:ze>lca.zame zostrzly
katrdynalom.
Josefowi
Fr!ngsowi i Juli-wszowi Doerpfnerowi. dila za.choonW<niemieck'i!j i bawairsikie)j konfe-renc_ii
b!·o;okiupów
oraz mrcybiJS'lou:powi Alfredowi. Ben,gsch-01.Vi dla
berlińs>k;ej konferencji bi:s11cup~w. TF:KST WSTAŁ PRZEDVSKU'TOW ANY
PRZEZ
GRONO
BTSKUPOW
NIE!VfIBCKICH I POLSKICH. PO
T.'?.2Y
OSOBY Z KAŻDEJ
S'l'R'ONY,
ABY
MOŻLIWIE
Z GÓRY WYKLUCZVC NIEPCROZV MIENIA".
Wed'łu·g
infornuz.:.•"i
wj.że
DPA,
toe
wrojeimr.y,-Ji kon••'<'ttltacjach ucz.r.>stniczyli ze sbrony niie-miecJoiej biislw,pi F. He•Mba.ck. J.
Sch1-oefteir i O. Spue-bl><rok, a
ze strony polsidii>j air<1fb'iJs.k.upi B. Kamimek i K. Wojit.yl.a
O'l'(l!Z 17i.1/ou.p J. S~mba..

Gdy

1roreis1pom.de:rot Po</J.s<kiej
Pr(})Sowej w Rz>ymie
miał się d!o s'iR>d;z'iJby po;ilciclt
b ~skupócw, a.by otrzyrmać tp1=t
ou:ego ., Orę<Wia"
SPOTKAŁ
Ape1ncji

SIĘ

D11s1XJ'miją

Z ODMOWA,.

t!Jm teiks-teim - o,~iadczmw mu
wylączmie a<Lre1saci„
czy!~
bL<1k11rpi z NRF. W prnlotyce TÓ!v-nież
zachodniorniem.ie<.ilai.
prasa, :rocJwdmdoniemieccy poli t ycy i
latolwlwiek z11je w
Bonn cz•y w Monachiwrn, ty11 lw n1e wooze polsilvie i. '1'ldoe
polsilva. opbniJa. pu.bliczna.

30 f:j.sfopcufu (a

w*

ło

się

Da

mię::lzy51l)jUSZltlk7.y

rocz·kaz zwydęskich moooiretw
- Poczdam 1945!)".

w ®i-u;

oo

Nie brzeba zTeszią ba·wić
się w domysły: w Bonn mówią i piszą o.twarcie, a chwalą tak hojnie, że komuś chyba T1Umienić
się
przyj,dz.ie. ·
„Od za.kończenia
wojllly w
żad. nej polskiej en1Uncjacji ·nie
przedstawiono tak o'biektywnie
wzajemnego
oddziaływania
te:rroru
i n ie n a wiś ci „jak w obec
nym
d·okurnencie"
(„Westfae-lische
Rundschau").
„W
tym bail"dzo szlache<tnyan liś
cie dźw.ięczą tony, jakich o::l
dzies.ią.tków
lat nie słyo;.zaŁo
się już z polskich uist. Biskupi proszą Niemców o przeba
czenie
hezprawia, jakie zostało dokonane,
tak ja1k ze
swe-j strony udzielają ])'r:zebaczen.ia" („General Anzeige1r").
„Polscy książęta kośC'io·ła rz.etelnie starają się o „nar.odową
samokrytykę"
(Suddeut:.:he Ze-iitung").
~om1Uś chyha powf;aLrJZarny - rumienić się P-O ta<kich
pochwałach
orzyjdzie.
Ale
nie tyłko ·rumienić - trzeba
się

wytłumaczyć.

Kto

Polsce
uioowaźnił
w Watykanie
biskupów do ke'.i ania się i
WY'Oa.czani<a, do ;;il(ładanfa wobec NRF .,na.ro:lowej samokirytyki"? W czyim iroienilll
to zrobili?
Mo·że w imieniu
m'i'lionów
zamordowa111ych w Ośw·iędmi<1.1
i na Ma}::la•nk1u? Może w imie
n-iu wars.zawiaków ze spalonej na popiół stolicy? A może dwóch tysięcy
księży
zabitych przez
niemieckiego
okupanta? A m-0że dzie-ci
zamojskich
wypęd.zon)"C'h
'Ila
w

przebywających

tuiłacZlkę

i

śmierć?

Alle Se!'ia pytań illQ 'tYim się
ni.e k-Ończy. 'Drzeba posta•w·ić
i d<l·ls.z.e:
Rrzed Jci,'!ll in l:!SiplraWi edlliwi en ie i do kogo ta prośba o
wybaczemie? Z kim to ma n\e
być
„ża'Cl1n-ej
więcej
polemdki "? Czy „Orędz..ie"
zw•raca
się może do illk,l'uszonych, krt:ó
ny dai1i nam za.duśćuc.zy·nie
nie
i
zagwarant•owaiU.
:7..e
knyw-dy i zbrodJ11ie
W)'ll'!Z:ą
dzone w Pol"'·ce i w Eu'1"0]>ie
:Di.gdy się nie powt.l.rzą 7
Nie, „Orędz.ie"
świadom're
pomij;.1 milczeniem tych N iemców i te demokratyGlme Nfom
cy p!I"zez nich zbu·dowane, z
kitóryimi Polskę od lat tylhu
łączy
przyjaźń
i p<O•jednanie,
na g;rulilc'ie wsoólne-~o potępie
n.ia rnHH.aryzmu i wojny, uznania g,rainicy
pokojou
na
Od1r ze i Nys.ie i1 ri:etel1n.aj sąi
siedzkiej wsoó'!nJll"acy.
Nie, „Orędrzie" b'i·sropÓ'W ro
siłiało r-ozgloszone w tym pań
stwie, którym kie,rują i w
kt6rym dominują nie
·;;klI'!llszeni, lecz żądni ortw€'hu. Nie
zad.ośóuczynienie i
gwairanc.ie
be<z,-pieczeństwa,
!He
wyitrze-

Zwracając się
bi""',.k~
którym te<k!sit „.Orędzia." byt
niemieck.ich, k1.órzy PoP'Je.ra·1a
już ~tairczowy
NRF) T«irniezmiennie wiI'~ą wobec Po<l
dyna~ Wyszyiis•ki tm-az z /llrcya1U1f)1:n-zy
b:., k:u;peim Komiroldeim i l>i>sk!u- ski poli>tykę NRF „Orędzia" niczego w
zamian
P'.""n . M-0chm.vsikiim z/lolż.yl ofic1a,/71.ą
wi.zyitę
a.m,1x.z,sa1dor01L>i n.ie żąda.jąc, a pelwją: „Ża.cfoej
p-0\emik•i,
ża.d•nej dalszej zimp o·TskJ.eimu tv Rżymie, WifJ:m_a~
nej woj.ny".
nowi. Przoo,..,ta•tvi<'iel Po1JS17oie1
I wreszcie na za1kuńernnie
RZeCZ'!f!P'J'S]>Olitej Ludowej am:i
slo wem n ie .m11ta.l poimf<YT'TnO- „Orędzia" - „Przebacizamy i
pro>imy • przebacozenie" oraz:
wan y ? „Orędzin", które wlaśn'e
z pomocą daleiko- · „Zapra;;zamy wa'' serdecznie
do Poh~.i". Na · Ty>iąc!e~'e.
pl·~ÓW ~c Bortn, rozpow.~zech
„Jesli wy, biskupi niemiecn i ane było z wieDki·m roz.gło
cy i o.jcowie Soboru - czytasem. na cały śtviat przez ormy
w „Orędzh1" - uj1rniecie
ga.na.
7yro;pa.ga.ndy 2J111Cłwd1!00po bra.tersku
na~e wyciąJJ!
nl<'lmieckiej.
ni~ dłonie, w~wc7Al9 dopieK~m sq b.isilcwpi looJWiiJCCY, do ro będT.iemy m·ogli
z eizylltym
k,tó.-,ych
S'ki.eirowaine
ZOS'tia:lo sumjeiii~m
o<bch<idzić w Polsce
;,OrędW>''? Sa to l>i®/cu,pi n1enas.re M:Uenifllm
w
sp()SJÓb
m; eccy,
kltórzy w zg<>d)nej
cafkow.i:ie cbrześci.iań;;ki".
s1pm1Yioz;e z rz.q.derm boi~s·ki·m
Ozy moŻllla się więc d.ziwić
sto ;q na gnJFncie airoturpols1kie<j
zadowoleniu pc·l 'tvków, prasy
pol i tJJki
rewizjomiz;mu,
krwe's~ ·onuj.ą naisze gra,niJoe
wid i bis1l:·u•oów z NHF? Czy nie
łatwo się d.omy.ślie, że IZ'llcieOdrą, Nysą i
Ba•ltykiieim. Są
wfród T<Wh reiprezemb(l!nci ?tie- raiją ręce?
mieokie>go kościoła ka.tol.ickiegv,
którzy w CZ<l!SGCh hi!!ieryzmu st.a.U przy IYnl/IWJtny-m
reżim•ie i
blogasła1wUi hiitlero-wsk.i Wenrmachit
ma'5ze•r.uj(fCy ni; Pols.kę.
Są wśród
dz-i.ale-k bi.s:ktupi po1is-c11 do .owych nrieimieic,kfoh b<raci-bi?1}.'.:'h l>tS'ktl<Pi, k.t.Qrzy W<!JIS•tq.pi.~k1t1"6•.v. W wu<"hm d!o•b·ie•g(!Jj.q-cergo l'oońca So•bo1ru wola.ją
li z pouczeniami
i a.U/.lloomi
011Ji do b-i\•·k!ttip.ótv ni.e:m,ieokich, a ty.m sa.my•m do ws.zystpod adresem potskiego eipi<ski.ch Nie:mcórw: „Sipróbujmiy za..pD1111.nieć! żadtnej pobe·mik o paitu gdy ten zorga.nilzowa.l
ki, żad11ej ®Dszej Z'i<mJl'le'j JYojmy. lecz 'POC'Z<4Wk diad.ogu
we w~oclaitviu uroczyswści,
d-0 j'(IJkiego dą.ż4 dzM imzf:'dzie Sobór i pwpież P<IJWe<l VI.
po hvi.ęco roe 20-leci u poL11k:ie-go
Je.śli 'OO ob<u. s.Proma.ch z>n.a~~f21ie si.ę praiwdZin.vie dob1ra
ży<'ia. lwści.eLnego na Zi-emiach
wola ..:. a w to ohyba 11.ie na•leży u.>q.tipić - 'l.!Xi>riJczais muZr.u:lwdnwh
i
Pół.nocnych.
si S'ię ud.ać poważny dwflog i przynieść z biegi.em cza:su
Kr;r•dyna.l TJo.elpfneir s·brofO<WIU
&obre O<IDO<Ce 771.:i>m-0 wszy.•tko - m.i>mo, że prob<lerm
wowcza.s
bi.s.ku.ipów po/Js·ki.ch,
jesrt '>olesny".
p ,·zestr;;:egajqc, że
„i•stnieje,
Ore-dzie zanmeora ZAPROSZENIE sikierrowa:ne dlo biniestety, niebeizipieczeństwo, iż
sikur.óiw nie<m4eckich, by wz1.ęli wdl2'i<l!l w wrocz1f'sfcściach
e,piskopa;t po.i.<ki zibl!'t s.il'.nie
tlJ'Siqcl-t?.cia 1?/.M.!1rocen.i.a Pof.·s-ki. nia. clwzeiścijai\,.sitwo, /ofó•re
bedzie ULentyfiko•wa.l kosczeloabcdą się wa 'PO<:Z4!~Tcu mxI!Ja 1966 ro.klu w Czę.sitoclwwie.
1Hi i narodowe ~Y widz.a-

w

oo

wway.

llJ?

E

CZYIM
bielllie
kil'zycżactwa i
pr;uooctwa, lecz odbudowa niemieckiego
rniliitaryzffilll,
rewirzja.
granic i odwet noklę~e-oto
treść
politY'ki Rep1UbliikI Federafoej.
Wie o tym kai2lde ci'Z:i.oolro
w Pc;lsce.
Nie wied'Zą o t;inm altlltorrey
„Oręd>zia"?

li
Je<;!; w „Orę~iu" biSlk>UJpim
mowa o polsikich
Ziemdach
Zachodnich, a także o polskiej giranfoy na 0::1.rze i Nysie. Wprawózie
dosfownego
określenia:
„oolillka grani·ca
zachodnia na Odrze i Nysie"
użyto raz tyllko i to w kontekście,
że
„je,;t (ona)
d'1a
Nie<miec niesłychanie goriz!kim
owocem ostGtniej wojny", a.le
nie moina twierdzić, że bła
gający o przeba·c zenie
alll<borzy „Orędziia" całkiem pominęli tę so.rawę. Nie, nie pominęJ.i, ale
ich pog\ląd, ich
ocena
spr.aw·y ,
w
której
w-;;zyscy Polacy w
kir'aj.u i
na obc•zyźnie zgodni są jak
jeden mą,ż - budzić mur~ kategoryczny sorzeciw n protest.
&utorzy „Orędizia"
tłumaczą

się,

uso•rawied11wiają

przed biskiuJOami i oipdrrdą publiczną w NRF:
T·a gra•nica zos~ała nam [
wa,m na1rziuco•na, to nie my
winni, to „rozkaz zwycięS>kiJC<h
mocarstw". Nam te-ż zabrano
„obszary wschodnie", a kraj
był
zniszczony,
dokąd
więc
miały sie udać miliony Polaków? M<rnsfaly się pnze~iedlić
- i ti.J zwróćde
Czytel:nncy
uwagę n·a nowy cał<kiem teTan:in - do „poczd'aim<>kieb obzaehod111.ioh".

SZHi;w

A więc nie ma tam ~
e fitmdamenta1l•nych p1rawacli
na•r<>dlU i 'Państwa p<ols!kie~
do ziarn 111ad Odirą.. Nysą i
Baą.tyikdam:

- ani o Urklł'arl·~'e PoczdamSklim,
przyZJJ.ającym
Polsce
jej Zi~ie Zachodnie i Pólłnoc
ne, na którego gruncie zawfłr
ty zositał z NRD Układ Z.rorzelecki, wytyczający ostateozn.ie polsko-niemiecką girnmoę tła Odrze i Nyisie ;
- a.na o tym, źe pow~ Pl:>l
ski na dawne
ziemie
był
aktem spira·wjecl'l'iwo.Oci dziejowej, wynikiem ooha.ters!dej
wail'ki narodu poili;;k.iego wraz
z narodami Zwią17..k!U Rad1zieckiego i innych kra.jów Eul!"oPY przeciwko h:itleiroWIS'kiemiu
barha.rzyńs.tw<U:

- a·ni o tym, że
powirót
Polski n.ad Odre i Nysę był
ogólnonaro::lowY"m postulatem,
wysuniętym jesz:ze w Jatach
okwpacji przez Kra,j•ową Radę Na.rod>ową,
a
nastę-pnie

pr.zez PKWiN, RU..ąd Tymcoosowy i Rzad Jedności NaJrodowej;

- am.i o tym, żeśmy polskie
pl"ll.•WIO do Ziem Zachodnich i
Pół<nocnyicb
UltrwalHi wielką
i owocną pracą całego naro
du
odlhudową
za.gos)Yodairowa1niem,
p.om'n ożeniem
wa,rtości materfa.łny,ch i
ku•ltuiratnych s.tarego d.ziediziictwa.
Nie wi;;ipo·mina się w „Orę~
dzi•u", powtaTzamy, tych fun
damenitaJnych
praw i racji
po·l .skich. Nie ma tam
również ż:ąda·nia, aby nasze giran:ice, kwe;;honowa'l1e
dz.isiaj
tylko przez NRF, kwestionować przestali.
Nie wspomina się taik2-..e pamiętnych słów
papieża Jana.
XXII!, który przecież do hi
skuoów t>Olskich mówH O• naszycti „Ziemfa.ch Zachodnich
po wiekac+i ocl'zyskanyc·h".
Z<iwa1!:'te
natom;~ w bi-skill•~m „Oręd:t'iu",
wyw·o::ly
stwe.rzają

dogod•ną

pła;;zczyz

nę i da.ja a.r l?'Umenty anityoolskim
rf'Wi?.joni"!f:om.
Nie
omieszkano w NRF z tej sp<>
sobn ości skocz yisfać.
N·aczeJ.nv redaktor czoitowel!O w NRF
dziennika „Die
Welt", Hans Zeh<reir nai•oierw
wymówk:i
czyni
an.l'torom
„Orędz,ia",
ł,e
niepo trzebnie
przypmnniell.i o
Krzym•ka'Ch,
Frydery'k<u
II i BiSl!'Ilal!'cklll,
po czym pilSZe:
„TiI'z€'ba jf'd·naik iwnać to,
że bh><kurpi t>olscy 111.fe twi-erdzą,
że
niemieckie
obszaTy
w~chodnie,
zna idujące
się
dziś pod aam:ni.'l'trflc'ia polską,
stanowią o~zar polski, który
słusznie z.wrócony został narouowa oolskiem1U, j<aik niekiedy nsilmia dowieść
tego
hi„"lf;orycy po1scy".
.. Koelnische Rundschau"' i>św; adczyla natychmiast po epnhlikowa·niu tekstu: „Z orę
d'."ia bi,kupów polskich, być
może. da się wyczytać, :iź nie
zostało je5zcze wypowiedziane ostatnie słowo na temat
przyszłej
grnll!icy polskQ-niemiPckief'.
,.Frankfur:ter
Allgemene
Zeitung" z satyafakcją stwier1

dza.

że

w

„Orędziu"

„brak

fanfaronady
nacjonalistyczn e j *),
jaką
usłyszeć
było
można prze<l kilku tygodniami we Wrocławiu". Teraz gazet:ł w;dzi w wystąpieniu bi.sknpów polskich inną postawe i odczytuje w nim zachę
tę do .. d y s k u s j i na temat
niemieckich
granic wschodnich".
Wspomniany już rew:iQ:jonista, wódz Zwią?..ku Przesiedleńców W. Jal>sch, „zajął
jak podaje agencja DPA
'') Tynli słowami · gazeta e>uroczystości 20-lecia poi
skiego
życia
kościelnego
na
Ziemiach Zachod·nich.

kreśla

-,:~i~~~~~~~;~~:;;~~~z·

l

l

-nc.a''.

•

*

'1N:l!si mogq się
zaj)Oz.na.ć z glóuniymi triMcwzni „Orę.dzia" bilSlk.U{J)Ó'W poisi!cich wedbug $rt'reszczenia. pod .... rwgo
przez
zia.ch-OJdnion,ieCzy.t.ei/.nii>ey

m iec ką

agencję

pra.sowq

DPA. S1Jr:ze>s.zczein1e to wl'WkUjemy
obok
w tłwmaczeiniW
na języl.; polski.

I
Orędzie

biskupów niem ieckich wywo.tało w NRF
niezwykle żywe echo, spotkało
się .z po=h.wała1mi i nie >kiry
wanyim za.dowoLen1em
boń
s'.~ich czynników p-01litycznych.
Rzecznky stronniclw, które w
swoich program<ich domagają
s:ę rewiz.ji
naszych
grank;
dzienniki, które od lait wielu
uprawiają
antyoolak11. propagandę;
p•rzywódcy
Zw~ązku
Przesie::lleń~ów, którego jedynym sensem isf.mienia je=it
kwestfonowanie pohkośC'i ziem
naszych nad O::l•rą, Nysą i Bał
tykE'm
ws.zyscy ooi nie
sz:zGd~a słów tl!'H'lia dla au
4-„DZIENNIK - LODZKI nr . 296 (591ł)
do

te oosza:ry w obmune rprzed f-rO<l'IJtem rosyjsiki.m i

Z'bierg/;a
n.a. zachód".
l:łe•z obszair&w :rochodJnich Po.'is<loa 'l{-'1'0.Z z 30 imi!/.iooomi Lwdz.i 0yM.1by za1mikmięta. w girainiawh dawnego g·ube-rnaitors.twa ge71Je•ra<~neigo, p0<ni""1L'ali wf:rulci.ia -~ o•bszary na w•reh-0.dz-ie. M~li<n1.y Pol(J'ków z tych obszairów u.daly Cii.ę na zaclhód i osieid:l'iJl:y sie nu poczdann,.s.kich ob.szarach zachodmich, gdyż ceromum Pol.9ki by,/,o zn<i.szczon.e.
Nie miejcie za złe wyli.cza11M. tego, oo dzi'(l!lo się w
o·statmiim odci11 17ou nia,szej trysiącle<~nieij
h'i!storii, drodJzy
bra•C'i-0, niemi.eccy" głosi <>rędzie bi1.slcwpów polskich.
„Ma ro być nie tyle
OS'KAR7,ENIE
CO
RACZEJ
USPRAWif;;DLfWIENIE!". 0 o1.a<Cy wioozq też, że wie-lu
Niemców sta.wia<l-0 opór. „T11si4cc Nie<mcóto ja11«> ch.rześ-

cij;;.aw

i

7oomrwn1'ści.,

pod.zwluy

m

rJW!Szyoh

pobSikiicth

DP A d onosi z R z g mu
„Prosi'lm1f wais, looJfJoliiooy d:uiS'z!pcls.t>etrze M .T odu niermieiclci,e,go, $1JTÓln.tjcie na swój "'posób ol>o/wdzi.ć wraz Z nam~ ohTześci.jań·sikie M'iibleniwm,
czy w przez m-0•clli!t?wy,
czy te.i poświ~C<JJjqc teim<tt oorę' my dzień d.W. 'll!IJ1(JJm·~ęt
m,,z,,.,,;,a. tej daty. Bę&zi:em.y wa~n baird.zo wd.Zlięczni za
każ4y ge-slf: tego rod:za.fe,i. P:-zetlwżcie też, wosimz.y wa:s
o !o. n<L'S.Z\? pozdn"O'tlYienk!. i r.1<>>dzię<kO<WOm.ia b<raciom ewange.!ielloi.m., któ-rzy wrllJZ' z <7!(Jl111:i i z wa.mi S>t<11raj4 się
zna·!R.IŹ:: roZ'W'iązan ie 11J(J;1tzych trioct:ności.
W tym 0ogófnoc<hrześójańsloi.m a za·razem bairdzo hi1ma;n.iJta-rnym
duch.u
wyoi4g.i1my d!o was 11.(l!SZe d:łoni.e
z łnw lcońc.zqce1go s.ię Soboru , PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE. Je-śU wy, IJ'iis1kit1pi niemiecc11
i ojcowie Soboru uj'miecie po br,ite-l"s•k>u 11a1sze w)!Ciąq
nięte iUon4e, wóux:za•s dorpiero będziemy m-0.gli z czystym S<Umieniem obchodzić w Poósce na•sze MU;/ein;ium
na .spo,wb cwłko1wicie c1111"ze-śc;jiań.S1k'i. Zwpraiszaimy wa1s po
to seirdeczwie oo Pols·k:i.''.
Na z,a1kończen:ie pr.ze-gl ąd'tt 1000 l;alf: hi·Stto•rU poli.~kiej
bro•'«wpi Pol!sloi piisz.q: „Obcią.że-de obus·bronnych s·tosu11k.ów jest wciq.ż je-szczie wiei/Jieie. a powiększajq je jeszcze
konflilloty z tyrm S<PSiedzl~wem POliska grainica zac/1Jodnia
na Wrze i Ny.we, co rozu.mie'l11.y oob-rze, jesit dla Niemiec n1esłyc.kainie !1D'rZlki.m mlJOCel71t osiwtmie<j WOJ1ny maroweig") znM'ZlCzem:ia.
-wra:: z cierpienAe>m m,i,li-O<n:ÓW

btraci

w

hf.stol'i.ę

oboz<DCh koncen1Jr:acyjmych". Daijqc r:zltlJt o<lm 11.G
Pols!ki, 1:rils1kwpi. wS1k.i1zują na ścisile WIĘZY ICH

KR.4.JU Z CHRZESCIJANSKĄ EUROPĄ. W tym wzglę
dz!R. Wtnia./Jo tetż WSPOŁDZIAl:,ANIE NIEMIECKO-POLSKTE. „Mamy wa1prawd.ę ba.rdlZ'o u:ieile do za:wd.zi,ęc,ze11.ia.
k!u.!twrze z.ach-OcLni-Oeruiroipej.sik.ie:j RÓWNIEŻ NlEMIECKlRJ" - E.twie•l"<Lza 01rędzie. Tlnm:i., kJt6rz11 naPeipiej budOJµ«a.li pomosty między Połs·"4 a Niemca.mi byibi święci,
a -przec.e ws.zyst1k,irn SWIĘTA.•JADWIGA. Bisik>ttpi kireś·!ą
na•s'ępnie cie~pielllie Po/Js.k,i pod za1b01rarmi i w 01bu wo·Jnach ~.tvfoitowych ora!Z pirzypom•iin>(l:.iq pot"l.vorne reipresje
za pamou.•amia na1rod°'wo-socj~Vl'i.styczne1go. „ W szyst;kie rodt.tny pobs11cie <~pla1kiwaly s"wych z,ma1rlych. Nie chce1my
wszy1s·tkie-go wyliczać, <1Jl>y nie To.z,dz.ierać jeszicze nie
rob,tźnirmyoh ro'lt.. Jeś<U pirZ"J1p0<m:im.amy o t,eij po1vwomej
nocy dia Polaików, to dizieje się W!k dJlaJ!ego, a'bY rozu mi<11no 11il11S dzi-ś w pewnym storpnilu., n<1.s sa.rmych i na:sz
dz:i„iejszy .sposób myMemia ... USIŁLJEMY ZAPOMNTEC".
Po wszys·~k,i,m, co S1i.ę dziaJł.o 1v przesz.lofoi „nie należy
się dztwić, że caky 'TUl1ród pryVski o<Lczwwa ci.ę.ż1kie b,,-zemię e/Pm.en:ba!rnej pof)i-ze1by b.e.zipieczeńis~wa, a 1V<l SJWego
najhli.il.,zego s.q.sia<La na zachodzie pC1Jtrzy wci4Ż jeszcze
z nie!Ufnością. To 11a'S't<11wien1e ps,y chiczne jesit, moż.roa by
po.wie•dzie.ć, tprobl.emeim !11CJS'Zeij generaicft, )ct<Ć!'Te, orpy Bóg
talle sipranvi'l, zin.ikwie przy dobrrej woli i Z'n.t17onąć ?WWSi".

pozytywne sta<nOl\IVisko WJObee
episkopatu polskiego~.
Jaksch zapewnił, że rozmowa
niemiecko-polska na każdym
szLzeblu, służąca przygotowan:u sprawiedliwego i trwałe
<!O porządku pokojowego, odpowiada
dążeniom
i celom
Związku Przesiedleńców". Jak
Związek
Przesiedleńców
rozumie „sprawiedliwy i trwały
porządek pokojowy" oraz CG
o:lpowiada jego celom i dą
żeniom - wiemy wszyscy doskonale. żeby jednak u nikogo, nawet w naiwnych gło
wach nie powstała najmniejsza wątpliwość, prezes Jaksch
przestrzega w następr:J.ych zda
nic.eh przed „propagandą wyrzeczeń pod maską pojednani;;" i wykłada kawę na ła
orędzia

wę:
źę

„Należy

spodziewać

~ '

slę;

episkopat nie-miecki
w
swojei odpowiedzi będzie nadal · bronił
prawa każdeg<>
człowieka do ojczyzny i sw<>o
bodnego przesiedlania się".

Ili
przy-:

I rzeczywiście. Trzeba
znać, że biskupi niemieccy lepiej pamiętali o swoich obo-wiązkach wobec rządu boń
ski ego J przesiedleńców, niż
biskupi polscy o polskiej racji stanu.
w odpowiedzi biskupów me
mieckict-. zredagowanej z o-strożnością dyplomatów i sło
dyezą faryzeuszy, czytamy to,
co Adenauer i Erhard mówią
bez oRłonek:
„Miliony Polaków musiały
opuśMć
wschodnie tereny i
przenieść
się
na ziemie im
p.:zydzielone.
Zdajemy sobie
dlatego
doslronale sprawę z
tego, ce te tereny dla dzisjejszej Pol5ki znaczą. Lecz i miliony · Nie-mców musiały opuś
cić swoj-e rodzinne strony, w
rotórych żyli
ich ojcowie i
pradziadowie.
Nie przybyli
ooi w ciągu wieków na te
ziemie ja;ko zdobywcy,
lecz
wezwan; zostalQ przez rodzimych książąt. Z tej racji musimy wam w miłości i zgodzie z prawdą
powiedzieć:
iłekroć ci
Niemcy mówią 9
,.prawie do rodzinnych stron";

to nie ma w tych słowach pomijając n ieli czne wyjątki agresywnych zamiarów. Nasi
Ś!ązacy
Pomorzanie i mieszkańcy Frus Wschodnich pragną
przez to wyrazić, że w
swoich starych stronach rodzinnych mieszkali prawnie i
że
nadal
pozostają z nimi

zwiazani".

Sapienti sat. z tzW. „prawa
rodzinnych stron", czyli z
powrotu na polskie ziemie za
chodnie hiskupi niemieccy, oczywiście, nie rezygnują. Po-twierdza oo dalszy fragment
ich
odpowiedzi, w którym
wyrażają
przelronanrie,
że
zm1jdzie
się
„r o z wiąz an ie
wszechstronnie
z a d o w a l a j ą c e i s p r aw ie dl i we". Czyli że obecne rozwiązanie - przynależ
ność do Polski ziem nad Odrą
i Baltvkiem - nie jest dla
biskupów niemieckich zado-walającl') i sp;a~"iedliwe. Czyli trzeba szu,{ac innego rozwiazania, a w konsekwencji
podjąć rewizję obecnego stanu rzec?Y·
Nic oziwneg-0, źe czołowy
w NRF dziennik „Die Welt"
tekstowi odpowiedzi biskupów
niemieckich dał tytuł: „Das
Recht auf Heimat bleiht bestehen" - „Prawo do ojczyzny obowiązuje nadal". Wedle
pow~zechnie
znanej w NRF
terminologii owo „prawo do
ojczyzny" oznacza po prostu
r"~zczenia do ziem nad Odrą;

oo

Nysą

i

Bałtykiem.

Związek

Przesiedleńców

i

tym razem nie zwlekał z wy-

łożenien" swojej opinii.
Jest
to - no pewnie! - opinia dla
bi5kupów niemieckich pozytyw_na. Ich odpowiedź „podkrf'sla prawo przesiedlonych
Niemców do ojczyzny" - to
jest najważniejsze, to zaspokaja życzenia czołowej organi.lacji
rewizjonistycznej
w
Ni<-mc.zech zachodnich.
Oto na jakiej płaszczyźnie
zarówno
hiskupi niemieccy,
jak i poLitycy bońscy zgodziliby się podjąć „dialog", do
k1órego zapraszają polscy auto1 zy „Orędzia". W dziesiąt
kJ.ch odgłosów zachodnioniemieckich
na owo „Orędzie'I
nie znajdziecie ani jednego
sLwa, które by było choćby
zapowiedzią
uznania granicy
na Odr:ze i Nysie, pogodzenia
się
z rezultatami II wojny
światowej.
Wybaczenie? Pojednanie? Ależ tak, chętnie
wybaczamy Polakom i pojednamy 5ię z nimi... na gruncie
~Da.Jsey

cnąg

1'la

str. 5)

I

7ICH DROGA
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r11 .

rewizji granic i naprawdenia
krzywd wyrządzo-nych NiemC.)m. Dialog? Dyskusja? Bard:iG chętnie podialogujemy sob ie w takim to jak wyżej duchu i w taltim to jak wyżej
celu.
Oto odpowiedź, którą z NRF
autorzy „Orędzia"
otrzymali
w
niemieckich „Braci
d·J
Chrystusie".
Czy nil'! rozumdeją oni całej tej sytuacji, czy też udają, że nie rozumieją?

IV

Pytania takie na:suwać s~~
muszą, gdy się czyt~ ogłoszo
ny dn. 7 bm. komumkat. przebywających w Watykan11:e b1~
skupów polslci.ch. Uwazaią .oru
, . odpowi edź pasterzy me.miec:kich za pozytywną, poruewaz
utrzyin:ma jest w takim samvm duchu pokoju ewangelicznego i ekumenizmu soborowegio, w . jakin; pisane .bY~?
biskupow polskich •
orPdzi~
zachwyceni są tyin, że ich
dialogowi partnerzy przyznają, iż naród niemiecki wyrzą:
narodowi
dził wiele krzywd
p olskie mu i popełnił w ostatzbrodme.
liczne
nie j w<:'jnie
odpoWiedzi na
O dnajdują w
swój list „ ducha pokoju i gctowo ść ekspiacji".
Rzecrzvwiście, w oświadcze
biskupów
iliernieckich
niu
in:::wch
jesz.c ze wiele
je~t
pięknie brz~iąc;ych frazesów?
które tak mewiele znaczą i
Ale
jeszcze mniej kosztują.
co ze sprawami konkretnymi,
reWizjonistycznym
z owyin
do
przesiedleńców
1,prawerr.
Ojczyzny"? A co z postulatem „wszechstronnie zadowala)ąc ego i sprawiedliwego roz
czyli J'ewizji D<awiązania"
i;;zych grainic?
Biskup i polscy tę s.pca.wę
p otrakt0 wali z ewangeliczną
zaiste wy.rozurniałością. „Sta:ra ią się - czytamy w komunikacie - z.rozurrnieć .interpretację biskupów niemieckich:··"
I dalej niczym nie uzasadmone rozgrzeszenie: ,,Stwierdza
e.ię z zadowoleniem, że odponiemieckich biskupów
wiedź
odcina się zdecydowanie od
i
kierunków
jakichkolwi-ek
m etod odwetowych".
pew.nych
w
„
A ponieważ
s01awach d-Otyczących hlstorii
obu narodów i oceny pewnych
faktów historycznych istnieje
.;lązzcze niezgodność pomiędzy
a niepolską
interpretac;)ą
polscy
„biskupi
miecką" swoim
przesłać
postanowili

Braciom w Niemczech niemit>cltie tłwnacze·n.ie ,,Historii
Po.lski", pióra Oskara Haleckiego, emigracyjnego historyka (współpracującego z „Wolną Europą"). Ni.ec_h i;i~yt~ją
sobie - a rozb1eznosc:i zmk-

n<i.

Wzcuszające!

Nikt jeszcze, przymać meba, nie wpadł na_ tak ~rosty
i niezwykły sposob. Moze by
księgi Lelewela posłać Erhardowi? B'Obrzyńs~iego - Straussowi? A publicys~yką pŁl;:.
zarzucie BundesZałuskiego
aby zrezygnO'Wal:a z
wehrę,
bron• nuklearnej?
Ale nie pora na. żar~. Tu
chodzi. e spr.a.wy w,jelkiieJ wa-

• ~ .•

zgodnie z najGomułka interesami
żywotniejszymi
pokojn w Europie, stanęła

na gruncie nieodwracalnych
faktów, dokonanych 20 lat
temu, uznała granice na
Odrze i Nysie, wniosła dosprawy
do
wkład
niosły
narodem
między
przyjaźni
polskin. l niemieckim".
Biskupi polscy w sw01m
;,Orędziu" nie chcą tych hiprzełomowych
st'.Jrycznych,
faktów dostrzec, natomiast na
p;irtnera do „dialogu" wybierają sobie rzeczników starej
tradycji - koła
niemieckiej
I"Z'ldzące w Niemczech zachod
im bezprawnie
dając
nich,
patent jedynego reprezentanta
narodu niemieckiego.
A Pr.!ecież NRF nie tylko
nie uznaje ustanowionego po
klt';sce Niemiec stanu rzeczy
w Europie, lecz postawiła, jako główny cel swojej polityki. zmianę tych nieodwracalnych faktów. Siły rządzące w
NRF kcrzystając z wydatnej
Stanów Zjednoczopomocy
nych, już odbudowały militasięgają po
ryzm niemiecki,
broń nuklearną i dążą do reOstrze swojej
wizji granic.
przeciwko
kierują
polityki
Niemiec-·kiej Republice Demokratycznej. Jest to najpoważ
niejsza groźba dla pokoju w
Europie.
Polska opinia publiczna z
uwagą śledzi bieg wydarzeń
Widzimy tam nie
za Łabc,.
tylko tnilitarys·tów i rewizjonistów, którzy mają dziś w
B'lnn głos dominujący. Sły
szymy również i cenimy głos
tych ludzi którzy uczciwie i
rzeczywistości
grun~ie
n'.I
do ulozema przyzmierzają
jaznych stosunków z . Polską.
Takim głosem przemowił ostatnio Synod Niemieckiego
w
Ewangelickiego
Kościoła
niedawno opublikowanym memorandum, które stanowi jednoznaczny a.pel o uznanie istna Odrze i Nysie
nłecjącej
granicy.
Pogląd Polaków w tej spraw1e jasno wyraził Władysław
w cytowanym już
Gomułka
przemówieniu w;rodawskim:
spychaniu
o
„Mówiąc
na krawędź wojny
świata
przez militarystów i rewiz jonisłów zaehodnroniemieckich nie mamy na myśli
NRF.
społeczeństwa
całego
przygniatająca
że
Wiemy,
większość społeczeństwa zachodnioniemieckiego nie chce
wojny, że wśród tego społe
ludzie, którzy
są
~zeństwa
zdają sobie sprawę ·z odpoponosi
ja.li::!\
wiedzialności,
naród niemiecki za zbrodnie
wojenne Niemiec hitlerowskich l z wyplywająeych
stąd konsekwencji. Z uwagą i sympatią śledzimy ich

!e Po•vs•k i jesteś my wa."Tci.,
by'le>by bwt b1ill 'moc.n.11, bu·Le kJa:ra.bin byl 10 ga"Tści...„

.„my

Doc. Wł. Bogusz w swoim
gabinecie w Akademii Górniczo - Hutniczej w Kralrowie.
en1no, Narvik, Tobruk,
Monte Cassino, Berlin 02.zwy, które nie odparcie kojarzą się z obrazami
bohaterstwa żołnierza polskiego. Niezależnie od tego, jaka
polityC7illa
orierutacja
byla
aktualnego dowódcy, wszędzie
tam żołnierz polski walczył i
przelewa! krew o niepodległą
„Tej k.rwi - mówił
Polskę.
w jednym ze swych prze-

L

Gomułka

Władysław

mówień

- nie można
ocemac
na

dzielić,

możwartośd

nie

jej

kryteriów
jakichś
W•~dług
czoła
Chylimy
partyjnych.
przed wszystkimi, którzy w
życie,
swe
walce tej oddali
niezależnie od tego, czy walczyli w szeregach formacji
wojskowych powołanych przez
Polską Partię Robotniczą, czy
t~~ w formacjach wojskowych
powołanych przez partie tzw.
obozu londyńskiego".
10 grudnia br. minęła 24 :r:.ocz
nica bitwy pod Tobrukiem.

od sierpnia
miesięcy do grudnia 1941 r. - SamoStrzelców
Brygada
dzie1na
Karpackich broniła miasta w
niemiecko - włosk\ej
obliczu
ofensywy na Egipt. Bohaterska postawa żołnierzy polskich zjednała im powszechne uznanie w armiach alianckich, a Tobrlllk stał się noPola,ków
wyin natchnieniem
Pięć

nastepnie przez Monte Cassino. )\.ncone, Bol-Onif; do Adygo.
,Jedne~o z uczestników tych
obecnie
walk odwiedziliśmy
w Krakowie. Jest nim doc.
Władysław Bogusz, kierownik
Katedry Mechaniki Technicznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Doc. Wł. Bogusz chęt
nie dzieli się z nami wspomnieniami z tamtych lat.
- Do Tobruku - mówi doc,.
z
trafiłem
Bogusz
Wl
Aleksandrii wraz z pułkiem
artylerii Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich pod
d;:iwództwem pułk. St. Kopań
Już następnego dnia
skiego.
zluzowaliśmy Anglików. Witali nas niezwykle przyjaźnie.
J~dnostka angielska znała już
bowiem Polaków z bitwy pod
Narvikiem. Otrzymaliśmy zabrygady
wspierania
danie
następnie
a
australijskiej.
cze'fl<:i-ej. Piechota polska walczyła wówczas na innym odci.nku.
W trudnych pustynnych wa
ruakach rodziła się przyjaźń
żołnierska, niezależnie od nan·iowości. Szczególnie zaprzyz Hindusami.
się
jaźniliśmy
Ci, dzięki swojemu doświad
cteniu, niejednokrotnie pomagali nam przetrwać ciężkie
chwile aklimatyzacji. Gnębiły
nas bowiem upały, czyhały na
nasze zdrowie i życie jadowite skcrpiony i pająki. A do
tego wszystkiego naszym jedynym pożywieniem był przez
pa1·ę miesięcy ryż i półsłona
w Jda z przybrzeżnych źródeł.
Tak więc oprócz walki z nieprzyjaciel.ami., toczyliśmy nie
mniej zażartą walkę z wycieńczeniem ;. chorobami.
ajW;iększą

I
Tam

bitwę

z

fa..

„ŻYOJiElM

.si/da!d. -red{l)/ooji. rPrzed!oo<je.n,nego l.ódz„ Re:pwb-l-Llw. wyd)a•wn i.cf!wa
Joi.e,go

w

dziennhlwl"Z· fu.clwwy i r:;,eU•bira.'Tli1f zawsze e~M1.C1'190, jeździl :ro.•

ZtWJ.ICZ(])j

mieście

!PO

wf.a,sm,vm

kwm, 7ctóre>go pooi<z,d,ani.e b<!Jlio

w

W .1\.R5ZA WY"

z.'-dnia llO grudnia l965 :c.,

.~armochod?:'ir
mci ~

jego pnvcy ;:a'WCJd,owej.
'/eied.y S!PO't>k.alelm
J ailoże inaczej w-yg.lq;d;a;ł.,
f10 IPO roz O'Sta:tJn1 1lJ(j, u.>i<Jisin;e roJou 1942/
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I
I
I

.fr

Byił tf;o CMS

ba-rdzo tragicz.n y dlla PolaikótD;
a jenc:w trraJgk.ziniejlSZ'1J dJla l.ód.zkich żu
dów. JaJk te sVlTISi. ła~UD11tie na peoumo va•
mieitają, teremy SW<rego M~ i Z1Vl1JCZne'i
części Baićtt.t za,jm.owalio 1.VÓWOZtals ogromne,
ge;tto, w 1otóre90 o·b-reb wtloczon,o Żyd,ów

$ie ty.Diw

łódzkich.

Ski.erowywam.o

tu liczne

<f!ran.srpo1'1y żyoow z innych mialst i k4-C1Jjów;
aże>by IPÓ'Ź11Ji.ej cy.sla>ć ich do obo.zów zagła

dy ...

GeitJto przecinał.a .szczelnie po ob-u ~h
od1"tl-flowa1W. wUca Zg'~lw.. T ~11 tieii: m<>Ql!'i.
przej~

tra111;fJ)(l)jam!Ji.

części

Ład~

a.rv-i-

m-Lets21k.aiń.cy

Rękopis

$k.iej

dJo póDnooniych Mjori,ó-w

g<mu, YUf·OOko

wstrzq.śiroi.ęty S>pog14d<Uem
ni~ pejZ4/Ż i jeoszc.ze aairdziie?
SQJmowi:tyoh l!wdz>i: gert>to łMzikie ~

na

me-

pr;wujqc.

Przez Balh.tcki Rymeik prz~ ~ cł!.vl
k.ie>m lcitb/ea .szatl"llOh criefwi. J aJk'l:eoś dziecko O
'f}'rZe1piętlcnych czamnych . ocza.ch., a. ziemi&te-j
ttwarzy upi,D'ra spogl4JcUao 11Jieśmi<Dlc na przeqrromwaj. Tam też zobaczył.em
jecż.(!Jżajqcy
wbwczoo po raz os001fmi me>QO d<llwne(jo kA>legę "TedaJlocyj:nego J111../Jka Owloi,e.r-CerrSlk.U?>(l?.
Wlólcl się chlwieJnym lcrolciJem, ~1'a.ły;
0

Byro ro

!Pll-Ch4

~l

moje a~ z

kiJUloa

mm

los1.ą:ż,etk.

,,IS'J)01;kam>ie":

Nie Z{)lba>czyłeim (JO jiuż "14Jgdy ~;„.
KiedĄ/, wróciltosZ!ll po wojnie z oOOalu konce<ntiracyjnego, t/J'jfpytywaiłmn ~ . o 11$e.ao,
1)0i>nf~wcvno m•nie lcrotiloo, że 'fD oroileu 1943
podziel~! ios wie1'u dziesmk.ów 1'ytsi~cy mnirch mie>s-zleańcAv gel'ta 1.ó<łtiki-e>go.

1

o

1Vi.e dowiem się
n~gdy j'U>Ż
że ~ce\f.
A jedna.k. .stał.o sa.ę

My§ltaile>rn;
nim czeigoś

~t

*

~

~

S'IOO{}Q

doklu-

osoi:J.l-ilu>y

me-rvt, 1'e/,(})ojo7>,ujqcy w siposób
a. wS<trrZ41sajqcy wzy tym, hwtorię

iró<łłoW'!J;
nies-zcze~·

l'fiwego geobta lódzk.IAJ.go.
Nie jest to pamiiętn;,k

w typie „D.21ienniJka
DaitviJcDka", czy wspaminień o g.erote Łódz
ki!m Jailcub'(L Pozna:ńsk~g-0. Je$!(; to tyipowa
Archiwu.m
k"Tonl!lw.. Pi-s(IJ/ii. ją p-ra.cown-iicy

I
I

w
Łódzkie>go
Statns·z.eń-s:twa
~eni w peł
wmoż·l!iJwi<bjqce i!m zbiera.nie

Prze/Qtonego
Litzimam.n~

- GeUo,

nomocnictwa.,

ma.terialów we wszvstk'ich agendach admvl'71.is.t;rocji żydowskiej. Slor·wpwl.alf;nie od.not_o-

om

zarówno fraigmenty oficjalnych
wywaili
1'a.portów władz gett.a jC1Jk i C1Jlcflu,a,Zne wow-·
CZ<DS' po gros ki, ,r,eonlci obyczajoWe ~bd.
n.a.pt..sano częścicwo w
Kron?;k>ę
poo~s/oiJm, cześqiowo nie<mi..ookilm, jC1Jlw
imtel~gerotni,
l1ui.zie
re'd<vlotorrzy -

a

~&zym 'W1t~iem -

jęzvku
że jej
czę-sto

byU Żydiatmi

znaleziony
w Saragossie

natu"Ta.Tm-Le pod. pUma ~.i4
mia-s tia f'1.mkcjonairiJuszy Sch:wpo i Gesitia>po.
Peown,e.go or=u - tvłai1!Jie na wiosnę rokJu
1942 - przeje-M,żaletm W!mtędy 'l'ówn:i-e>ż i ja..
Stojqc na przeilmJi.ej plCIJtforrmie dtrtbgiego wa-

zszarzaićy. Pod

K-0niec wojny zastał nas,
kiedy podchodziliśmy pod Bo.łonie we Włoszech. Niestety,
z;,raa: nazajutrz rozpoczęła się
inna wojna polityczna. Wówczas, gdy trwały wal.ki z Niem
cami. każdy z. nas - prostych
wiedział jedynie,
żołnierzy że walczy o ·niepodległą Polskę. Tymczasem po zrakończe
n;.u qziałań ostro postawiono
przed nami dylemat: pozostać
na Zachodzie lub wracać „na

najwięcej

wlm.n SWn.~s«vw Cwlcier-Ceirs11oi 1.00~

tel[.ny.

wyn.iosłem 4 Krzyże Walec;oonych, Srebrny Krzyż Zasługi
z Mieczami, Krzyż Pamiątko
wy Monte Cassino, Medal Woj
sb Polskiego oraz pięć wojen
nyc'h odmaczeń angielskich.

0

Jw

Expreoss". BU'l

doc. Bogusza. Zolnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na piaskach Libii. W środku grupy stoi nasz rozmówca.
Fot. - Z. Matuszewski

naszvch kolegów. Sam otrzy:małem wówczas zadanie, by jako oficer zwiadowczy p.rzedr?eć się pod obstrzałem artylerii nieprzyjaciela i pokieroGgniem naszej batetii
wać
podczas natarcia. W uznaniu
otrzyma.l:em
za ten wyczyn
wtedy pierwszy Krzyż Walec?
nych. Potem z pól bitew ori
T obruku po Monte Cassmo

zat"ówno w kraju,
jak i na połach bitewnych całej Europy. Szlak bojowy żoł
nierzy spod Tobruku wiódl

20 · rocznicę dnia zwy-1
wszystkim
ludziom w
Niemieckiej Republice Fedeprzeobrazili
aby
ralnej.
swoje państw.i w iwórczy
~nnik pokojuH.

Z.A

------

Oto zd.ięcie z prywatnego archiwum

s.iystowską armią włoską
stoczyliśmy pod Ga±alą.
też w piaskach pustyni

pozostawiliśmy

hltłerowslcim

z

walczących.
najeźdźcą

W

V

Ś'1J>ill,tu,

pok<l;żemy

W. BRONIEWSKI „Co mi tam troski"

cięstwa życzymy
pokój miłującym

VI

NaA·viku, gwóźdź wy.szczerinon1/ w Tob·rokiu;

obcas /,a:txmu w

d2ialalność.

Potifyka zagraniczna Polski
naszego
w kluczowym dla
.kc.aju i Europy problemie niemieckim cieszy się powszechn,v'll i jednomyślnyin poparc:em narodu. Wszystkie partie polityczne, organizacje spo
Połsk~ Luoowa dążyła i dą
łe;czne reprezentujące wszystży do ułożenia dobrych s~o
społeczne, wszysunków z całym narodem me- kie. wa~t<twy
z:vwe patriotyczne siły
Nawet w pierw- stkie
mieckim.
ednoś
szych latach po tej wojnie, zespolone we Froncie J
kiedy bezmiar popełnionych ci Narodu - dały wielokrot~az swojej pełnej zgodhitlerowskie Niemcy nte
prz ez
ności, solidarności. i aprobaty
zbr odni i krzywd rodził nie- dla tej polityki.
Powołanym
nawiść i pragnienie zemsty dr> prowadzenia po1itY'ki zanie kierowaliśmy 5ię gra11;1c".'11el Polskiej Rzeczyponigdy
tymi uczuciami. Nie stawiaLudowej jest wyłączlitmy znalm równania między si;iohteJ
me . rząd. naszego kraju.
niemiecltim militaryzmem, zaBiskuo1 polscy, występując
borczością i szowinizmem, a
u swOJm „Orędziem" do binarodem niemieckim. skupów
całym
samoniemieckich
hołd
należny
Składaliśmy
w' dziedzia.nty- wolnie wkroczyli
OH~mieckim bohaterom
faazystowskiego ruchu oporu, nę ??lity.kii za.granicznej, któniemieckich komu- ra me ma nic wspólnego z
tysiącoI!'l
nist ów, socjalistów i demo- religijna misją kości:Jła.
Kto upoważnił biskupów do
kratów, którzy podejmowali
w ~prawach po
nie-ustraszenie walkę z bru- puemawiania.
zagranacznei, w najży
lityki
natną przemocą i którzy wraz
wotniej~zych sprawach na-roz Polakarna cierpield i ginęli d:i i pąi1stwa polskiego
be11:
w hitlerowskich obozach kon- porozumienia i uzgodnienia
.
c~ntracyjnych.
z rządem polskim - a w poUłożyliśmy z Niem1€Cką Rero7umieniu i uzgodnieniu z
publiką Demokratyczną, mtóra
niemieckimi i prabiskupami
zerwała raz na zawsze z mi-z. Watykanu?
litaryzmem i nacjonalizmem i łatamiczyim
imieniu występuw
uznała pQJ.sko-niemiecką graze s~n_<>Wiskiem
ją biskupi
nicę na ?drze i Nysie, stosuni &p~zecznyin z opm1ą całego
ki przyiaźni, wspó~pracy
braterstwa. Te nowe i trwałe sp·lłeczeństwa i z tnteresami
stosunki przyjaźni między na- kraju?
To pewne, że w naszej lurodem polskim i narodem nie- dowej Rzeczypospolitej, przym:eckim, po Wiekach wojen i
niepodległego
do
nie- wróconej
najazdów milita~yZIDU
bytu walką i ofiarą najlepmieckiego, budowały po obu szych jej synóW - na sobiesocjastronach siły ludowe
państwo miejsca nie ma i nie
listycznf' pod przewodem pol- będzie.
skich i niemieckich komuni-

stów
..N&D - -mówił w t,>m -

„By/,e'l>g w gairśei ' karral:ritlt; '1Jalk:i,, oo to boju nie eh yl:ń;
śnieg~ Sybeoril, co mi ta.m piaslot Ihbii...
Chcę, że.by głośno l'aJudnił po świę t ym warsza:wski m brwlcu

co mi tann

I'

kaimi.
Jedm..ym

z

'Ted.aik:t.c'!'ów,

pochod.zqcyóh

d.ziełemi

w~.

Jwliana

•

z

OwlciR.r-

Cerrskiego .••
K 1'01!Jil/c4 aetVa ł&.t.zkJie go zainvter.e'SOU>aiło .się
(i sbwsznie!) Wyida.umictwo Łódz<loie. Opracowa:li J4 Dumiwta. D4birowsk.a oraz Lu.cja.n Do!Jroszifc'ki. Tom I, (obeojmu.jqcy Otk"Teis sty-

czri

1941

-

m'1'1j

1942) wlea..że się

jruź

nie-

bawem, prey cz)lm ksiq:źlw. za.wlerać będzie
11MLe i'1111Jeores>Wjq,cych "Teprod!u·k.cji fotog.rafticzn1JCh.
Zwra.cC1Jmy wwa.gę lodlziainom '7l.4 ten hj,soto..
rycrm;y dc•lcu"1wmit, jaiko że »reilillcjonowame ;p
wlatnie w
Wydarzyły się
nnn sa;zeg6ly
1U21Szym mieście: a. sa to fCIJToty, o lctórrych.
nie wal11JO nam za.rpomnieć!
MIECZYSŁAW

JAGOSZEWSKI

Więckowski

I Zeromski

Czech, b11l m. 1in. dlr fU.oz.ofii, wta..le111wwany
liiterra.t i ws-~praicown.-i>k 1.Vi;elu piJsm czeS>kich, 0$'/uur Zimgerr. Część loronvki jest ró.u,_
nież

St.

Oprac.: CAF

i- z

PO'IJslk.i

Były uczestnik szlaku bojowei:ro armii polskiej, walczą
jest dziś
cej- na Zachod7.ie,
aktywnym bude>wniczym Pol-.
ski Ludowej.
Rozmaw.iał:

Czecl~ji.
k.o'er;lf.a.lnie 'fD ~e
(Mi
P'l'M<i.waJ14
10-15 owb. Tych, lotórzy Ub')j!W(})Li z g-rona.;
kol,ejfl;o za.stępowaili iln11Ji.. Przec.rowa.jqc, że
11.j,gdy J'lwż nie 1J.J!!Jd4 z tego piekła, vrze-1
~ o~U potom.1!0.ści f!o czego byli świa4

' z

niepewne", do Polski komu4
decy•
Podjąłem
nistycznej„.
zję powrotu, mimo, że jako
matematykowi po 'wyższych
mi
proponowano
st.1diach
asystenturę w polskiej sekcji
na uniwersytecie londyńskim..
rodzinnego
do
Wrócilem
Krakowa i od początku praJednocuję w szkolnictwie.
cześnie kontynuowałem studia
na Akademii Górniczo-Hutniczc>j na Wydziale Elektromechanicznym. Wkrótce zostałem
ta'° asystentem, a po ukoń
CZEOniu studiów i habili~cji
kierownictwo Kateobjąłem
dry Mechaniki Technicznej.
Z opowieści doc. Władysła
wa Bogusza . dowiedzieliśmy
że jego katedra ściśle
się,
w<:pó!pracuje z polskim hutnictwem. a takie przedsięwzię
cie jak teoretyczne opracowa
nb metody przesunięcia wielkiego pieca w hucie „Pokój'i
bylo wyczynem na miarę euro
pejską. Obecnie katedra pod
k!crunkiem doc. Bogusza proW'.'ldzi prace badawcze z dziewspół
dziny wibrotechniki,
pracuje z o~rodka~ naukowymi :za granicą m. in. w
Czechosłpwacji. Na koncie jej
ze,połu znajduje się już kil·
ka cennych patentów.
Za osiągnięcia naukowe 1
współpracę z przemysłem doc.
Wł. Bogusz odznaczony zostal
Kawalerskim OrdeKrzyżem
ru Odrodzenia Pol~ki.

I
I

w XXV LO

uroczystoSC odbyła się
Miła
wczoraj w xxv LO. Ucznio•
wie i nauczyciel-polonista Juprzygotowali
lian F-<lwański
tycie i
obrazującą
wystawę
Stefana Zęromslde
twórczość
go, patrona szkoty. z tej okazji wyehowankowie przygoto•
wali kilka referatów na temat
twórczości wielkiego
pisarza.
zespół żywego ~Iowa przedsta•
fragmenty jego utworów;
wił
słuchaliśmy

także

występów

chóru. Kierownictwo naukowoartystycz11e imJ?rezy sprawowa
ła polonistka, p. Barbara Par·
nie wska.
WYstawa ma charakter stafy,
eksponowana będzie takte w
innych łódzkich szkołach,
(kat)
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Artvkuł wstępny

na.Jąc,
a na perllczkach
kończąc. Kto chce, niech
O(•Si. w PGR pierza pod
dostatkiem.
szczei:ólnie
• brojlerów i karmazy .
now.
POGODA

""'"4'

Ubiegły tydz1.e1i
pod znak.iem ożyuno
.nego ruchu w kosrnosie. Ros;ame wystali sondę
kosm;.czną na Ksieiyc
Amerykan.ie wystrze ' l./1
swych przedstawicieli >U• .~pacer kosni.u::my. <ki
wypraw
m1.ąd.z1i1>'aneta~nych
teg<J
tvao.d:ru.n
włączyli ~ę równ•eż F"ancuzi
Można paw ie·
dzieć spa-tkania r.., n«1wyzszych
szCZlfUJ.Ch
A r.ymcza.sem na ltemt Czech-Oslowacy wypnbowali wytrzymał.:nt' czlowi.el<.a na ?ezsenrw•c
120 godz~n l:Jez sn-u opędz:/,a grupa pra.sk 1cl1 studentów. a potem. 1<iedy 1uż ?ylo 1.m woino ~ale si~. do łóże1< nie sp1eszyl1.. Pomvśhia u;
Wlado-mosc n.a okre; SWt ąl.eC:<nlJ. i<.1.edti U,'Z11'..0Ż• J
ne tycie towa.rzyskl.€ !>-"zostawia niewiele
su na sen.. Przydu.łybu su; Jeszcze pról:Jy .ia
wy~Tzymalosć Il' konsumpcji jadła i 11'1.poju.

Meteorolodzy z am„ryarktyczneJ stacJ• badawczeJ na ·\l„sce
przepowierlzieli długą . i
mrozną

SA VOlR

W Indiach odbyła się
konferencJa prasowa wy
bitnego jogi Rao.
Za•
szczycił

ją

również

mi-

nister spraw wewnętrz„
nvch 1 cały sztab leka·

w1adc ino,

„

Pf7YSluguJe

rzy. Pan Rao ~ademon
strowat swóJ
popisowy
program. Po!!mąl szkło,
i;wozdzie,
spręż~·ny
i
w•zystko to pornl stę·
żonym
kwasem solnym.
Następnie,
dla lepszego
tra vdt~n1a, udał się na
mały
spacer
boso, po
rozżarznnych
węg i ach.
K.011115,lcł

lekarska

orze„

kia, że nil\ pon1ósl żad
ńego- uszczerbku na 7.dro

wiu.
WIADOMOSC

Z

1'. wt,ęc

zgromadziłY

się

kóJ.

W

si~

Hamburgu
ostatltio ślub

w

odbył

dwóch

( S-.Z2) 1:j

par b.1iźn1ąt.
NaJwięceJ
emocJi przeżyli podobno
goście
weselni,
którzy
1t1e rozróżniali ani braciłf1 1źniaków,
ani
5ióstrIJ!iźniaczek.
Tylko 1111<>dzi -:- _jak
twierdzą r0zrOzn1aJą
się
doskonale. Bil, każda z mał•
żonek
twierdzi, te jej
mą~ _j~st znacznie pr.,,,..,..
STOJnieJszy od swego bra
ta. Po ślubie młode pa·
ry
zamieszka,ły
oddzielnie. Taka była wola rn·
clzic6w.

kłamstwo

wort

KARJ,ER.\

:JU ludZ1a.ch" i ja.ka.
mia:n.a VOPrawna.

PRASY

I.udu„

'ł.zeczownik „szereg" i rzel"W!Vnik „ludzie" pozo·stajq iLo
-~e·bie
w takim samym stos-u•1.ku,
j<hk np. rzeczownilc
,,SZCT1.Jt" i rzeczownik .,góra"

c~„tuje

fragntent ~eznania świad
ka: ,,Eędąc w stanie nie
nz:eź":yn1 oskarżon}·
po·
i;tanowił
pojP-żdzk
sobie
na s·winł wierzchem. za
tCJ ~nstał kf'n11ięty przez
zonę
w plecy".

w

CZiJ"'l"'niK

karnawałem

1:~

Szczęściarz

•

~,eka.

Do skl,epu z obuwiem przybiega lr.iien+ z reklamacj4;
- Kupi.I.em tu wczora1 pa·
rę butów. a1.e s4 ta.k niewy(JO'ine i tandetnie wykonane,

SPORTOWY

Na Sląąku poJawili się
przedstawiciele
nowej
d'-'Scypliny
sportowe.i,
tzw.
rynnołażenia.
Są

że

nie można ich nosić!
- To i:>an narzeka? Pa-n m.a
tylk-0 1ed n.ą taką parę, a my
tu mamy ich trzysta.

Nieścisłość
Gdy Tenl1.)łS01l wydal jeden
z tomów swoich wierszy. zna·
ny angielski matematyk ~
bedqe nap„sal <W niego nasti:·

to 12-letni
młodzieńcy,
którzy wdrapuJą się po
rynnach
na dachy dom.ów, aby zobaczye co
się tam dzie.ie i co tam

PIL jący

list.

Szanowny -pant.e!
W pana
poezj-i ·S4 następnjące strof!/;
- co ~hwi.'la rod.zi .~ czl<:>·
wiek:, oo chwi/;a umiera czlowie.k.
To 1est nl..edok'/..adrie,
ją,'<.o. u
przyrost ltuf,n..ości 11.a

są

Ja!< więc widaC istotami
docieltliwyn1i i żądnymi
wiedzy. Na razie jednak
nowa d>·scyplina sporto
\''a n~e znajduJe
uznania i zrozumienia u dornsłiich. Młodzi sporto\v
cv niszczą bowien1 dorny, a sami narc:1ża3ą się
na
niebezpieczenstwo.
Droga odkrywr.ów · zawsze była usłana ciernia·

świecie stale się zwię-ksza.
dzę
poprawić
paemat

Ra-

co
ł co

chwila umiera czl<:>wiek
chwil.a „odzi si~ l i 11. czlo-

Bez

mi.

Jeśli chodzi o kisi.ość,
t-rzeba by podać bardzt.ej
ulame1k. a./.e niech tam
- dl.a ooez)i wystarczv i ta
cytra.

to

zwżon-y

.IVagły

z nas odpow1ed·
do typu . urody i sylwetki, rodzaj sukni, garsonki itp.
Ogólnie moda karnawałowa opiera się na sl-.Cu
geometrycznym z1JliżonY'l'J1
w charakterze
do
~
lat
20-tych
(prosta, luż
na linia, elementy plis t
sztukowań)
oraz sty lu ro
mantycznego (linia dopasowana,
rozszerzona
dol em, powiewna). · Oba te
style jednak łączą się zp
sobą,
dając
w
efekcie
wiele· ' kombinacji.
Dzisiaj
przedstawiam
dwie suknie
najbardziej
cha:· :terystyczne dla o·
be cnego
karnawału
pod
ni

się

wypadek

W

sic

Jakiś

Sartre

n.p.:

reąu

słów

Bez

„Szereg

żołnierzy

za-

ż<>lnierzom"?

Nie zrozumiałam drugiego po
danego przez panią przykładu
(z rozporządzeniami). Może pomyliła się Pani przy przepi sywaniu?
Byłabym
wdzięczna,
gdyby mi Pr'1i podała, gdzie
i kiedy drukowana była wy.
powiedź, na którą się Pani po·
wołuje.

... * . .

„Elektrycy"
W zdaniu „Po
wiadomiono
nas o niedotrzy ...
man.iu terminu" wyraz „niedotrzymanie" nie jest żadną z
form czasownika.
„Dotrzyrila·
nie" - to rzeczownik odsłow
ny (odczasownikowy). „Nie 0 pi„
s:rremy z rzcC'łlownikami
lącz·
nie np. niewykonanie (planu),
nieprzysłanie (surowca), niewY·
branie (radYl, nienapisanie (li·
stu) itp.

Moc!ę

mieliśmy w ubi~
tygodniu
prostb
Dion. róż do tego
może
dodać
„Panoram·
ka"? Obejrzeliśmy więc
ty!'ko wełniane
suknie
hez rękawów.
balowe
sn,k nie z dłu~imi ręka
wam~
oraz na r6źne'?o
rr,dzaju kreachch upierzenie z 1\."Szel::ł.kie.i;ro dro
Nu od koo;utów ·paczy.

od

P"'WI""'C
._, """

„szereg{'
d-0 takie-

tenilencJę

S"c:;gi w bezruchu". 1 ,Ni.e wi·
dzi/tlem ze swego mie1sca za.s-tuqler,a w bezruchu szeregu,
żotnierzy";
„Przyglq,d.al.em się
z cie'1wwością zastyglemu 10
bezruchu
szeire-gowi
żołnie
rzy". W o·stą,tnim zoomu chy·
ba nik-t nie mi,alby ochoty powiedzieć:
„Przyglq.d.alem '1.ę
·~stygle1nu
u: beziruchu sze-

głym

+

rzeczo·wn.tkiem.

go· samego traktowa.ni.a wyra„szereg ludzi" · ;ak WJJ•
t'azi?nia .• wiele ludzi".
S4 oczy-wisc1.e wypad/ei, w
których
„szereg"
bezspornie
pełni
funkcJę
rzeczowni.k1.i

MODA

P0WTEśC •• DZIENNIKA'.'

tu

żenia

psy

słów

rządzi

,.szczytu

pawod.u;e

telefoni.e fe.karza odz11Wa
zdetU?rtVowa.ny r:/to.~:
- Panie . dokt<>rze,
proszę
b'.trd.zo prędko cLo n,a.s. bo mój
nu:ly syn.ek połlcn4l zwt4 stalówkę z wiecznego l)i.óra mo:iego męża.
wzgl.ędr.-m
linii
(prosta
- Zaraz
przyj~.
A
eo ro7.szertona) jak ~ szcze ...
ooństwo 1uż zrobiliście?
gółu
(falbana, tzw. „ame
tzn.
- A no. 1U.I razie mój 17!4Ż rykańskie ramiona"
pisze- ołówkiem.·
oi:lsłotiiete aż do obojczy-.
ka, „)l?olf'" pod ~zyją, asymetryczny
dekolt
tzw.
i
„zimne rami~"),
Pan~ z pieskiem na smyczy
w następnym kąciku opodcMd.zi na ulicy <W Jean mówię dalsze modne knm
Pau: Sa-rtre'a.
binacje
linii karnawało
- Czy to prawda, że pan wej.
n~ lu!n t>sóto? wta z wyt'ZUtem.
- Slvq,dże - od1>(J1Pi..a& S;1J01w.inie fi,Lozof - nie lubię t11l- I
ko ich wl,a ścicieli.
84ę

.,szczyt aóry''.

,... z.cczowni.kie-m
,,g&ra".
Taki
zw,qzek między wyrazami nazywa.mu zwiqzktem rz4{i.u.
.,Szereg
ludzi".
to
także
zw1ą;elf. rządu: odm:.eni.a .s'.~
.,s.z<?reg".
natomuist „ludzie
pozosta1q zawsze w .przypadku drupi.m. czyli dopelnuu-z-u
'!.fł.
„Nie
vidzialem. szeregu
ludz'. k:tórz11 powinni być 11a
ze !:Jra niu", .. Przyg lądałem -1ię
sze•eg<Yw1
przybyłych
loozi",
„ Vv idzialem t·a m szereg sta.,.szych
lu.dzi".
..Rozrnawi,aleni
z .!zereqtem interesuiących 111.•
dz•". ..Mówilism.y o szeregu
ZtrtaJomr;ch iudzi".
;,Szereg" występuje w tych
z<i.1'!.·rtiach w zn.aiezen:lu „wte/.e". czyli w funkcri liczebmTro nieokreHonego. Odczuwam1,1. że tak 1a.k „wiele". 1est
on
wirazem
określa;q.cym
(liabę /.udzi), clwć wiemy, że
gra,m(l)f:>Jc.zinie Jest odwrotnie.
Se·.·•s. w 1alr,•m posłużyliśmy

każdej

Uśmiechnij

.wvrriżetniu

Mńu.>im11 :
„nie wi-dzę szczytu
g :>"!/", „pnyglądam się szczytmo-i
qóry".
.,zobaczyłem
szczvt qóry",
.,zainteresował.!>m siP .~zczvtem góry", „rozm-i11naU-<my o szczycie góry"
Pi.erwszv rzeczownik „szczyt".
.xtmienin ~~ przez -prz11pad·
'ci Jest on wyrazem określa
nirn
Dru~1
„góra" stoi
z..in>tze tl' dopel,ni.aczu.
1est
Wl./raze"T. określaj<jCym.
Rze·

- . . ,..,.-... . . . . . . . . """......."""'"""""""'' .i

PRZED

knuTa

Zbu-dz-ilem się. l pierzch'14/ sen
A móg/ mieć cudne c.d :n ...

.ieclno. kto pro
był pe,viel'J,
ŻP druo;a strona
sobio>
tego życzy.

Rynnoł::u;y

ORŁA

KWADRANS Z B.8,

konwcn~n

byle

KĄCIK

PRZEGLĄD
„Słowo

;,.s7.eregu iudzi.()171,". „w sze:reieS't od·

ob-

Karnawał
zbliża si<;; du..żymi krokami, kal:da ko·
bi eta chciała by w czasie
jego trwania wystąµić w
jak
najmodniejszej
kreacji.
Obecna moda wieczorowa
jest tak rożno
rodna pod wzglęnem rodzaju modeli i tkan in . że
ntetrudno
będzie
dobrat

kole.

Mode'lowala mnie natuTa
Z młodego orla na ,-tarego

racji
którP
wiel1.1

twiP.rdzimy,

J
cvszy~tko

słychać.

RODZINNY

~ ~l!:it'

+

szkołe

nonu.1e,

oczy

.Jak ma.gr.es tyU:k:nego ciała.

tłu

n1y klientów, a w skle·
paob rozgnryvałY się _dan
tcjskie sceny. Ekspedient
ki muslałY wzywa~ na
pom1lc milicjantów. Jak
to dobrze, że do t.odzJ
nie nadchodzą wcale gu
mowe botki.
Przynajmniej mamy iwięty SDO•
.KĄCIK

Jej

w

pogiad

z

Badżmy w tych warun
kach
wyrozumiali dl~
""szych •Ynoptyków- oni
przepowiadają
w
dużo

NAJLEPSZY MAGNES
Z<bden magnes t<hk n.W dzU:rla,

sach .. Druga szkoła twier
d.t1. ze z propozycją bru
~Prszaftu
po,vinif"n WY•t,ępo~ac
m-;żczy•zna,
po
n1ewa2 łatwiej mu bę
dzie znieść
ewPn' nalna
oa~owę.
My reprezentuJemy .
swo;ią.
własną

KJ.lAJU

Do kato"' ickicb skle·
pl>w . uades:r.IY ostatnio
gumowe
kalosze-botki
tak
chętnie
noszone
przez
młodziez i doro•
słycll.
Przed sklepami

t~mi

tPwarz~·sK:1ch

Prognozę

Prą,wda

n~
ten
problem rePrezentują dwie szkoty. Jen. ~a . prz~znaJe ten przy

"- IłeJ
Kobiecie
p1er,vszenstwa,

ot>serwacJj

UNIK

VIVRJi:

Panna
Ania B. pyta
n~s, kto właściwie powi
n1en proponowaC- llruder
szaft, czyh przeJ.s.r-1e na
u!Y" kobieta nlężczyż
nie, czy mężczyzna ko
biecie? Jak nam niedok(adnie

na

gorszych warunkach
•erwacyjnych.

~ł:
.;[_~

1

WIADOMOSC
ZAGRA'NlCY

zimę.

opa.rll

E:skimosów, którzy WY•
jątkowo
starannie umac
niali swe igloo - domki z lodu. E.skimosi za-

"'""~~-... . . . . . . . .~..........""....."'"'""'"" ...............................................~ . . . . -

cza-1

Z

Lt:

«ańskiej

pytani o powód tej za·
pobiegliwości,
odpowie·
!lzieli, że pnewidują dtu
ga i mrożną zun~, po·
niewat
Amerykanie ze
.;taeJi
meteorolo~icznej
•magaeynowali du;e za~:';.Y ropy do ogr~ewa-

P. Zofi!a. Pa si.owska.
Pyta
Pani.. dla.czego uwazana 1est
za b_lędn4 następu1q.ca odmia·
na u;yirażenia „sze·reg ludzi":

HALSZKA

*

„ DZI'"'NN
= I KA"

..,....C „DZJ~NIKA'.•
POWI.c.::>

+

krążenie krwi, zacząłem się zastanawi;:ić nad
możliwościami zaątakowania tego faceta. Wiedziałem. że ma w
kieszeni pistolet i wiedziałem
także,
że
gangsterzy jego pokroju
umieją się obch<"dzić z bronią.
Jakby odgadując moje myśli, pokręcił gło
wą.

- Gentleman nie przychodzi w odwiedziny

z pistoletem w ręku. •To bardzo nietaktownie
z pań:ikiej strony. .
- Co to wszystko ma z1;1aczyć?I - krzyk-

nąłem.

Wsta1 I podszedł do mnie. Za.jrza1 mi z
bliska w twarz.
Miałem
ogromną ochotę
trzasnąć· go w szczękę,
ale
ludzie, którzy
wykręcali mi ręce, byli bardzo ąilni. Twarz
jednego z nich wydala mi się znajoma. Mocne szczęki, spła$zczony nos,
wąl;kie
paskudne ślepia. Tak, to był bokser, którego
poznałem
w mieszkaniu Hermana Richtera.
- Chciałem z panem pogawędzić
po• wiedział po angielsku Amerykanin.
Kazal mnie 'puścić i wskazal niski taboret.
- Niech pan siada.
·
Usiadłem, rozcierając sobie obolałe ręce.
Przyglądał
mi się z wyrazem
udanego
współczucia.

- Sorry. Wydaje mf się, te moi przyja·
ciele zachowali się w stosunku do pana zbyt
energicznie.
Dał znak glow"ą I obaj mol ciemiężcy wv·
szli z chaty. Zostaliśmv sami. Ponieważ lekki masaż przywrócił ml w rekach normalne
6 - DZIENNlK-·LÓDZKI_m _296 (5914)

- Nie, nie, niech się pan nie trudzi, to
zuoelnie bezr.elowe. Jestem uzbrojony, a upewniam pana, że strzelam celniP. i szybko.
Poza tym przed domem stąją trzej moi Judziit. którzy też radzą sobie jako tako z pistollHem. Wiem, że ma pan mocne uderzenie,
ale w danym wypadku to się na nic nie
przyda. Porozmawiajmy lepiej spokojnie i po
przyjacielsku.
- Czei;{o pan chce ode mnie?
- Przede wszystkim. jeśli sobie przypoml·
nam, jest mi pan winien pięćset pesos. Jest
to oczywiście suma n/,ewielka, ale pięćdzie
siąt
dolarów
też
piechotą
nie
chodzi.
Czy sądzi pan, że dałem panu te pieniądze dlatego. i:l: wydał mi się pan sympatyczny?
- Za parę dni zwrócę panu .całą sumę
powiedziałem proszę mi podać adres.
Roześmiał

się.

- Ach, to przeciet nie o to chodzi. Jeślt
dojdziemy do !)Orozumienia.
wypłacę panu
z przyjemnością parę tysięcy dolarów.
Ciągle nie rozumiałem, do czego zmierzał.
Wyjąłem

papierośnicę.

- Nie wiem, o czym pan mówł.
- Zaraz to panu wytl:umaezę. Przede WSZ'.1'•
stkim jednak chciałbym panu powiedzieć,
pomysł
ucieczki z więzienia był bardzo
naiwny. Czy pan rzeczywiście przypuszczał,
że Filozof, Emil i .ja uwierzyliśmy ·W tę cała

ze

historię?

POWIESC „DZIENNIKA"

1r

MllczaJem. Bylem wściekły. Nie znbszę takich sytuacji. Wiedzi&.łem przecież, że ma
rację.
Mnie samemu plan tamtej ucieczki
wydawał się gtuoi. Wtedy jednak tak bylem
oszołomiony
naprzód uwięziehiem, a potern
spotkaniem z Wojtkiem, że nie DOtrafilem
się sprzeciwić.
·
Przyglądał
ml się ubawiony.
Prawdopodobnie domyślał sie. co było powodem mojego ponurego mil~zenta.
- Tak, tak, trzeba przyżnać, że Interpol
nie zawsze roiewa dobre pomysły.
Nie odezwałem s1ę ani słowem. W żad~n
sposób nie mogłem rozgryźć zamiarów bandy
w stosunku do mojej osoby Jeżeli Amerykanin wiedział, ŻP w~pólpracuję z Interpolem, to po jakiego diabla zajmował się mną,
dawał pieniądze i posyła!
do „Alborady"?
Wynikaloby z tego, że Armando Martinez
I jego brat
nie maja z całą sprawą
nic
wspólnego. Czyżbv Wojtek . się mylił? Czyżby
znowu palnął jakieś ~łupstwo? Wszystko to
zupełnie nie trzymało się kupy. Zupełnie też
nie rozumiałem, czegr> ten Amerykanin mo:i:e chcieć teraz ode mnie.
Poprawił iia nosie złote okulary
spytał:
- Napije się pan cc;ca coli?
Potrząsnąłem

głową.

Dziękuję.
Bardzo pan
chciałbym wreszcie wiedzieć,
sprowadził mnie pan tutaj?

-

*

POWTESC „DZIE.."'NIKA"

Uprzejmy,
ale
w jakim ce11J

- Ponieważ potrzebna mi jest współpraca
agenta Interpolu.
- Pan żartuje!
- Myli się pan. Mówi~ zupełnie poważnie.
Mam pewien ła,fonek,
który muszę przP·
transportować do Montevideo. ~ardzo Jlli to
będzie na rękę. jeśli ~złowiek z· legitymacją
Interpolu będzie konwojował transport. Mo-

że

mi

się

robić

poWIESC
zdarzyć,

bowiem

jakieś

trudności.

BODALSKA

„PZIE:-<NIKA"
że

policia

Chcę

się

zechce
zabez-

pieczyć.

-

Przypuszcza par,

że

;a

pójdę

na

kombinację?

taką

- Jestem prawie zu10elnie pewien, że tal{.
Po prostu nie ma pan wyboru.
- Czy to groźba?
- Na razie tylko uprzejma prośba. Dalszy
rozwój wypadków zafeźy od pana.
Wiedziałem. że mia! rację. To byli ludzie
gotowi na wszystl<o. W razie oporu trzas11ą
mnie w łeb 1 zakop1<1 wśrod eukaliptusów.
Czy uda mi się ujśc' z życiem. gdy okażę im
posłuszeństwo, tego nie bytem zupełnie pewien. W każdym razie zysk;walem na cza·
sie, a to w danej cbwili było najważniej·
sze.
- Zgadza się pan•, - spytał Amerykanin.
Wzruszyłem ramionami.
- No cóż ... Ponieważ, jak to pan sam po·
wiedział. dalszy rozwój wypadków zależy ode
mnie. n~e zglasz..im sprzeciwu. Argumentacj'ł
pańs!{a Jest 7.byt wymowna.
•
Zaśmiał się. Teraz dopiero zauważyłem, że
nie tyllw. okulary mia/ złote. zęby także.
- All right. Ci<,!SZę się, że się porozumieliś
my. Niech pan nie sącJzi. że przysługa. jaką
nam pan oddaje, nie zostanie odpowiednio
wynagrodzona. Opłaci &ię to panu, zaręczam.
A
w
ogóle mam
wrażenie, i:i: współ·
praca z nami lepiej
b!- się panu opłaciła
aniżeli

współpraca

z

Interpolem.
Ale o
tym pomówimy in·
nym razem. Czy pan
gra w .karty?
(45)

(Dalszy

clą,:

na str. 7)
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J.3.12.
(pa-norama) od lat 16
Wystawa np. „Sztuka
rozrywkowy 20.00 Recital śpiewaczy B. Ki'uyprogram
Film<>wy
wzrośnie znacznie ilość ludzi
Barlickiego,
im.
Sepital
od
(panorama)
nie"
15.30.
godz.
(NRD)
ludowa Lubelszczyzny"
Koncert Ork. PR.
pt. „Muzeum szlagierów" (W). sena.
20.20
starszych, a relacja płci, w
Pro- lat 16 etap.) godz. 1'1..:.15, ui. J{""opcińskiego S2.
17.45, %0: r.l.12.
czynne 11-17.
16.20 PKF (W). 16.36 „Salon pa- 21.00 z kraju i ze świata. 21.27
której dotąd ~raźnie przeLaryngologia: Szp. tm. na Wzdęcltiego" - opera kom.icz Kronika
gran:.' krótkom-:traimy.'Y 19.30
13.12. nieczynne
sportowa. 21.40 „Dźwie
w:iżają kobiety, zmierzać bę•
MlTZEUM KATEDRY E- „~w1atła na b1egume" SWTT (Bałucki Rynek 5) Barlickiego, ul. Kopelń- na Jakuba Offenbacha (W). 17.25 kowe wyd, miesięcznika , ..Tazz".
dzie do równowagi, a następ•
piosenki" skiego ~.
„Zakazane
godz. 15 :;Pr2yęoda no„Polski yoga" - film telewizyj ~2.lfl Muzyka ta•neczna. 22.40 Roz
Ul..
WO"l~UCJ-ONIZMU
tm.
Szpital
Okulistyloa<:
godz.
(poi.)
la•t
od
18
do
lat
do przewagi mężczyzn;
od
„Wojna
nie
serii
z
ny prod. poi.
wychowaniu. 22.50 Z
o
(w Parku Sienkiewicza) woroczna
mowy
12
Program Barlickiego, ul, Ko?>clń- mowa" (W). 17.55 „Las I zwie- !cart dawnej muzyki. 2.1.30 Muzy
czynne w godz. 1~4. (]>Ol.) goct-.z. 16, Hl, 20 1-0, 14,
zwanej fachowo maskuliniza16 .
składany „Bak>nik dla <kiego 22.
rzyna" - film prod. NRD (W). ka taneczna. 23.50 Wiadomości.
'\fŁODA GWARDIA (Zie13.M. nieczynne
cją społeczeństwa.
18.15 „Wielka gra" - teleturrriej
!ona 2) Program krótko siostrzyczki" g. 12, 13 Chirurgia ł
od gia dziecięca:
WYS"l'AWY
(W). Hl.20 „Dobranoc" (W). 19.30
„wojna i pokój,,
„Rejs~'.
metrażo\vy
TET.EWIZJ'A
Co na pociechę Ewom prze.;
Dziennik (W). 20.00 „Słownik wy
„Araby", „Pan" g. 9 lat ~ (USA) godz. 18; K011opnickiej,
pc>wiada
16.10 Wladomosci dnia (bódź).
razów obcych" (W). 20.15 „Przed
PROPA:GAN- „Swięta wojna" od lat 13.12. „Zaikazane piosen na 36/50.
ośRO'DEK
film fa 16.20 „:Młodość ojców" - c>powieszczękowo
siębiorcze niewiasty" DY SZTUK.I (Park Sie!>' Jl (poi.) godz. ro, 12, ki" godz. 10, 12, 14, 16 Chirurgia
IRENA KACPER.
kiewicza). Wystawa pia „Popioły" r I IT seria „Skrawek ziemi ojczy- twarzowa: SZp. im. Bar bularny prod. ang. od lat 16 (W). ści o t;dziale w wojnie ojczyź
czeskiego (Monianej korpusu
katu francuskiego.
(panorama) od lat 1.6· ste.i" od lat 12 (radz.) lickiego, ul. Kopel.ń$ltie>- ~1.35 Niedziela sportowa• (W).
go 22.
Czynna od 10-1.2 i od (Pol.) godz. 14. 18.30
godz. 18, 20
.... _..:i
· __
,..."_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ ........ _ _ _ ........ _ _ ...__....
ul T
p •... Instytut•.
40) Medycyny
Toksykologia•
TA.TRY (S1enk1ewicza
.
.
.
l!>-18.
MUZ
!3.12. jak wyżej
.
eWY'STA.,WOWY '
•
raeJ,
SALON
dla dzieci:
·:A (Pabianicka l'r.l) Program
doc. UŁ dr Wł.
Widzew - menhófa o godz. 15.30 w zrzeszeń Pryw. Handlu czyt
tel. 271-8~;
BWA (Piotrkowska 102\ „~hedronka"
.
program „Roztańczone pantofel- resy 8.
godz.
Powszechnym, i Usług oraz zrzeszenia Bortnowskiego o
tel. Teatrze
6,
Szpitalna
Wy~wa malarstwa B.
ki", „Dick i jego kot", _Nocna pomoc pie!ęg- ut.
składany. g. 1.3.45, 14.45
Handlu i Usług ie.30 w ŁDK (Traug~t~a
z występami Pryw.
Szajdzińskiej-Krawczyk
myszy"', marska . d.la ~· Łodzi - 2~1-53; Górna - ul. Lecz połączona
tytanów" „Pamiętnik
„Przybycie
wyswte
z
połączony
18),
dzia
ich
i tańca z okazji 20-lecia
strażacy", Al. Kosciuszln 48, tel. nicza 6, tel. 440-62, Pole- zt'Społu pieśni
Czynna od g. l-0 do 18
od lat li (wł.-tr.) g. „Dzielni
lalności o godz. 11.30 w tlaniem filmu.
„Psiak", „Mój przyja- 324-00 od godz. 19 do 4. 5Je - Al. 1 Maja 42, tel. LDK i wykonaniem palPALMIARNIA - ezynna t 5. 45 , 18. 20.15
zagadnienia
w świetlicy MPK (Wierzbo „Wybrane
ludowych
pieśni
13
~kich
12
poBałuty
305-83;
lekarska
pomoc
Nocna
11,
10,
godz.
godz. 10--18.
· · „Kobieta z wydm" ciel. Tom"
z prawa pracy" - •odwa 51).
ZOO (ul. Konstan.tynO>P- od lat lit (jap.) godz . 12, 13, 14, 15, t6, 17 przyj~1l'iie zgloszenia te- moc lekarska ut. z. Pa- jezyku esperanto.
Jackov„·s;neT.
mgr
czyt
„TwórPoniedziałek:
.'\leksan„Tajemnica
7
541-96,
tel.
3,
canowskiej
od
w
„Godzina pąsowej ró· lefonic7.ne W godz.
czynne
ska 6/10)
15• l .:ro, 20
odczyt P. Ju- c:!Sść M. Szołochowa" - go o godz. 18 w lokalu
g. 9-16 (kasa czynna POLE~I.E (Fornalskie:! 37) ŻY" (panorama) od lat Ili do 5 na nr tel. 444-44. Pomoc pielęgniarska ul. dra I" o _ godz.
19 w Klu odczyt w języku rosyj- LK (A. strug_a 1).
pomoc le- Z. Pacano~skiej 3, tel. riewa
Swiąteczna
12 (pol.) g. !Jl, 20; 13.12.
„BaJki" godzina J4. _
de godz. 15.30}.
„~ 20 rocznicę wyzwo
bie Rosyjskim (Więckow skim o godz. 13 w Kl~Program krótkometra- karska udziela p_omocy 541-96.
złoco:yńców"
„wyspa
(Narutowi- lcm!' _Da~bau" - odczyt
skiego 32), połączony z bie TP'P-R
póź- w godz. 10--17. Sw1ąteczlat
,,20
(nol.) !>d lat !I, godz. ?owy:
KIN A
swiethcy Zjednoczone
w
z.
prof.
wygłosi
28),
cza
filmu.
wyświetlaniem
Mlll\ISTA
z
15 „Nieprzyjaciel" od niej" godzina 15. Pro- na pomoc pielęgniarska
Emerytów,
go Związku
Sie· Bierłowskaja.
Spotkanie z W.
lat 16 (ra.dz.) g. 17, 19; gram dla dzieci: „Roz wykonuje zabiegi w go„człowiek,
P'OLONlA i Inwalidów O
Rencistów
i
teatrn
„NowatoTZY
11.3-0
godz.
o
Uroczysta mionem
Niedziela:
Należy
8-.17.
pantofelki", clzinach
który zabił Liberty va J3.12. „N1eprzyj<:>ciel u tańczone
(Piotrkowska
z okazji 106 w ŁDK ('Traugutta 18). sztuki filmowej. - MeYr- godz. Yl
lance'a" od lat 14 (USA> progu" (radz.) od łat „Dick t jego kot''. „Pa zg>aszać się: Srodmieście wieczornica urodzin
zw. bold i pudowk1n" - od 215).
Za- Akademia Woj.
ul. Piotrkowska 102, roaznicy
miętnik myszY''. „Dziel g. JO, 12.30, 15, 17 .30, 20 16, godz. 1'7, l9
400-00

Stra:ł

Pożarna

08

.Kom. MO m. Lodzi 292-22
J.nionn.. telefoniczna 03

DYŻURY

Niedzielne Pogotowie
Telewizyjne
Sp-ni „Spesu

Jacv bedziemq

!,

za 20 lat

3

~.,,..

Przytaknąłem.

- To doskonale. Mamy przed sobą cały
dzień. Dla zabicia czasu urządzimy sobie maleńką partyjkę ookera. Co pan na to?
- Nie mam pi•mi~dzy - powiedzialem.
- Ach, to nieważne. Pożyczę panu na początek następnych pięćset pesos. Będzie mi
pan winien równy tysiąc. Włączymy tę sumę
do naszych rozrachunków.
Zgodziłem

się.

Wyjął z kieszeni ka:ty i zawołał drabów,
któn.y wyłamvwali m1 ręce. Teraz miałem

możność

przyfrzeć

un się uważnie.

Upewni-

łem się, że boksera ze złamanym nosem po-

nawet
Przypomniałem
u Richtera
sobie. że został ~i on przedstawiony jako
~ob Wins. _Udawał. że mnie ni~ poznaje. Drugi byl wyzszy i jeszcze potęzniej zbudowan~. Wyglądał na zapaśnika. B~woli kark, potęzne bary, łapy jak bochenki chleba. Amerykanin nazywał go pieszczotliwie Cici. Sza-far pozostał na 7ewnątrz. Zapewne mi.al odgrywać rolę wartownika.
rozda! karty. Rozpoczęliśmy
A mcrv''" ~h)

znałem

grę.

f

Nie zależało mi na tym, żeby wygrać, ale,
jak to zazwyczaj bywa w takich wypadkąch,
karta szła mi fantastycznie. W przeciągu kilku godzin wygrałem cctery tysiące pesos. Oddałem Amerykaninowi pożyczony tysiąc. Trzy
kieszeni. Obaj atleci
tysiące zostały mi w
spoglądali na mnie ponuro. Czułem, że miel!
wielką ochotę odebrać mi wygraną. Powstrzymywała ich tylko obecność szefa. Chciałem
grać dalej, ałe Amerykanin spojrzał na zegarek.
- Na dzisiaj dosyć - powiedziat - Trzeba
teraz coś zjeść i zaraz ruszamy.
Mieli ze sobą zimny prowiant. Sandwicze1
Pieczoną kurę, kiełbasę i jajka na twardo,
Cici odkorkował butelkę brazylijskiej canii,
ale Amerykanin nie pozwolił pić. OgraniczoRo
się Więc tylko d:> piwa.
Przez cały czas zastanawiatem się nad tym,
czy_ jednak nie udałoby mi się jakoś opano~ac sytuacji i dopaś<' samochodu. Ostatecznie doszedłem jednak do wniosku, że to niemożliwe do zrealizowania. Było ich czterech.
Wszyscy byli uzb.Jeni, a walcząc na pięści,
z samym tylko Bobem Winsem miałbym sporo zajęcia. Zdecydowałem, że opuszczenie tego towarzystwa muszę odłożyć na później.
. Posiliwszy nieco nadwątlone hazardową grą
sily, ulokowaliśmy się w chevrolecie. Przy
s~oferze usiadł Cici, a my trzej na tylnym
s1e9zeniu. Z lewej strony miałem Boba, z praWeJ Amerykanina. Powiedział:
- Żeby nie było żadnych nieyorozumień,
pra%nę pana przestrzee przed jiakimś nierozwa~n_:ym krokiem. Być może, że zatrzyma nas
pohcJa. Wtedy pan się wylegitymuje jako
Interpolu. Jeden podejrzawspołpracownik
ny n.:::h, jedno słowo, a przestanie pan ŻY'~·
Chciałbym, żeby pan to sobie należycie uświa
domił.

Jakby chcąc wzmocnić wagę swych słów.
mnie w żebra lufą pistoletu.
- Nie cofniemy się przed niczym. Jeżeli
to będzie niezbędne, zaatakujemy policję.
Nie miałem co do tego wątpliwości.
Za,trzymaliśmy ;;ię na jakieś dziesięć kilometrów przed Melo. Chevrolet zjechał z szosy
na boczną drogę i zatrzyma! się przed na
wpół rozwaloną szopa. Wysiedliśmy. Szofer
zawrócił I odjechał. !'<ie moi:i;łem zrozumieć,
co będziemy robić na tym pustkowiu. Zaraz
jednak zrozumiałem.
W szopie stał wspaniały, ośmiocylindrowy
chrysler. Pomyślałem. że nie potrzebują się
obawiać pościgu oolicji.
Bob usiadł przy kierownicy. Ruszyliś~.
Mineliśmy Melo I bokser dodał gazu. PoPo
tężny motor z łatwością ciągną! setkę.
upływie pół godziny wyrosły przed nami jakieś zabudowania
- Co to za miasteczko? - spytałem.
- Acegua - odpowiedział hmerykanin.
Poczułem się pokrzepiony na duchu. Przecież to właśnie tutaj miał jechać Wojtek.
Acegua, miasteczko graniczne, punkt przelotowy kontrabandy z Brazylii. Jeżeli Wojtek
jeszcze tu siedzi, to powinien mnie chyba wywęszyć. Zacząłem się rozglądać .
$ciemniało się. Słońce zachodziło szybko.
Na horyzoncie czerwieniły się ostatnimi blaskami· białe, postrzępione chmury. Szare sylwety domów rysowały się niewyraźnie.
Wzdrygnąłem się. Od prerii szedł przejmujący, wilgotny chłód.
Bob zwolnił i skręcił w jakieś podwórze.
. Załadunek odbył się sprawnie. Błyskawicz
nie ulokowano w wozie trzy duże walizy
i dwie paczki. Przez cały czas Cici i Amerykanin pilnowali mnie bardzo uważnie. Nie
odstępowali mnie ani na krok.
trącił

Kiedy wydostaltśmy się na szosę, straciłem
Najwidoczniej Wojtek nie wpadł na
trop. Znowu byłem zdl'lny na własne siły.

nadzieję.

Już się

nie rozglądałem. Siedziałem milczą

cy i przeżuwałem I).iezbyt wesołe myśli. Zda-

sobie jasno sprawę z tego, że bylem
Nie
dla nich kompromitującym świadkiem.
wiedziałem, co mają zamiar ze mną zrobić,
ale miałem prawo przypuszczać, iże nie będzie
to nic przyjemnego. Wojtek był przekonany,
że siedzę u Martineza. Nie ma przecież pojęcia, co się ze mną dzieje. Byłem wściekły
na siebie, że dałem się tak podejść. Przecież
moglem się domyślić, że to nie Wojtek zamówił dla mnie samochód. Psiakrew! Mądry
Polak po szkodzie. Jako agent Interpolu stanowczo nie zdałem wstępnego egzaminu.
wałem

Nie mogłem sobie stworzyć właściwie żad•
nego planu działania. Musiałem czekać na ja•
kąś

sprzyjającą

okoliczl\ość.

Nec była ciemna. Od zachodu nadciągnę!y
gęste chmury i zakryły niebo. Zerwał się
wiatr. Uderzył o szyby samochodu deszczem.
Nagle ~dało mi się, że w lusterku nad
kierownicą zobaczyłem światło. Odwróciłem
się. Rzeczywjście za nami jechał jakiś wóz.
Amerykanin spostrzegł to także i krzyknął
na Boba. Bokser nacisnął gaz. Odległość jednak pomiędzy nami a tamtym wozem nie
bardzo się zwiększała. Najwidoczniej musieli
również zwiększyć szybkość. Także mieli nie
najgorszą

maszynę.

- A, może to Wojtek tak zasuwa za nami pomyślałem i nowa otucha wstąpiła mi w
serce. Prawdę mówiąc, miałem już zupełnie
dosyć towarzystwa tych bandziorów.
(46)

(Dalszy ciąg nastąpi)
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Konknrs
„Dziennika Lódzklego"
i Klubo Olimpijczyka
w Lodzi
nagrody Polskiego Komltatn Olimpijskiego.

szą~ · zasłużone

Podać

przynajmniej trzy naolimpi,iczyków łódz
kich.

..

• •
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zwycięstwo.

Gra była dość chaotyczna i
Przy więk
ma\o precyzyjna.
szej czujności obrony łódzkiej
kosza ło
do
i celności rzutów
dzisnie mogliby odnieść. jeszprzekonywające
bardziej
cze
cyfrowo zwycięstwo.
grali:
LKS
w
Najrówniej
Markowski, Kargul.
Jabłoński,
Dąbrowski,
Nieźle też wypadl
po 2-tygodniowej
który grał
przerwie' spowodowanej kontu-

KUPON nr 5
zwiska

Siulkobelon w hudowniclwie
Koszykarze LKS odnieśli spodziewane zwycięstwo w meczu
li~owym ze Ślęzą 92:74 (44:36).
Lodzianie w pierwszych minutach meczu byli zaskoczeni
tempem podyktowaszybkim
do
Ślęza
nym orzez gości.
4 min prowadziła różnicą kilku punktów. Na tym jednak
chwilowy sukces
się
sk:>ńczył
go§r.i. Inicjatywę przejęli !odzianie i po wyrównaniu nie
oddali juź prowadzenia, odno-

; ;

: :

lmic:, nazwisko I adres powinny być podane w kupo-

Dla t.KS najwięcej punktów
zdobyli: Kargul - 28, Jabłoń
ski - 14, Zarzycki i Dąbrowski
po 12, a dla Slęzy Stawinoga
i Mach po 12.

ZSRR-Kanada 4:0

(Z!'lRR).

Belgia
czy Bułgaria·
już 15 finalistów miznamy
.i
świBta
strzostw piłkarskich
czekamy na wyłonienie ostatniego - 16. O prawo awansu ubiereprezentacje Belgii i
się
gają
Bułgarii, których dorobek w roz
eliminacyjnych jest
grywkach
identyczny.
Dodatkowe spotkanie Belgia od będzie się na grunBułgaria
Mecz wyznacie neutralnym.
czono na 29 bm. i odbędzie się
on we Florencji.

Swietnie rozpoczęli tournce po
hokeiści
Północnej
Ameryce
ZSRR. W pierwszym meczu roJesteśmy na półmetku kon- zegranym
(Kanada)
w Int.ario
kursu świątecznego „Dzienni- pokonali oni drużynę narodową
ka l.ćdzkiego" i Klubn Olim- Kanady 4:0.
pijczyka o nagrody Polskiego
f1lło'knlarz.,Komitetu Olimpijskiego.
~
"
kupon W
dziś
Zamieszczamy
nr 5 Po·T.Ostało do wydrukowa(Zgierz)
Włókniarza
Hokeiści
nia jeszcze pięć.
w meczu o mistrzostwo II ligi
Naszym zdaniem pytania są hokejowej pokonali Znicz Prusz
stosunkowo łatwe i trzeba po- ków 8:4 (4:0, 3:2, 1:2). Bramki
rezultat 3.53,8 uzyWspaniały
3, Makowkusić się o wzięcie udziału w zdooyli: Szewczyk w biegu na dystansie 1 mikonkursie, by zdobyć jedną z ski - 2, Olczyk, Stolarski i Bla skał
li reprezer · <nt NRD - Juergen
ofiarowanych szczyk po jednej.
nagród
wielu
May, w nowozelandzkiej miejsco
przez Polski Komitet Olimpijwosci Wanganui,
pojedynku wyPo zaciętym
reprezenprzedził on na mecie
w numeKipchoge Keinc
tanta Kenii !od!
.
rze świątecznym naszej gazety
3.53,9.
o się naszym reNie pow
d ·
k
·
wydru!'uiemy upon zas.a niczy, prezentantom startującym w eli
do ktorego t~zeba będzie dołą- minacjach do mistrzostw świata
czyc wszystkie kupony pomoc-{ N piłce ręcznej.
w
przegrała
Drużyna Polski
nieże, nkazujące się kolejno w
Kopenhadze z Danią 16:22 (8:2).
„Drienniku Lódzkim".

'fn•1cz e•,l

1111

drużynowych
Podc?as
strzostw Polski, zawodnik wagi
lekkiej Waldemar Baszanowskl
w
świata
rekord
ustanowił
rwaniu uzyskując wynik 134 kg.
Jest to rezultat lepszy o 1 kg
od aktualnego rekordu świata,
Lopatina
do
należy
który

zją.

nie za~adniczym, który uka7e się w numerze świątecz
nym "Dziennika Lódzkiego".

Po raz pierwszy w Polsce omawiano 'ł"CZoraj w Lowpr-0wadzenla siatkobetonu do nowoczesdzi SJ>rawę
nego budownictwa wykonywanego z lekkich konstrukcji p-0wlokowych.
siatkobetonowych
ment6w
Polskiego
Na·uild
Komisja
Zw. Inżynierów l Techników wykonywanych pr7.ez Ló:lzkie
RemontowoPrzedsiębiorstwo
Budowni~twa Oddział w Lodzi oraz Katedra Budownic- Budowlane Przemysłu Lektego
materia!'ll
z
kiego twa Zelbetowego Politechniki
o
m. in.
budować
można
Łódzkiej zorganizowały I kolekkiej konstrukcji bez .;łu
lokwjum na tema.t konsrtrukpów hale przemysłowe, zaś
które
siatkobetonowej,
cji
w budo·wnictwie mieszkanioodbyło się wczoraj w Audywym może on być s<tosowany
torium Chemicznym w Gmaściankach
stropach,
przy
chu Chemii PL,

i

Na obrady przybyld zarówświata
przedSttawiciele
no
przedstawiteż
nauk.i, j<ik
ciele biutr projektowych oraz
b<Udowlanych.
przed.siębiorstw
Bo też ta robol!za konferencja była poświęcona niezwykle interesującej kwestii dokonania pewnego przewrotu
w budown!ctwle przy stosowaniu nowego materiału buJak wynikało z
dowlanego.
dyskusji
licznych referatów,
oraz jeszcze i:>rzed obradami
zapoznania się jej uczestników z próbną produkcją ele-

l

Dania - Polska 22:16

sk~rzypominamy, że

Sukces Pieńkowskiego
w li' iedniu

W Wiedniu rozpoczęły się mię
juniorów
dzynarodowe zawody
w jeździe figurowej na lodzie.
W pierwszym dniu w jeździe

Pieńkow
Zdzisław
obowiązkowej
pierwsze miejsce.
zajął

walczq bokserzy Bukaresztu

ski

W

Repre21entacja Łod':i wyst.ą_Pi. w
Dziś o go,·•· 11 w hali Włók-1
11!.iarza w Pabianicach rozegrane następuJąCY!"' skład"':e: .Drozdzal,
:.ostanie bokserskie spotkanie re- cz. ~awsk:t, Jelonkiewicz, Sę~,
RybsJ:<i 1 ,zymczak), ;Borko.~sk~,
wan'iowe Łódź - Bukareszt.
Józefiak, Kaczorowski, Guzmsk1,
Pawlak.
'i

Reprezentacl•a t odz

1'

za

się

nasi

pomes1oną

dziewcząt
zajęła 16

ło

miej

Badmintoniści łodzi

2rajq w Krakowie

zri:wanżować

"'.echcą

porazkę

Zielińska

se~

ni~eczNi:ap:1':!~daw:f:n:~ś~tcy1~
g,?ście

konkurencji

dzianka

w

z

lll~Z

konkursu

na Pomnik-Obelisk Pnrlyzanlów
Ogł-Oszenie
łów

nazwisk

!aurea•

w

Tryb.
k/Piotrkowa
o
14 bm.
dniu
nastąpi w
ZMS
Pałacyku
godz. 18 w
lichnie

262). Urom:y(Piotrkowska
ta połączo•na będzie równocześnie z .twarciem pokazgło
rzeźbiarskich
zu prao
szonych na ten konkurs. (X)
stość

f-'ue/qgi!em nafu~Hi
DO WARSlllWI'114 OPER~

~-----~~-~!llml

Odjazd o qodz. "12
w niedzielę, o godz. ll.~e
obok
przy ul. Piotrkowskiej,
lokalu „Orbisu" spotykają się
uczestnicy wycieczki do warDziś

szawy

jazd

na

opere

pociągu

Zyczymy
wrażeń.

Wielu

przyjemnych

(kJ

Za

ZURiT

będziemy

więc

losowa~:

2 ra•
tranzystorowe
bon towarowy
tym
Poza
soo zł.
wartości
wszystkich· uczestników
wśród
konkursu - niezależnie od tygodnia, w którym brali udz!ał
_ losujemy 20 nagród pocieszenia: 10 kompletów płyt i 10

dioodbiorniki
;,Koliber" oraz

książek.

losowania konkut'!<t1
Wyniki
z ubiegłego tygodnia podamy
we wtorek. (witl

Padwa
nagrodziła

film

====:::=WFO
w
(Inf. wł.). „Przemiany
stali'', film reź. Józefa Arkusza i oper. Witolda Powady wyprodukowany w łódz
kiej Wytwórni Filmów Oświa.
towych uzyskał nairrode „Brii,
zowego By!l;a„ na X Mięil'l:y
FilFeS"tiwalu
naro-d@wym
mów NaukOWil-Dyda.kłycznych
w Padwie.
Nagr<Hła fa stanowi jeszcze
Jeden duży snkees WFO.
(kat)

uHalka". Od-

autokarowego,

organizowanego przez redakcję
„Dziennika Łódzkiego'• t „Orbis" wyznaczony został na go-

12. Przyjazd do warszawy około go,p.z. \5 • . Po obiPodbędzie się zwiedzanie
rlzie
stolicy autokarami. Opera rozpocznie się o godz. 19. Zaraz
po przedstawieniu powrót dn
domu.
dzinę

jako
Łodzi Badmintoniści
reprezentacja WKZZ spotkają się
po dziś w meczu międzymiastowym'•---------------1
wystąpi
Pabianicach
Kaczorowski. z reprezentac;lą WKZZ przerwie
dłuższej
KraCiekawi również jesteśmy formy ków.
Borkows~:ego.
Do reprezentacji Lodzi zakwalifikowali się: .Józefowicz, WiSzkoleniowy ŁOZB
Wydział
B. Zatopiańska, Kościel
śniak,
okręgu
reprezentację
wyznaczył
niak, Mendel, Trypner i Swiąt
juniorów o
łódzkiego na mecz
czak.
.
p_uchar . GKKFiT.
Ognisk'ł
drużyna
Ponadto
Drużyna nasza walczyć będzie
Młodzież XflI LO im. Ma·
TKKF przy ZakladBch Odzieży
w następl.dącym składzie: Wojrii Piotro"•iczowej z okazji
rozegra towarzyski
Sportowej
(Włók
Piłat
dan (Budowlani),
p. dyrektor Łucji
imienin
ZOS
Drużyna
dni miłośnicy mecz klubowy.
Już za kilka
niarz), Kruk (Gwardia), Mordon
Macherowej, zamiast k-;,viatów
grać b<:dzic w składzie: Kubiak,
Filipiak rwidzew), Ja- badmintona naszego miasta będą Bilski,
(Tęcza),
na
wpłaciła kwotę zł 500 Miller i Sękowicz.
roszewski (ŁKS), Sobiec(l (Pili- świadkami ciekawej imprezy. Do
Domu im. prof. dr
budowę
siedmioosobo- wf:~cze odbędą się w Krako- ~ .Jadwigi
Rojewski Lodzi przyjeżdża
ca), Pożniak (RKS),
(Xl
Szustrowej,
Fi!ipiak wa drużyna klubu niemieckieg;:i
(RKS),
(Tęcza), Piech
„Aktywist" (Probitz). Goscie są
;(Bzura).
.............
Lodzian'.e decydujący mecz o mistrzami NRD w konkurencji
~dobycie pierwszego miejsca ro- młodzieżowej, a przyjeżdżają na
Budowlani.
KS
tzegrają w niedzielę, 19.XII. Prze zaproszenie
~iwnikiem naszych bokserów bę
Pierwszy mecz rozegrany zo<dzie silny zespół Wrocławia.
sobotę, 18
stanie w najbliższą
w razie zwycięstwa naszych bm. o godz. 17 w sali MDK.
zawodników - Łódź definityw- Niemcy grać będą z reprezentapuchar GKKFiT oją Ogniska Łódzkie~o
nie zdobędzie
TKKF
oraz PZB.
przy Przedsiębiorstwie BudowlaMecz rozegrany zostanie w ha- nym. w polskim zespole zobali na Widzewie.
czymy m. in.: U. Wiśniak, I.
.Józefowicz, W. Swiątczaka, R.
Króla i B. Chojnackiego.
niedzielę, 19 bm. '> godz. 16 nastąpi spotkanie rewanżowe. Prócz
zobaczymy
LPB
zawodników
badmintonistów Ogniska
także
TKKF przy zos.
NIEDZIELA, 12 GRUDNIA BR.

na.

Konkurs „Dziennika" i ZURiT
pn. „szukamy hasła tygodni11"
- Clobiega końca. W przyszłym
tygodniu zamiescimy haslo po
raz ostatni. Jednoczesnie infor
mujemy naszych Czytelników,
że z okazji świąt ZURiT posta
nowił podwoić wartość nagród.
konkursu
uczestników
Wśród

dachach.

1

budownictwie zarówno przejak i mieszkanio
mysłowyJill
'
wym.
postulowano
na.radzie
Na
prokonieczność opanowania
dukcji J>refa':rykat6w z tego
materiału oraz wydzielania kil
ku eksi>erymentalny~h nlaców
budów, gdzie stosowano bv
siatkobeton.
(j.kr.>

Konkurs „Dziennika"

Rozsfrzygnięcie

Po.mnikna
Juergen przed Keino · Obeliskkonkursu
PoPartyzantów

dz1afowych

granicą m. iin. we Francji i
Radzieckim siatkoZwiązku
beton znalazł zasto5o<>wanie w

Łodzi.

w

Wrocławiem

Zamiast kwiatów
dla Łucji

Ciekawa
i,..preza

""""""""""'"'"""""'"""'""'

'

Nasza akcja "Dzieci

ZO·lecie Liceum Peda202iczne20

dla

Wychowawczyń

Uroczystoś~
się wczoraj w

20-lecla odbyła
Liceum Perlago-

dla Wycl1owawczyń
gicznym
Przedszkoli. Uczestniczył w nie~
kurator mgr M. Wożniakowski.
jedyną
szkołę,
Do tej chwili
tego rodzaju w Lodzi, opuś.cilo
90-0 absolwentek, z czego blisko 600 pracuje w łódzkich
charakterze
przedc:.kolach w

Przedszkoli

I kierowniczek.
Niektore absolwentki studiują
na wyższych uczelniach. Obecnie w liceum pobiera nauke
400 dziewcząt.
w związku z jubileuszem uruchomiono w pięknym gmacIJu szkoły przy ul. Q7iewan·
ny 24, wystawę prac ręcznych
lkl
uczennic.
wychowawczyń

dzieciom" trwa Jeszcze do 15' bm

'Y

- Bukareszt, mecz
w Pabianicach, go-'
azina ll w hali Włókniarza.
KOSZYKOWKA. LKS - śląsk
(Wrocław) I liga męska godz. 18
hala Widzewa. Społem - Widzew
liga okręgowa godz. ll.30, ul.
:Północna 36.
HOKEJ NA LODZIE. Włókniarz
(Zgierz) (Pruszków)
Znicz
lJ: Jiga, godz. t7 w Pałacu Spor·
towym.
TENIS STOŁOWY. I liga: Start
Start (Włocławell:) godz. Hl,
fŁ) ul. Teresy 56 i Włókniarz (Ł) start (Gdynia) godz. 9 ul. 8 Mar
ca 22. Klasa okręgowa: Społem
- Skierni~wka godz. 10, ul. Pół
nocna 36, Klasa A AZS III Tęcza godz. 10, ul. Lumumby 22,
(Tom.)
Start II (Ł) - Lechia
godz. H ul. Teresy 56 I Tramwajarz II - Pilica godz. 10, ul.
Tramwajowa H.
HOKEJ NA TRAWIE. Turniej
o puchar przechodni ŁOZHT Bu
dowlani - Społem - LZS Jutrzenka, godz. 10, ul. Armii Czer
;wonej 80.
PIŁKA NOŻNA. Roczne zebralnie sprawc-dawcze sędziów pił
PZPN Okręg Łódź.
karskich
godz. IO, ul. TUWima 56.
BOKS.

Łódź

rewanżowy

Liga angielska
Aston Villll - Everton
Nortbampton
Blackburn Blackpool - Stoke
Fulham - Burnley
Leeds - West Bromwicb
Leicester _ Sheffield wed.
Liverp·ool - Arsenal
Sheffield Utd. - Nottingham
Manchester u.
Sunderland
Tottenham - Chelsea
West Ham - Newcastle
Bristol City - Middlesbrough
Bury - Portsmouth

....

~--..

3:2
t.:1
1:1
2:5

4:0
4:1
4:2
1:1
2:3

4:2
4:3
2:2

-...............

1:0

...--........

W·„kinie orzy oółczarnei"

podobnie,
Do naszej akcji,
jak w latach ubiegłych włą· 111łllllllllllllłlłlllllllllllllllllHllllllllllllllllllllU!llllllllllllllllllllUllllllllllJ.UłUlllllllłllllllłlll lllllllllll!llłlllllllllllllllllllllllllltllRlllllllUllł
Dom Dzieczył się Handlowy
PIANINO zagraniczne - FUTRO nowe, duże, sza S,\MOCHOD „Renault cka. Tym razem przekazał zasprzedam. Oglądac: Swier re popielice - sprzedam. Dauphine" - sprzedam.
wartości
o
bawki i odzież
7-12, Rogo- Wiadomość tel. 209-85
czewskiego
rok
15 tys. złotych. Również
Stan idealny. Tel. 231-78
żyńska, godz. 16=1_9__ l:ELEWIZOR „Temp" 21
z
rocznie otrzymujemy dary
R O ż N E
t
·
l'
I
koła ZMS i Ligi Kobiet przy
s olik
P!AN NO. „Ca isia" no- cali, serwantk-.
Miejskim Biurze projektów, ul
we okazyjnie sprzedam. ckrągly, lodówkę, futro 1_ __ _ _ _ _ _ _ _ __
Piotrkowska 17 • w tym roku
327
42
16459 g k'.lrakułowe
sprzedam. SAMOTNI znajdą cdpo•
:rel.
K U P N O
delegacja w składzie p.p.: Luoferty malżeńMOTOCYKL MZ-250 sprze P:otrkowska 162, m. 4 wiednie
SPRZL'.Dt\'lr
czyński, -zaborowska i omoni do skie w „Swatce", Piotrmłode
SZYNSZYLE
g
16442
4--3
Złota
dam;
L
L
43 $Ztuki
kowska przekazały
Informacje
Józef kowska 133.
Wełtmel- ro$łe sprzedam.
oraz 31 1------------IAKORDEON
odzieży, 68 książek
1602,!__ ~
stałopalny kupię. ster" 96 basów ·~przedam. f~luta,. Słupsk, Solskiego bP.zplatne
PIEC
gier i zabawek.
55
16479
5
6998 g UCZENNICA do zakładu
lag P'drkowska 215-10
o-oo
Przypominamy, Tei.
Dziękujemy.
potrzebna.
wieloczynno- !ryzjerskiego
że nasza akcja trwa do 15 bm. GLOWNO - sprzedam 3 PIANINO krzyżowe stan :>JASZYNĘ
Piotrkowska 96, morgi gruntu (z parkiem) dobry - sprzedam.' Lódź ściową do szycia „Hus- Lat 17-lb. Więckows~ie
Nasz adres:
J669o g
6 qvarna" sprzedam. l'el. g~47
na letnisko: Piwkowska 39, m
(kl ' domem
III piętro, godz. 10-15.
16267 g KOSZALIN - kawalerkę
3C8-69
164J4
Na zdjęciu od lewej: dzieci warszawa, Czarnieckiego frc'!'l'l't, I p.
telefon,
c.o„
kw„
m
;,Q
.
ze Szkoły Podstawowej nr 128, 6, m. 3, Czaplińska
. „Simca· nowe budownictwo , cen
oraz psa SAMO<;!f 0 D
SZCZENIĘTA
Szkoły Podst. nr 152, kl. V b
Tel. ·~r.0 ,"de z radiem spr~~ trum, K.waterunkową _
sprzedam.
PLAC, budynek murowa pudla
i ze Szkoły Podst. nr 14.
Foto: L. Olejniczak ny posiadający światło, 5ó4-79 _ _ _ _ _ _1643l _ g .aa „ !<:1· 335 -61 · Dzwomc ;:amien:t; na mieszkanie
w Lodzi Oferty
,v dzien powszedni
.
sprzedam.
silę, wodę " 16538"
„ · .
"
bltsko GrandGARAŻ
„Renault" .,. rasa , Piotrkowska 96
Teł. SAMOCHÓD
Koluszki tel, 112 164~0 g Hotelu „ sprzedam.
Rabka16530 g I-tonowy sprzedam lub LETNISKO ·•82-19 do 15
przyjmuje dzieci
Warszawę" :~drój
zamienię na
OGRÓD l.900 m kw. z ·
ny prod. francuskiej pt. „Miecz lokalizacją W Lagiewni- r;IASZYNĘ
kuśnierską w idealnym stanie. Dział n" wypoczynek przez ca
t waga".
Zacisz_e „succes" stan bardzo do kę na Mani, ul. Siewna ły rok. Czesława Trakach sprzedam.
wolny dla posiadaczy 12:-9 (przy ul. Nowotki) bry. - sprzedam. Naru- - sprzedam. Wiadomość czyk,
wstęp
ul. Krótka 13 b
kart klubowvch.
16706 g
16571 g Lódź, Pabianicka 126 m. l tel. 16-29
16667 g tow1cza 31-H>
wieczorem

OGtOSZENIA
DROBNE

g

„Miecz i waqa"
wtorek o 18 „kino prz1
półczarnej" w Klubie Dziennikarza wyświetli film kryminal
We

Redaguje kolegllum. Reda.keja 1 admlnistracja-Ł6dt, Piotr-kowsika 91!, CeuttraJ.a 293-00 łączy z wszystkllmi d~ałami. Tele!~ny bezpośredn'e: Redaktor naC?.e!ny :r.!5-64. z-ca · redaktC>MI naczelnegc 3G7-26. Sekretarz redakcji 204-75. Dział społeczno-ekonomiczny 223-05 4 341~1-0. Dział miej!>kl 228-32. 337-47. Dzta! spoirtQ<WY 208-911. !>ział kultuTalny 223--05. I>z\ał wojew6dzk• 341 _ 10• Dział listów
Wszelkich informacji
343-SO. „Panorama" 34:1-80•. NTU 303--04 (godz. 10-12). Redakcja nocna 279-76, Biuro Ogłoszeń 311-50. 293-00, wewn. 30. czynne do godz. 15.3-0. st'bota do godz. 13.30.
Piotrkowska 96. Rekooi.sów n!e zarr.ó„rinnvcl>
Lóclzkie Wydawnictwo Prasowe RSW ,Prasa". Łódt.
Wydaje:
w sprawie wail'Unków prenumeraty udzielają placówki „Ruchu" I poczty.
redakcja nie zwraca.
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Druk, Zakł, Grat, R,S,W, „Pr~·•..., Lódż, W. Zwirki l'Z, -

Pa.pie:: druk. mat, 50 &:.

