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ZAPOMNIANI
macly pmed 25 laity
Mioh<cl
Dn:ymała,

właści.ciel

bohaterowie

słyl!1:Ilego

kółkach,
stal się
chłopskie
,germańskie

domu na
na za<W'SZe
symbolem

go OIPOTU przeciw
mu naaiskowi. Nie uchybimy
jednak pamięd wąsatego 'b?ha·tera. jeśli stwierdzimy, ze
był
O'll
jedynym, am
pierwszym, który wpad~ na
ten k<J'llcept.

wyborów i
jedJ!lą
Wi~

me

piachu w
to
la reszta ojcow12Jny. :k>t.orą
Franciszek Pepliński roZlPrzed<cl poaniędzy Kaszwbów, aby
spłacić oj.cowskie dfilg:J.
Zostało mu atkwrat tyle. żeby ~
stawić
chałwpę.
Ale P usacy
pozwolenia lUl Qu.doM: n~e
dali.
Nie wiaqomo, ezy Pepł~ski
Chud.e

la.sy

na

1?Y-

pobliżu Kościerzyny -

sam wpaie:LJ: na pomyBt

W
mysł

kim nadwoziu. Dla 6 osób zbyt
wygodnie tam nie było, ale zawsze ~ dachem.
7.nów te same nykany: pl.,..
cyk zakaz postoju... Gackowski
nie '-ępowal, wnosił oelwotania
l ku .,.Sclelllośei ha.kalY•tów "'
JlłeJttóeyeb
ipstancjaeh
sądo
wyl)h, wygrywał. W 1'~9 ,-. ber•

2aanie~

et

llńs
sąd odwoławczy uznał, ~
Il!i<lł:Z · anie w w&ie
ni
t
sp
e z Usta\ ą.
Y
ten,

=

tu

Porównuję

daty.
Drzymala
swój wóz do Poodgradowlc latem 1905 r. A więc
rok, albo na.wet dwa po Pe-

Za. to dalsze ich losy były podobne.
Prusacy wlepiali kary
pieniężne,
oskar.la.li o kłusow
nictwo, pakowali do aret;ztu, karali
za
rozpalanie
piecyka,
"'Teszcle zabraniali postoju wo·
zu dłużej niż 8 dni. Więc Pepliński przesuwał wóz naokoło
stodoły każdego 8 dnia.

„ZU HARTER POLE"
Paweł

Gaok.awskl\ - t.o wewojny f.rancusko-.poruopa•triota ; działacz narodowy.
Był mężem
zaufania Polaików w czasie

słonięto

kolo

o,5ta.tJ1.io

od-

pomnik,
PrzedS'foawiaj.ący jedną. z postaci O·PiS?.nych w k.sią.żkach
P.a.pularnej pisa.r ki holer..::1erskiej An.ny de Vrf.es. chło•p
ca Ba.rtje. P1J1mni1k ma 12 cm
Wysokości, a wiod.oczne obok
nogj należą do wiceburmistrz.a l\'ladurodam.

·

nam d<J>kJad:ną datę

wytoczeni.a wozu przed stodo4 kwietnia 1905 r. A więc
także przed
Drzymalą !
łę:

Władza
pruska nie była tu
zanadw oryginalna.
Pierwszego dnia wlepiła. karę, że wóz
za blisko stodoły, drugiego za bra.k urządzeń pneciwpoża.
rowych, trzeciego przyszedł zakaz postoju wozu ponad 24 go.
<17'in;v...
Proces
przegrano w
dwóch
instancjach, ale wre•z·
cie zwycięstwo przed t.rybunałem w Lipsku, Pawelczyk gromadzi budulec. Jednakże mentalność prusl<a wcale , nie była.
.iuż wtedy tak odległa od hit.I~·
rowskiej. Pewnego ranka zost.al
wbity w drzwi „,,ozu wielki nóż.
Niela.two
być bohaterem, gdy
się ma sze·śei-oro d7.ieci. Pawelczyk sprzeda!
gosp.odarke Ka·
szubo-wi i wypr{)\.\'adził się pod
Gdynię. Ta'"; .iego dom stal się
wkróoce ogms·kiem agitacji P<>l·
skiej.

I

liliputów
Ił•~gi

i

ozu.

ąugo

zachował

gorący

miaste.czku

j

Ró'WIO.iei forma.J nym już nawet zwycięstwem zakończyła
się s,praiwa Au.gUlSta Pawelcizy
ka z drugiego krańca Pomorza, bo z Sieira:kowic pod Kartu.za.mi, HuoJ:agan :zrrnióTI! mu
chałupę daleko za wsią Sprze
dal wtedy grunt sąsiadowi i
kwpił pall"Oelę z majątku. Przy
budowie znów te s.arne myka.ny. Stodola tak - dom nie!
Więc w tei stod0'1e, na podwoziu wielkiej dwors.K.\ei mro
ca.mi. Pawelczyk buduje po
cichutku wó7. cygańs1k'. , miesz
czący j)()koirr{ i kuchnię. Syn

plińskim.

W

si

POZEW I NOZ ·

przyciągnął

Ma-duro·dam

~l

z y
li; na. ~ni•ie* budy ku „gosp·odarj);Zego", siano1\('ego
y>C?.nle :r. •y Jy budynek. mieszkalny Pod waru" lelJl rozeb:rania. komproml-

czo.

liliputów

ni

t

ko1-Jyst»,ć
obrQil®m Dr11Ymały,
przyni{Jfił
jednak G11.ek'Owskiell odtnlani; l~u. W'ładk ll:go-

tym WOZi·e?
Stary .Jan Kulas,
który b ł
wóWC7..as działaczem kółka ra.1niczeg>O oblicza:
łu~ Jakiebg
tamtejszych wyW.-ń.
1903-4 rok
mówi .U ow·

Pomnik

tym czasie wpadł na P<>wozu.
Było w
w lat.ach

1S03-. Kupił desl<i i zbudował
t'lomo:wisko na zwykłym chłop-

ikainia w wozi . Wy$C'lu1 ko cisty i
zgorzkniały,
c:al 11
dtnjaJini
przesiadyw4l łowiąc
ryby w jeziorze. Ż;yl ta~ z
ll'I"ZY'bów i l.eśnej iiwieRyny.
Kiedy niedOila jego stała &ię
głoona, ktoś ooo:taraol sią o
zocgainizowa1nie
wśr
Q ol icZJnyoh chłopów 21b1 kii
a
P Oik rycie kosztów bu-d'J"> y wornieszka•l nego.
Kiedy Pepliński zamie$ al w

t.e.rain
skiej,

pl"llską.•

do J>?•
stawienia domu decyzJa
Prusaków była oozywista: „zu
ha.rter Pole" za twaroy
Polak.
Budować
rnoŻE,
owsrem ale w Brandenburgii,
ziemię nawet chętnie wymienią. Paweł odiwoływal się do
rejencji
w
Kwidzyniu. do
prowincji w Gdańsku, wreszcie - do Berlma.

ROMANTYCZNY MILCZEK

JEDYNE UZNANIE

pok.rzyrowal nie-

machinację
kiedy przyszło

Pawied'Zlieliśmy

JU'Z,

że

ci

trzej patnoci nie zdobyli sla:
wy. Co gorsza, nie otrzymali
nawet uznania. na jak;e zasługiwali.
Pawelczyka pominęły sanacyjne władze na korzyść
Niemca przy pa.rcelacji pobliskiego majątku.. Gackoiwstk1 utraci] gospodarkę w
czasie pierwsze; woJn:v świa
towej. Do końca jego dłu
Riego życia - a zmarł w 1927
rvk1,1 w Bydg zezy w wieku
83 lal niikt nie zaA•n.t.eresował się losem patrioty. Pepliński
po pierwsze) wojrue
przeniósl się na maleńkie goepoda.r stwo z jeziorklf-m koło
Sta.rga.rdiu. Ale z wiekiem połe>wy i&taJy się coraz trud.niej
sze i nędza zapukała do chaty rjrbaka. Dopiero na krótko
e<l śmiercią podjęto starjlłli a () rentę dla . zasłużone
go ohlQ a. Nie dożył iei, umie
ra1ą
1958 r., w BQ roku
ż ci

u•

I

I
ANTE
PORTAS

zgonem doczekał
się ,Jedńak uznania!
Dzieci z
7 klasy Szkoty nr 34 w Poznaniu przesiały mu paczkę cygar
list.i
ały w
nim, że po
p~yp11dkowYm
poznaniu jego
e:i:tnu,
~nego
d>0
czynu

i;ihed

o stoilcr"OĆ opi.sywane i
fotografowane, <>piewane wierszem i uwiecznia.ne pę,dzlem, staoJ:e opactwo
cystersów
wcią:i

P

Drzyma y. „serca nasze zaczr,Jy
pałać

radością,

iż

nasza ojczyzna posiada
jes-wze
jednego
równie dzielnego Polaka„.".

ZBIGNIBW KLEJN

Nasz

11tosunek do
zwierząt
przejawia.
się na ogól we wzajemnym
utożsamia
niu się z nimi do te
go stopnia, że WY•
glądamy
jak .Jedna
wielka menażeria.
Już nie mówię, ż„
na tak zwanym styku uspołecznionej ekonomiki z jak najbardziej prywatną in!
cjatywą

zdarzają

się

hieny, rekiny, plotki, a nawet koniki.
Niemal
w każdym
środowisku zawodowym
czy
społecz
nym znajdzie się ja.
kiś turkuć podjad·elc
a 1bo parę szczttró'v,
alb·o
grube
ryb~"
którym można w ga
binecle okna otwie·
rać, bo ryba nie or7..eł,
nie wyfrunie.
O koledze się mówi, że lis all>o wesz,
koleżanka
to jaszczurka a.100 koczko-

dan, ktoś jest padał
cem, so,vą, inny śli
ma.klem
albo
sio·
niem w składzie por
cetany, jeszcze inny
pluskwą, ogierem Albo glistą. A już każ
dy z takich ob<>wiąz
kowych, co to ani
kumoterstwa. ani ła
pówki, to po prostu
świnia.

Kiedy się na prz:v
klad muł czy wól
dobierze z kurą dom>0wą, to się zachowują jak J<róliki, z
czego powstają szcze
niaki, z których wy
rastają
cielęta.
albo
gawrony, nł.eraz trut
nie czy zgoła. osty i
barany. Albo się to
za.czyna od sikorek
i ll'ę&i, a P'Otem taka.
gęś staje się kozą,
potem kociakiem, na.

olśniewa

swą

suro·wą

urodą,

nadal jest natchnieniem dla
artysty. c iągle podnieca wyobraźnię turystów.
Nie ma
też oooby, która by obojętnie

ry i ba15zty byłe.go klasztoru..
Tak oó.ęk:ny jest ów średn;o
wieczny zabytek architektury.
A
równocześrue
nikomu
mijała
przeglądające
się
w chyba n.ie przychodzi nawet
nurtach Pilicy wyniosłe mu- cio głowy. że poczermałe ze
starości mury opactwa mogą
kryć
i!ll.ne. niż
hJ.St<>ryczoe,
fakty. Może ba.rdzo dramatyczne, ale na pewno rue mające nic wsj)Ó!nego ze WS'Pólco się dzieje z koń
czesno.ścią.
A tymczasem ..•
m \ 1 A potem się dzt
wimy, ż,e w Polsce
Konserwatorzy
kończyli
średni
wiek konia
właśnie
kolejny etaip zabezjest o
cztery Jata
pieczania zabytku i :z.a bierali
krótszy
niż
w.śród
się
do rozhczerua t,Ą,-ydatko
nacji, które się wca
wanej.
niebagatelne.i sumy,
le nie chełpią, że są

stępnle panią łosio
wą czyli klempą -

I kończy się bodaj
na kw>OCe.
A niech tylko kolo takiego wolu zacznie się kręcić ja·
kaś malpa, to zaraz
wól
staje
się bykiem
i lampartem,
a. małpa w oczach
kury zmienia się w
żmije i wydrę. Jeże
li zaś odwrotnie, ku
ra się zapatrzy na
jakiegoś

mul

czem,

bażanta,

zostaje

to
roga-

oczywiście

z

rozpaczy za.czyna pić
,jak wieprz, pnez co
robi się z niego by·
dlę,
które
udaje
lwa.
No i bije tę
swoją kurę, b<> teraz
ro juz dla niego flą
dra czyli mala mewa.
Jak widać, porównań
zwierzęcych
używamy prawie wyłącznie
dla podkreślenia ujemnych cech
c7,towleka. Nawet kie
dy się o kimś mówli,
że wierny jak pies,
to więcej w tym po
litowania niż kom·
plementu.
Nie ma się eo wo
bee tego dziwić, że
i w praktyce odnosimy się do naszych
mł·odszych
braci w
rod7'inle
ożywione.i
mater.li mnie,; więcej
tak czule jak Kain
do Abla. z tą tylko
różnicą, że Kain ostatecznie mial ja·
kleś uzasadnienie. u.
wa.żal bowiem
Abla
za wazeliniarza, ktÓ
ry go rozra bi al przed
Panem Bogien1. wsku
tek C7.ego, jak wiadomo ofiarny ogień
Kaina nie mógł zła
pać tak zwanego cu

gu. My zaś zupełnie
bez rozsądnej
racji
traktujemy zwlerzę
;a w taki sposób, na
jaki żadne inne zwie
rzę
nie potrafiłoby
się

zdobyć.

nar-Odem kawalerzystów i zamiłowanych
koniarzy.
No tak... Ale przy
tym wszystldm spró
bujcle komu powie·
dzieć, że jest gorszy
Od
zwierzęcia.
A
przecież
ani hiena
nie jest taką świnią,
a.ni świnia takim by
diakiem, ani bydlę
takim szakalem, jakim
często
p-otrafl
być człowiek. I dzle
ją się
te rzeczy w
kraju, w którym pra.
wte Od stu lat lstnie
je i działa Towarzy
stwo
Opieki
nad
zwierzętami,
a od
przeszło
trzydziestu
obowiązuje prawo o
ochronie zwierząt.
Nie bądźmy jednak
pesymistami. Jest po
cleszające,
że mimo
licznej pr7,ewagl okrutników, Judzi nie
wiadomo czy
bar·
dziej złych czy głu
pich, jest już sporo
i coraz więcej, praw
dziw:vch
przyjaciół

się zdarzy,
upalny dziel\
dystrybucja napojów
jak to się mówi, na
\Vali, to murowane,
że następnego
dnia.
będziemy czytali sąż
niste artykuły o Judz •
kich katusza.eh, że
to skandal i te de.
A tymczasem o wie
le więcej zaniedbań
się zdarza w długo
trwałym nieraz prze
wozie bydła, świń i
drobiu, kiedy w cza.
sie upałów zwyczajnie się zapomina o
dostarczaniu im w.ody.
z'vierząt.
Zwierzęta
trzyma
Nazywa sle, że C7,ło
się u nas w brudzie,
wiek
mszlachetnla
wilgo.cl, bez światła.
zwierzę prz.ez ra
i
świeżego
powiecjonalną
hodowlę,
trza, prze,vozi slę .i•
skrzyżowania.
s.elekczęsto stloczone, po·
cję i tak dalej. Ale
wiązane, przygnloclo
właściwie to zwierzę
ne lnnymi zwierzęta
uszlachetnia czl·owie
ml lub towarem, a.
ka, I to o wiele pro
podczas przeladunku
stszą metodą przy
rzuca się nimi o zie
Jaźnią.
Ta przyjaźń
mię lub bije, Są ta•
- można po,vledzleć
cy hooowcy, którzy
- jest hymnem dziek
podskubują żywe gę
czynienia,
śpiewa·
si I kaczki, obrywa
nym człowiekowi za
ją
kurom tzw. py·
łagodne
słowo,
odpeć
z języka, nierobinę strawy, za pie
roga.clżnie
zawiązu,ią
szczotę
ludzkiej rę
ryje drutem. Inni o·
ki.
prawiają ryby żyw
Nawet
Jeżeli
się
cem,
jeszcze
Inni
ten
hymn
śpiewa
chwytają
ptaki
i
szczekaniem. to tym
CZWOrODlf>gi \V sr<lta,
się
ono różni od
wnyki, żelaza i inne
Judzkiego, że jest za
narzędzia
rortut". A
wsze szezefil,

Kiedy

że

w

około 3 milionów złotych, '!l'dY
widownię wypłynął •. właś

na

ciciel klasztoru. Nie, nie pleba.n. Ten uważając się za moralnego spadkob1er~ zakonu
od lat urzędował w romań
skim kościól'k.u, zaś od momentu spalenia SJę plebani:,
również. i w barok(lWej kamieniczce. Nie był U> także
oddział P'IT-K,
gdyż i on
niemal od ohwioli wyzwolenia
sprawowa~
PQPrzez
swego
,przedsta.wiciela funkcje niejako spoJecznego opiekuna zabytku. Ani tym bardz:ej k ierownik
szkoły podstawo.w ej,

Kawał

tygodnia

s~

0, ja

też

wieru eo to

więzy l>IJ'lifyki„. Ale mocarstwo się nie cofa!

wtrosce o dalszy rozwój hodowli

Jubileuszowe Targi Krajowenajwiększe

z dotychczasowych

,
.
•
D-ZIS ot,;varc1e

Państwo

Wyjątkowa

pomoc paszową
DLA ROLNICTWA

•

,,JE IENI &2

okazja

11 zobaczenia

Łódzka odzież nagrodzona
POZJNArll (PAP), ~ Dziś, w
w PQznanastąpi
niedri;i.elę,
niu otwarcie .największych z
X jubidotychczasowych Kra.joTargów
[euszowych
wych „Jesień - 62". Ponad
wystawców
tysięcy
siedem
!PrZemy&llu .kfLuczowego, terei!lQIWego, .sa>óld;zicl.czości. i rzemiosła zaoferuie nie no<towaną dotychczas masę towarową warl<lści 26 miliardów zl.
W prze.dedin.iu o!lwa:rcia X
jubileuszO<WyCh Tai:igów Kl-a-

jowycll ogl-Osizono wyniki t.rad')'(!yjnego już k-O!!lki1.l!l\Sl\l jakości i estety\ki towarów pod
nazwą „Dobre ,......, ladine ~ pos:zmilQLwane".
Do oceny przed!rtaJWll<llll.O reikoird!ofwą ilość 1.492 elki!ij)onatów, w tym 1.042 artY'lrulów
przemysloWYcll i 450 a.rtyk11.1ll:ów spoeywc~h. M. i.n. Zjed
noczenie Pmemy.siliu Meblarskiego zglos.ilo do k.oinikuxsu

meblarską,
ek.spo~ję
całą
meble po3Q3
obejmującą
jedyńoze i 87 zestaiwów.

W szystik:ie przedstawi<Jl!le eikS
pcmaty są jak najwyż.gzej jaziwracano
ikośc~ Przy ocenie
~ednocześn'ie UJWagę na estety
lkę 0tpaik.owań towarów. Komisja koorJkUJI'SoWB: przyznała
wytwórcwn wY!I'ó:imkmych arty
kulów 35 medali oraz 441 dyplomów. Ponadto 25 wystaiwnagrodami
wyróżinlono
ców
ipien.iężny:mi w konkursie JrieII'lllnlro'W)"m.

Premierzy
Francji i Włoch

dokonali otwarcia
tunelu

·;N sobotę 1Podamo te! wyniiki konkursu pod hasłem
pow.s.zeclrne", w
,Jtrodne i
kfórym bi:ałi udział pI'Od..ucen
ci odzieży, ,Pr>:.ede w.sa:ys.tkim
ml-O<lizieilowej. Pier-ws.ze na.gm
cly uzy.slkaly m. in.: Cerutll'alne La.borraitocium Przemys.lu
Odzie·żowego w Lodzi, Central
ne Biuro Wzorm:ieotwa Przernysl'u Lek!klego, .lciil.ka apóldzielni pracy z Warszawy,
Wrocławia i i1DJ11.ycll. miast.

pod Mont Blanc
W dni•U
PARYŻ (PAP). wcz:o.rajflZ)"ln .n.as.tąjpllo o·ficjal
ne otwaircie t'1.ll11.e'1u pod najEUJrqpy Mont
górą
<Wyislzą
·Blanc. kitóry prz:e.bHy 7Xlstal
14 sierpnia.
OtwaJ!"cia doilwnali W.."\l)Ólnie premier Francji Pompid{)U i prerniier Włoch Fanfani
IPO francuskiej stronie tUJnelti.

Wymiana not między lra·nem i

ZSRR

będzie

Iran nie

ośrodkiem agres11

przeciwko Z.SRR
MOSKWA (PAP). - Jak podaje Agencja. TASS, Ministerstwo
spraw Zagranicznych ZSRR zaże

komunlk·owa.ło,

15

września.

naatąpila w Teheranie wymiana
ambasadorem ran« między
dzieckim Nikołajem Piegowem a
minlfitrem spraw zagra.ni.cznych
Iranu, Abbas Aramem w spra·
wie „nieudzielenia. obcym pań·
stw-oon prawa do pcsiadanla na
baz rakietoterytorium Iranu
wych jakieg•okolwiek :rodzaju".

wygrał

Goulart
batalię

ży

ruo

DE JANEIRO (PAP).
PAP, red. Ed·
Kotcs})()ndent
mund Osmańczyk donosi w sO·
botę1

wygral
Goulart
Prezydent
ootatecznie ciężka, batalię z reakcyjnym Kongr.ClS-em, który P-0
burzliwej d·eba.de uclnvalll wre.~z
cia przeprowadzenie plebi!Scytu
w sprawie przywrócfill.ia p1·ezydentowi peineJ władzy.

~

ckl€go".

AmbaBador radziecki w odpowiedzi wyraził przekonanie, Ż<l
jak
zap-ewnienie rządu Iranu,
również wymiana n<>t „przysłu

z Kongresem

*

Nota irańska zawiera zapewIranu „nie
niep.ie, że rząd
udzieli żadnemu państwu obce·
posiadania baz
mu prawa do
rakietowych jakiegokolwiek ro•
dzaju na terytorium Iranu".
radziecka wyraża
Odpowiedź
zadowolenie z tego za.pewnie·
nla.
Podczas wymiany not Abbas
w imieniu
oświadczył
'Ara.m
swego rzą<lu: „Oświa.de7.am oficjalnie, że jak to niejcdn·okr·otnle wsknzywa.I .Jego eksc·elencJa szach 15za-chów, rząd Iranu
nigdy nie p.ozwoli, by Iran stal
się ośrodkiem agresji przeciw·
ko terytorium Związlm Radzie-

*

Prezydent Goulart mianował
nowym premierem Brazylii Hermesa Limę.
Lima naleźy d·o g.oulartA>W!lldej
Je!lt pro!<is<>rem
Partii Pracy.
praway a w gabine-cie Brochad"'J
da Rocha zajm·owal stanowisko
ministra pracy i opieki spolecz-1

nej.

giabinetu Bt'OchaU.511ląpienie
do da Rocha byJ'() 1mlejnym
posun.i ę o i em
dra.maitj"CZl1yim
szachorwym prezydcnt:t Brazylili G<Jula.!'ta w rozgrywce
Kong.re.sem,
reakcyj.n)im
z
upM>cie odmawiającym zgody
111a .realistyczną daitQ plebisryAn.t w aprawie przywróc-enia
P€hli władzy ;prezydentowi.

się

sprawie um·Dcni~nia pod-

d-obr·ego ~ą
staw stosunków
siedztwa ml<)dzy ZSRR a Ir:.i bezp!epokoju
sprawie
nem,
czeńL!lhva w strefie Dli.sl<iego 1
Srodkowego wsehodu".

Na ul. Paib.l.ankkiej przy Ob·
wod!owej, \vcz,o,:-ad o godz. 16,20
usik•W'a.l WS'koczyć do jadącego
tram.-.v.a,ju limil 11-1 52-letni StaGnie.tek (7,am, ul. Tunisław
Mf)7.<•zy2na dostał
:szyń&ka 107).
się pcd ko·la drugtego wa.gonu
1 p.cm:lósl śmicrć na miejscu.

*

~

*

Na ża•bieńou, pod po-ciąg osobowy, jadący z To.nrnJa d.o Lodzi-Kaliskiej wpadł wczoraj v;ybiegając gwaltownie z krza~<ów
ustalonym
o nie
mę;;cz;nzn.a
jes:z=e na"Zwisku. Pomimo n.atychmiao:'1owego hamowania lokomotywy przez m<>.srzynistę, nie
pr.z.ez tory na
fortunny bl-eg
żabieńcu sk;ończył s.1.ę dla męż
czy7Jny śmi·ercią.
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W roku

baletu
Na 2ldjęeiu: N. Kurgapkina (MaSŁa)
i O. Sok1>.łow (Książę) w ba.lecie
0Lajkow„Dziadek do orzechów"
skiego.

artJ~tów

momnie raD1le[Kil~
w :którym
balet,
. tak kapi'talne talen.ty jruk DiagiQew, Pa\Wcvwa
j Niżyński, a potem balet rad7:iedu należały i naJeżą do
świat<Jwej cW!l6w1.kt, a chlubne te tradycje i.nakomicie
ko111.tYJlluUje baaet Państwowe
TeałlI'u
Akademiokiego
go
Opery i Baletu im. Kirowa z
Len.i n.gradiu, odma-czo.n ego orderem Lenina.
Nie są to tyillro klllrtua.zyjne frazesy: wystan:.zy przepra.sy
odgłooy
analizować
w
tych wszyat'.kich k!I'ajów,
ik.tórych z.e.sipó.l ten gościł na
Roo.yjski

brylowały

ażeby utwierdzić
wystę;paoh,
się w iPI'Zek0<nan!Lu, że ; est to
rzeczywhście balet, posiadają
wielcy świet.ny repertuar.

wystę
w
roizpoc7.ąl

się,

i± pierwsze swole

py

w

Polsce

Gdańsku -

mieści·e

tak bardzo :z;wiązanym z Lenin.graStwierdrnil również, że
dem.
radzieccy
nieprzyipadlkowo
artyści

c1nę

roz:poczę.ll

swoią

goś

w Lod'Zi nie od konferencj,i prasowej, ale od wizakladach
zyty w lód:ZJkich
pracy.
PQW'iedzial
„Albowiem ~
do Lodzi,
dyr. R~zyńsikll miasta .2JW'iązane.go tradycjarm
(Dalszy ciąg na str. 6)

I

Poddębic

500-lecie
woj. łódzkim
wczoraj jubileusz
500-lec.la. Dokładnie pól tysiąca
lat temu, za przyczyną rodziny
Chebdów, a potem PO<idębskich
powstał tu gn;.J, którego mies.z
rolnictwa, zajmokaócy obok
wali się wyrobem sukna. Ogójak i:;loszą kr oniki łem Poddębice zamieszkiwało 67 su·
klennlków i 4 P·Ost.rzygaczy. W
wojny miasto
czal!ll«> ootatniej
uległo znll!!zczeniu.
stary gród znowu
Ol>ecnie
Uruchomi·o·
przeżywa ren~sans.
w

0

no tu ltilka zakladów wytwórczych oraz wznłeislono wiele nowych oblel<tów. M. in. średnią
szpital
ogólnoksztalcącą,
szkolę
oraz osiedle mieszkaniowe.
w persp·ektywie przewiduje sit;
w Poddc;bicach budowę wielkiego zakładu meblarskiego,
Program uroczystości przew!·
ro. in. uroczystą s<>sję
dywał
Rady
Powiatowej i Miejskiej
Narooowej, po czym odbyl·o sill
szereg imprez kulturalnych 1
sportowych.

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

czel<a na rozwiqzanie w ONZ

tych

w~,rpal(J.fków

jednak Ws'l.yscy wyrażają zgodną oplntę, że wytw<>'l"Ze>na nimi
atmosfera na1plęcia to nledobrv
omen dia zbliżającej s:ę sesji.
Zarejest.rowa•no już BU problemów i ]i.c:zba ta wlcrótc-e przekroczy zapewne setl<ę. Najważ
niejsze Joo·naJ~ problemy z.grumo.:i.na w nar.tę.pująe·e
pować
kategorie: sprawy r.ozb1·0Jenia,
sr>rawy związane z likwidac,ią
p·OZ06taloścl kol-onlallzmu, sprawy g()(<;P'odarcze I spra"'y struktury Sekretariatu ONZ.
Sprawa pC>WS7A>chnego i calkowiteg-0 r-0zbr-0jenia wraca r.a po-

Zgromad:?..enla
obrad
rzadek
Ogólnego po wielomiesięcznych
debatach komitetu ro.zbroj·sniowego 18 państw w Genewie, w
czasie których. niestety, n.ie nastąpiło zb!iżenie st.anowisa<.
Ogólne rooipaZgroma•j7'enje
trzy też sciś'le zwiq:zan ą 'l rozbrodeni·em, 1'1!,)tawę za.kazu doświadcz.eń n~learlll'ch Qrarz; ,l)l'O

2~2 {491~)

zwolan!a roięd'lynarodo
wej kon!.ernncji w celu podpisania J~on wencji o zal<azie uży
cla broni nuklea>rnych.
Jes'ZC'Ze jedm.a sprawa związa
na z roo.brojeniem czeka na
ro'Zpatrzenle - sprawa pokojowego wykorzystania przC6t.rzeni
lto.smicznej.
Na =o·lo dużej grupy s·praw
związanych z likwldac,!ą kolo·
wysuwa o;ię sprawa
nializmu
p-0rtu~.isklej kolonli Angoli oraz
brytyjskiej - Południowej Jtodczjl.
Ze sp1·aw goopOda•rczych najniewątpliwie
jest
ważniejszą
neuwysunię.t.a przerz państwa
traln.e propozycja zwolanla mię
dzyn.arodowej konferencji eko·
nomlcznych skut.ków powszc.chneg--0 l'Ozbroj.enia oraoz za,ga<I·
pozycję

uprzemysłow!enia

n:.eni-e

kra,ió\v

slal>lej rozwinię
g.oopodarcz.o
tych.
Na szczególną uwaigę 7'nsluguje prC•P·O<ZYCja zwołania mlQd.zykonfP.>rencji w &pra·
naą·o.do.we,J
wie h.1nld.l.u. Swiadozy ona o
z poza•ni·ei>Qkojeni.u
rosnącym
stanowi
jaką
grożoy
wodu
„w~pólny rynel< eu•ropejski." dla
handlu.
mlędzyna.rodoweg-0
Do ostatniej z wymienionych
na wstępie grup zagadnień należy sprawa wyboru sekretarza
generalnego ONZ oraz sprawle<lliwegoo ro,;dzlału gei>graficznego
stanowisk w Sekretariacie ONZ.
Wysunięte zostało zadande tastanowisic w
kiego re>7'd.'lia~u
dawałby
Seltreta rlacie, który
wszys.t.k.im Pa•ństwom . w·laś<:iwą
0

reorezęn_~j ~ ,

Pa.ń.stwo

~

pootęp

swej strony -

w trosce o dalszy rozwój hodowli, zna.cznie ro=erzy w
tym roku gospodarczą pomoc pasrow11- dla rolników.
Gmilnne spółdzlel.nie ofrzym.a.ją do sprz,eda.:i:y rolnikom

J)l'zyczy;ną mnJ ejszej obecpodaży
nie, niż 7...azwyczaj
ziemniaków. owoców i warzyw są niesprzyjające warun
i.ki kli:ma.tyc:zn.e.
Zbiory ziemniail~ów opóźnia
ją się, wteż za()pa1trzer:1e opie
;ra się obecnie w dalszym clą
gu ina ziemnia.kach W>'.!Ze$!\YCh.
W celu za.pe'W'.nienia stałego
nruplywu tych z,emn1a.ków do
ootalo.ne
sklllpU.
punktów
pierwot.nie na okres do 15
bm. wy7.sze ceny znemniaików
w ,<;ku.pie Z-Ostały ,przE.XJ&u:ż<>ne
do 20 bm.
Zbiory owo.ców są =a=ie
.s.p-odz1ewan-0.
,s.;ę
niż
niższe
W zwinzku z tym. o pokiwę
zmniejszy się przerób o.wo-ców na wina, a jednocze.śnie
OWQ,cÓw
import
zwiększono
rpolu<lniowych o-raz przetwo.!'ÓW OW()•C<l'W')'Ch.
Jeśli chodzi -0 wall'zywa, to
ich UJ!'Odizaj nie będz.;e gorszy niż się spQdziewano z wyją::lkipm ogórków i pornid'Crów. Ale i ich zbiory są
O'pÓŹln>ione o co naj mn:ej 3 tygo•dn ie.
W dzia.1e artyk;ufo.w przemy
slo•wych nastąpił w tym ro.ku dalszy wzrost za.pa.sów wed>lu,g prz.ewidywań o ok.
1 mld.
D1ate,go też należy się 51POdiziewać zw1ększenia wybor•J
że

u.

artykułów

f oraz wi~cei problemów
18 bm„ o goo'l. 15 czasu 110woj orskicgo, n.a-stąpi w Nowym
XVII sesji
otwa.rde
Jor-leu
Ogólnego ONZ.
Zgrnmadzeni.a
Do Nc·wego Jorku z.ie.chały s1ę
już niema•l wszyst.kle delegacje
1-04 państw - cz!on.ków ONZ.
w głównej sled·zib!e ONZ, w
na.:!
WielkJm Sl2ll<lnnym domu
już jest oo
East River, rojno
dzienr.1loarzy.
i
dyplomatów
\Vszęd:zle toczą się żywe rozmowy: temat dnia to - loty U-2.
na·plęcie
nad ZSRR i ChRL,
wokół Kuby, sytuacja w Berllnie z.achodn!m. Jakko.lwlel< rozmówcy zajmują różne stanowi-

dalszy

• Rozszerzanie sprzedaży ratalnej
• Zaopatrzenie wartykuły spoźyw::ze
• Obroty handlu i gastronomii
• Częstsze przeceny posezonowe
Spotkanie min. L~sza z dziennikarzami

kich oo!Jllltów, p_el'n.ych inicjatywy baletmi.sit,rzów i muzyk6w.
Dzi.ś, w n1edizielę, w HaJi
Sportowej, ze$6! ten 0 godz.
który
19 da wielki koin.cert,
pon·iebędzie !p-OIW'tórzony w
dzialek w .zmaokQmiltym wykonanLu.
już
Prasa łó<l'llka ml'l!la
Na sobotnie spotkanie z
skontaktowczora.j m<Y°.Gll<A~ć
wewnętrznego
handlu
min.
wania się z miłyim1 gośćmi z
Mieczys.!o,wem Leszem. ]{tóre
Len.ingrad1u na s,pecjalnej k0<n
przeddzień
w
się
od.bylo
ferencj1i, na kitórej w bardzo
otwarcia Targów Kr<1jowycn
cieplej a.tmo'5<ferze dyskutowaw Pozna.n.i.u przybylo ok. 100
liśmy o hilSlt<l'!'ii, celach, zadaprzedsita wicieli prasy cen:tralniach, wojażach, repertuarze,
.nej i teTen.owej, agencji prada.,l.szych plaol'ganizacji i
i!!OwYO~ radia i. tęlewizjL
Z podanych przez m:n. Lebaletu
aH:ystyiczmych
nach
sza informacji wynika, lż w
Teatru i•m. Kirowa.
cią.§[u całego br. handel de()obok
Wśród obeonych
talic7..ny spodziewa s1ę zwięk
czołowych oolistó.w I solist~
szyć obroty o ok. 5.5 proc. w
z~oilu
leni!llgradzlkiie•go
Piótr
sto."1.llll'ku do zeszłego roku, a
obeony byl również
o 7 proc.
gast.l'onom~a Iwan•orwfoz Raczyński, zaslu111&! ytucji.
żan y dyireikitor tej
Mówiąc o spraiwa•ch zaopaoświad
Dyr. P. I. Raczyń.sik:
trzenia ryn:k.u w arty'.rnły spo
czyl m. in„ że zespól cieszy
żywcze, min. Lelslz st-u'ierdził,
~~~------------------------~-

Porldębloe obchodziły

bieżącym

uzycl!!:aliw pro~ukcJi :z;wierzęcej. POSti.adamy
JUZ około 9.600 tys. m.tuk
pol!lad 13.600 tysi~cy
bydła i
sztuk trrody, tj. o 420 :ys.
bydła i o 180 tys. sztuk trzo
dy więcej niż. prz..ed rokiem.
Mamy więc do wy:i:ywJenta
inwentarza ai·lość
większą
nireli w roku ubiegłym, przy
trudniejs::e, niż w roku ubieg
lym sytuacji i aszowej, chociaż lepszej niż w roku 196.l.
W te.i sytuacji właściwe za
bezplecz.enie pa.sz dla inwenta["za na okres zimy i wias.ny
jest szczególnie ważinym zarolnictwie. Wydaniem w
maga to pełnego, skrzętnego
wykorzystania wszystkich r:ę_
zerw i zasobów i najbar<lziej
o.<17.czędnej i racj<ma.lnej gospodarki.

śmy

Przed sesjq Zgromadzenia Ogólnego

ska, i.v ocen.ie

wypadki w Łodzi

wspaniałego

WifamJ

rozszerzy

olbrzymia więkDotychC'zas
wszystkich ważniej&Zyeh
&7.osc
sta-now1sk obsadzona jest przez
c.!Jywatell pańs.tw na•leżąeych do
zachodnich bloków militarnych.
Do umJestT.czonyC'h już na porządku obra<d sesji spraw, dojdzie niewą\cp\JWl,e siprawa przyRepubli<'€
wrócenia Chiń&kiej
Ludowej należnyC'll jej praw w
ONZ oraz, ja.k sądzi ~ielu obserwMorrów ONZ, sprawa groż
by agresji przeciwko Kuble, jak
również S•prawa Konga .
Dyplomaci i d.Zienn.llrar7..e wyrażają różne praepowiednie e<:>
d-0 wyników debat nad poszc,zególnymi zagadnieniami i proP-Oniezbyt
Przeważnie
zycjami.
optymistyczne.
któJed;-ną bodajże sprawą,
można ·ż pewnoś.;ią
rej losy
jest sprawa Jl'l"ZY·
p1-zew1dzieć.
jęcia do ONZ nowych czlo·n.ków.
w C'7.-'11ste zblii'.a:iąoej się sesji
o przyjęcie do ONZ ubiega s;ę
sześć nowycl1 pa.1\stw. PrzystąONZ podniesie
pien.le ich do
ogólną liczbę czlomków tej org.anil'lacji llo 110„ Oznaczać to
będ'Z1e ·ponad dwukrc·tne Z'N-fę.ks'Zenle s•ię 11.c'Zby członków ONZ
oo chwl\1 Jej powsta•nia. Sw:iadczy to dobitnie, że ONZ staje
się c•rgainizaieją piraWldJzi.wie · uniwersalną.
Rada Bezpieczeństwa

za.t.ec!la
Zgromact-zen1u Ogólnemu
nod-0 ONZ kilku
wycll pańs;tw: Rua.ndy, Buru-ru:li,
Jamajki, TrynlJcla.ctu 1 Tobago.
w najbliższym maa1.e podobna
za.pa<lnie w_ sprawie
decy:zja
• - -·-..~er.ii· .1 KeJ14;1., '
już

przyjęcie

włókienniczych,

dziewians•ki.ch, abUIWia i szetrwalegn
przedimi()l(ów
regu
użytku, jak pra.t'.ki. telewizory.
rad1Qodibiornlki
odikul!'Zacze,
ttp.
Min. Lem zaip<>wiedz'al rów
iż przewiduje ,s,ę dalnież,
sze ro·=e'!"'za.nie 11r,J'l"Zedaż:-r rawysyfkowa
S?rzedaż.
talnej,
indywidualne zamć,Wienie
lll.a
(od 17 bm. działać będzie
;pierwmy tzw. Dom Sprzedaży
Wysyfkowej w Łodzi). częstśze
towal!"Ó·w posezono~rzeceny
W)"ch.

większe
biegłym

aniżeli
ilości

w roku uwysokowa.rtotreściwych i
śclowych paisz
Rmiszerzona.
koncentratów.
zostanie pomoc pa.swwa. dJa.
hodowców ma.cłor, knurów .i
buha.jów 7.a.rodowych. Zwięk
szt>ne równid zostaną ilości
mieszanek
wysokobiałkowych
dla hodowców bekonów.
Równocześnie

każde

go11po-

da-retwo rolne ze swej strony
powinno za.troszczyć się o
na11Tom8'dzenie ja.k najwięk
szej ilości pasz, sta.rannie ,ie
i eko11omiczprzechowywać
nie skarmiać te paS're,
N..tle:i:y jak najszybdej prze
siana ze
sprzęt
ląk.
k-ośnych
ws:-v.stkich
znacznie rozszerzyć kisZ12nie
do
wykorzystując
pasz,
tego celu trawy i kukurydzę,
zasiane poplony i inne r<>Ś
liny pastewne.
prowadzić

W pelni powinny być wy.
korz-ylltane liście buraczane
i wysJ:Qdik:i.
Aby uniknąć strat przy pnie
chowvwan.i.u ziemniaków, celowe jes.t przeznaczyć część
ziemniaków na zak:.s:zenie.
Skrzętne na.gromadzenie za
sobów i racjonalna ~Podar
lącm.ie z d.vka paszami pomocą
wydatną
da t.kową.
paErową ze stromy pańs.twa w
okresie zimy i przednówka
powinny stworzyć dla roln.ików jak najbardziej 6przy.1a.1ąoe warunki dalszego rozszerz.enia hodow1i. powinny
zwiększyć skup mięsa na cotr7.eby rynku i pOdnieść dochody wsi.

Organizator
zamachu

na d aulle'a
11owiesił @ię
Komtl!Tllkat
PARYZ (PAP). rano
soboLę
w
oglos.z-0ny
prze·z policję fran.cu.siką, pQda
it do wiadomości, że organizator os.tatnlego zamachu M
!(enerała de Gaulle'a w PetitCtamart aresztowany ostatnio,
.powiesił się w swojej celi w
.n-0cy z piątku na sobotę,

Ostrożnie

zgrzybami!

Cała rodzina
uległa zatruciu
KONIN. - Tegoroezny; niebyurodzaj grzybów stwairza
niebe'lJ!>icczeńs.two dla zbieraczy.
n.ie znających się na ich odmianach.
O!la.rą trujących grzybów padła ostatnio cala rodzina Matuszaków ze wsi Trzybo.rki w pow.
Konin. Do szpitala w Koninie
przewie2ion-0 6 osób, wykaizują
cych Slilne oznaki zatrucia. Pomimo wszechstronnej, energicz~
nej pomocy lekarskiej nie udało
się już, niestety, uratować 10letnlego Jana I a-letniego Aleksan.ctif·a Krupczyków. Obaj chłop
cy zma•·Ji w 24 gooz. po pnywiezienlu do szpita·la. Pozostałe
Jana
Wla>dyslawę,
osc·bY
Matuszaków oraz
1 Sta.n!&lawa
Krupozyka lek.arze
Stanisława
2Alola li po wielogod2innycl1 zabiegach, uttzymać pl"Zy życ1u.
wały

0

Po powrocie z Polski

Gaitskell o planie Rapackiego
BONN (PAP). _ „Po d.lugiej rozmowie z rządem P-O·ls.kiim - pi.'>Ze z Londynu tam
tejszy kcrrcspon.dent zachoddz;ennilka
nianiemi.eC'kiego
„Der Mitta,g" Arnold FQr.;1ter
t
d0 b
wd
·opc • ny na& ę1Pny
pm
p!'emier brytyjs\ti z ramieHugh
Party,
Labourr
nia
Ga.itskell, pooW{'ócH <.I.() Londyn.u w przekonaniu. że pew
nego cl!nia uda mu s.i<;: p.rzeopór
~lotychcza.sowy
łamać
Stanów Z.iednoczo111ych i Rek
puibli <i Feicteralnej przeci•wk•J
polskiemu planowi uLw{)ft·zeinia strefy be:z.atom,)wej w
Elllil"o<pie.
Gaitskell określił p~an Raipaokieg•o, j.akQ „jedną z nieh d
·d
· l
-0 przy
wie u l ei ffi()•Żliwyc
jęcia dla obu stron". Z<iaoniem
Gaioc•kella p11zyjęcie tego planu .nie odlbiQoby s,ię ujemn.ie
NATO, a.n.i
';.;ćl.!11i mi wtiu~

Układu Warmaw.s.kiego i mo.g!Qby utorowac drogę
do miqdZ)"na'!"'odowe,go ro.z;brojcnia.
pisze
Plan Rapackiego .
n:t-ktorych
w
dziennik
fra.grnen.tach pr.zyipormna wysu.n iqty wła.3nle przez Gaitekella 1 akceptm11any sw~o
PartY'
Labour
przez
cza.su
ainalogi.cmy plan, domaga się
,ied.nak od mocarstw zachodnich mnie.is.Zych ue.tę-pstw plan brytyjs•ki przewid•uje na
przyklad W)"Cofanie się Re'1'.>U.bliki Federalnej z NATO·
pisze
W 2lWiąZJ~U z tym na1leży prz,y1PUS:Zdziennik wypadik•1 gdybY'
CZ!ać. że w
Party wysz.ła zwY•
Lą b-OIU1'
wybOnastępny.eh
cię.sko z
rów d.o Izby Gr.1in, Gaitś.ke~l
będzie się d-0ma.gał przynaJ•
mniej akceptowani3 ;rzez za
'i
iehó<i !Planq Raipa$e~
1Państw

•
{Dolioikzenłe

'Ze str.

która wobec t:rudlnych waruinków lokalowy.eh została zain.stalowana w baszcie o.pac.kie; z a'1:"senałem.
„z
Byl t-0 najprawdziwszy
krwi i kości" prywatny właś
paź
Wykorzystująr
ciciel.

dziernikową odnowę zjawił się
szokując
w Podklasztorw
wszystkich orzeczenie:n Sąd.u
Powiatowego wszedł w posia-

za sumę 7.200 zł w równowartości 29 kwintali
znacznej

sł<:

w stosunliu rocznym, oo
zostanie zużyte na remonty te„

żyta

danie baszty muzycznej oraz
baszty z blankami. Wraz z

Gdyby remont
goż budynku...
czynsz, różniea bę
przekroczył
dzie zalicwna na rok następny,
a gdyby remont nie równowawypłaci
różnicę
żył czynszu,
się

proboSZC7.A>Wi ••• "

Umowa zawarta 1 lipca 1961 r.
z kolei, że „Ob. Czupry-

głooi

z

ko'\vski

upoważnienia

spad-

kobierców Marcelego Czuprykowskiego wydzierżawia GRN
pokój, w którym będzie mieszza
kała nauczycielka Ząbecka
dobrowolnie umówiony czynsz
100 zł miesięcznie... Niniejsza umówa zawarta na okres do 1
lipca 1962 r. a w raz\e sprzetej
wlaścicieli(?!)
przez
daży
nieruchom•ości, to Prezydium
l>owiązuje się opuscić dany

zo

lo-

kal" •••

okien

Z

Prezydiwr.

k1

to dzieli go

„państewku".

Dotychczasowym dwóm, nie
żyjącym
zaw.s:z.e co prawda
ze sa<bą w zgo,dzie, s'ło·m kościelnej w p-0.<:.taci proboszcza i p.a11sitwo·wej w oi;obach
pezybył trzeci
nauczycieli. '1J3ftner. Nie przebierający w
mieJśrodkach, szantażujący
swym
administrację
ooową
prawem wlasnośc1, szermująsformulowd.n;ami
cy taki.mi
jak demokratyzacja, prnworząct
gwarancja wladzy luność,
d<>wej - Marian Czurprykowski. Odtąd na1,1Va Po<liKlasztorza opatrzona etykietą „ważny problem". p;·zez szereg lM
bqdzie pojawiać s·ę •.•.: księgach podawczych róż:,ych instytucji pańsllwowy•ch.
ę.ctąc w Pow:iatowej Radzie
Narodowej w Op·o cznie zap-0znatem się z notatką d·o
sukcnsji Czuprytycząeą
kowskiego. Wynikało z niej, że
odrząd carrski
w li!S:I r<>l<!.l
czę~ć btHlynp~zedal póln·o-cną
lww poklaszt·ornych Barba1ze
l<tóra później
Brz-eszczyńsltie,i,
<H.lstąpila ją niejakiemu zasadz
kiemu, ten 7.a.ś z kolei sprz·edal
obiekt Marcelemu Cznp·ryko·wski·emtt. część p·oludniową wraz
z l«oś-ciolem ocldan-0 mie,is•cowcj
parafii na zasadzie protokółu z
c!nia 15. X. 1883 r·o-ku. Akta te
potwi·erdzlla. Izba Skarbowa w

B

GRN

widać budyinopaolwa. Wla.śc•·wie

wyraźnie

n·im na dt·zwiach i bramach
atrybuty jego
pojawily się
wia<lzy: po·tężne klódkl i skoble. Ale to byl dopie·r o początek nowych porządków w
mura<(!li
ograniczonym
tym

Op·e racja
Famagusta

laśCicie an e11or as

1)

ków. Za kari:dym z użyt
kowników staJo też :hleś tam
uT"zędów, instytucji. inst:;incji.
W swnie był to „węzel", któflizy
rego od la1 nie chc1altL
nie umi•ala przeciąć kielecka
WRN. Nawet obecnie, kiedy
otrzyma.la dodatkOWY o<ręż w
ustawy o o.chromie
;po.sitaci
dóbr kulturalnych, ni·e spieszy
się z podjęciem decyzji. Mimo, iż jej 33 artykuł mówt
wyraźnie,

że

jeśli

właściciel

chyba przez ostatnie lata bezsporów współlokato
rów klasztoru, zebrała się już
dostateczna ilość argumentów
za oddaniem całego obiektu w
WRN. Leżący
łód>:1'.iej
opiekę
na kra1icach Kielecczyzny, a
równocześnie odległy od Lodzi
zaledwie o półtorej godziny jazdy, zabytkowy klasztor, mógł
by z powodzeniem pełnić funk
cję domu wczas.owego, ośrodka

płodnych

wypoczynkowego,

twórczej, czy

domu

spełniać

pracy

inną

po

że
zwłaszcza,
rolę,
żyteczną.
wśród jego mecenasów znaleźli

zabytku lub użytkownik nie
się na pewno łódzcy potenzaibezpiecza go I)l'Zed zr.iszcze- by
wielkie zaklataci finansowi
niem, usz:kodzeniem lub de- dy pracy.
albo jeśll interes
wastacją,
(S. J.)
publiczny wyma•ga przejęc;a
na wlasność państwa zabytku o szczególne] wa.rt<JGci hinaukowej. a.r tysstorycznej,
tycznei w celu udost~pnienia
zabytku ogółowi., za byt~k może być przejęty na wlaSlrlość
pańs~wa.

Nasz 171"zemysl me<rs1" wvchodzi na coraz szersze '!009
dy. Sprzedajemy n.ie tylko statk.i, ofer:i1emy zagra.nJcy
ni.e tylko stocznie, stawiamy obecn.1e 1J1-<!rlbSZ<! k-ro~ 'W
n.mpej dziedzinie ek.spo-rtu - budowie portów.

POLSKI „SPUTNIK" NA MORZU SRODZIEMNYM
Budową portów zajmuje się nWUńelk.4 grupa renomowanych fi1"111 zagram.tcznych. Utrz~Y'WD;l1! 07ł4 ~t~
niemal wylączny mO'l!.OpOl w tej dzwzt:n.1-e. ;,Po!s"'1'vt.t>fl
- firma powstała niedaunw - nie był many n.o ryn.k4ch
za.granłcznych i n.ikt n_ie uu>aża.l Q~ w pote-n,coJa.111.ego
Wysoka loka:te
konkurenta firm o ŚWULtowe1 sui.une.
pierwszeJ oferty Polak.ów w przeta.rgu llAJ _'>udou.~ P~
Ya~bo w Arabii Sau.difjski,ej firmy qreekte: Z1J.Chodnwn.iemieckie. francuskie. brufyjskie i hol.'1ndersk~e 'JX)trak•
towaly ja.ko ..fuks". Proiekl t.e-ri. zysk.al uznanwi ~r>ecja
Ust6w, ale budowę portu zlecone... firmie włoskie;.
W Yambo •. Po/service" stoczul potirczk.ę roz.pozn.awc.ttt
z qroźnumi lwnlrnrP71.1a111i. Do prawdzi1N1·j '>atalłł z n.imi
doszw właśnie w F'amaaukie. Do prze1:orau n4 budowę
tego pO'l"tU wysta.rtowaljśmv w wa.,.unkach. bard..to .n~
IUYT"zystnvch. A przedeż ad.'łf nad•zedr termm - I ltsW.
pa.da 1961 roku - ;.Polse-rvke" wyaral fJll"Zełarg, UJYP1Zedz(bjąc dziewięć firm o światowej sla1.L>ie.

rnch
walorach ' opactwa w Podklasztorzu nie tr7.eba chytylko drroga i kawałek pola.
WIELKA SZANSA DO WYGRANIA
ba nikogo przekonywać.
z bliska da.wny k!asz1or wyhist<>ryczna,
wa.rt-0ść
Jego
wołuje jeszcze więki;ze wraDo budr<wy portu n.a Cyprze zab·mliśm11 sill _niemal
i turystyezna
architel<toniczna
ponure, wi'lgo·t.r.e mużenie bowiem bezsporna. Tym
n.arajutrz po wygraniu wielkie1 szans11. 1 stl/'<'zma 1962
r.v z czarnymi ocz0dolam1 jest
bardziej więc smuci fakt, iż ten
prace przygot.owa'!Droku zainouaurow11Jno T eta.p robót
okien i .strzelnic bai;zt. pod- piękny obiekt, w którego koncze przy udziale miejsoowych. fi.rm. SW:wili ~ie niemal
wywruu- serwację państwo wlożyJ.o jnż
niecają wyobraźnię,
ma.Jstr?ttne, brygai"1Ż1fl!ierowie.
polscy
korn:plecie
10
pozostaje nie
tyle pieniędzy,
jąc obrazy przeszłości.
k.torJ!<;h . o~olem
dziści i <Y{)erat-orzy cieżk.iego •przetu,
&<>kreta.rz wyl<orzystany, że nie służy oPrzewodniczący i
ma uczestniczyć w aperacii F'amagu•ta •zescdves1ęctu.
dostarcza
GRN nie przeżywają takich gółowi, >'Al jak dotąd
tylko kł<>p·otów i zmartwień.
Należeć do nich bedzie bud.O'tva nabrzeży. f11lr.chr01r.u
Może n.ie ma;ą tak
WlZJl.
Na marginesie zaś tej sprawy:
i poplębienie ba,senów pn·rtowuch do 9.6 metra. 11 także
bujnej wyobraźni? Racze; nie.
nadzór montażu okolo 80 proc. waznie.i •zych budvnków
Są tylko po ~ros1u przytkiport0W1.1Ch. (być może przejmi-emy po1U1.dto budatcę nuiklopotów.
nawalem
cze.ni
.
ga?ynów).
Nadpi1licz.na gromada ni·e naFalochron f)t>rtu w Famaqu..kie będzie p-osiad.(ll 1.5 kileży d.o majęt.nych 1 więcej
lometra. dluaości. Do nabrz.pzy p-rz„l.ad11.11Twm11ch o dl11oosiada braików.
od innvch
aoki 600 me·trów neda mogły przybi1oć statki o 11.ośnol
Brak tu świetiicy, brak -o<l:poci.- do 18-20 tus. DWT. Famagu.•ta bedzie typowym po<rwiedniej bibilo1eki, a przede
tem drobnieowvm o sporei zd.olności przel.adunkctoe.I;
wszystkim brak mieszkań dla
sięgającej 1 mln. ron Wwa.róto rocznie.
nauczycieli.„
- A ta·m marnuje s::ę praPRZED DAI..SZYMI PRZETARGAMI
wie 50 izb - przewodniczący
wskazuje· głową szary masyw
Morzu
na
zostawić
aby
Mamy wszelkie too.runki,
budy•n•ku.
Sródziemnym solidną wizytówkę naszych ·możli.wości tD
Przv okazji dowiaduję się,
za,lcre•ie e.ksr>ortu te<:hniczn11ch u.•lug marskich
zapros:z-ony
że Czupryko•wski
przystęiniją do rozsze-rzeni4
ta.Jeże
Cypru
Sąsie<lzi
na posiedzeni~
w ub. roku
w.>rnch p'>tfów. Ziednoc.zona RPpu.bWw Arabska sygnal1,.swoią
za
za,żądaJ
GR·N
zuie rozbudov.lę Damietty I Ghazy. Libam bę<lzie bu800 t:vs. zl
zabytku
czqść
do.wal nowu '(>O'l't w Be.irucie. lzra,e.l pr(bgnie tl'znieść
{swego czac'lll.l PRN w Opoczpo>Tt AshdtJ.t. Bedz.ie rozbudowywał swoie porty S11<ULn.
.nie g-otowa byaa pc•dobno mu
7, podolmym. za.mia.rem noszą się n.iekf.óre niepodległe
doo.
W;::'pładć 300 tyi;. zl k.raie Afryld.
a·utora). Prezydillim .sp-0rząd:z:iDo dalszych wzefaraów na budowę portów w, krajach
1 '1 ·
b
d
l
o wte y o s•zerny p1·{)\o.rn l
Arii i Aftuk~· sta11ieml/ za.pewne u' naibliźszym cza.de
Stad,
p.1·zeslalo do powiatu.
.ill.ż jako part.11er. klórn licz11 się na światowum rynku.
opatrz-0ny Ji.'>tem .p1·zewo<l:nim.
Kn-ntralct na b11d1m'e F'amagu.~111 apiewo. na sumę okolo
,protoikót przekaza.no w:r7.ej 3.5 mln. dol.arów. Gotowi _ie.•teśmv d-0 zou.'11.rcia 1e•zeze
do Kielc. Nie był on zres.z1ą
powa.żnieiszych umó1v po/q<:zon11ch n.ie tylko z tt't(kon.aOlsa·motniony w ·tej wę;drów
ni~ robót marsTcich. lee-z także ? or.>raco1t•aniem f'!"O<:e. każdy rok przyino$.l nowe
jektów i dostawą t1J1fr>osaże11ia. portów.
s.tcsv pa.pierków. do·t,.·cz~cv. eh
Famaausta jest więc chyba tylko po<:zątk.iem - tf.a.r'""""
Podklaszto<rZa. Ilu w.<.póllokatem pod dobrą gwia.zdq.
RYSZARD BADOWSKI
racji
tyle
opaobwa,
torów
__:_ _:t:,:Y'_:l.:e__m:::.:y:.:s::'l:.:o:_:•W:_Y:_<:.:h::___k:::ieir::_:u:n:.:-________________________________ _________________________________
nd

O

Ra·d-omiu 29 luteg•o 1884 r„

prawna p·o-dstawa
Ot<> tzw.
roozczel'1 . spadkobierców czupry
kowskiego. D-0 tej n-0tatki załą
czone były wszakż·e I Inne, nie

PTTK i szk-ole. Podstępnie
wyłudził klucz od osób opuszturyschronisk-O
czających
5tyezne i zajął bezprawnie p-0k~j, za który pobiera od GRN
cę

zł

100

miesięcznie

lt>0m·or11eg-0

(p-0kój ten zajmuje nauczycielka)".

„Właściciel

zamknąl
piętro

kę w·ejście na l
uniem,ożliwiając

kłód

na

i strych,

remont

da.chu,

przez co P">wstaly zadeki nacl
sc:1roni.ski,em".

szko

odmówił

„Czupryk-owski

ka

le \vy{)zier;i;awieuia IO arów

mienistej ziemi po-d boisko. Rów

\Vy<J.zierżaw·ił
jc<lnak
nocześnie
leżą.cą obok l<laso:t<>ru ziemię oprywatnym, które og!"-O~
azily ter·en, utrudniając dostęp

S-00.'"lm

d-0 sehrc>niska''·
„ ... nie poz\vala

f.ot-0graf-0\vać:

murów".

ka.zal

,.czuprykowski

clzić

studnię

oogr-0-

której,

(d•O

i

baszt i

zabytkowych

ryo;<>wać

nota

l>enc, pJmpP, l<upila GRN -.
·
przyp. autora)".
„Turyści

nie

n1ogą

p·odzhvin(:

caleg·<> <>biektu, gdyż klucz e>d
baszty z blanl<ami (-0dbudo-wanej przez pa!isLw-0 - przyp. aut.)
.ll·O<Slada czuprykowski, itp., itd.
N•otatek ,Jest bardzo <lużo, do
także

bovriem

tyczą

utarczek.

P•Dzostalymi

miedzy dwoma

U-

Przykla.szt0tru.
kłady, argumenty, zar7uty, slcar
gi. odV'l<>1ania, pr·ot.e:st~·, prz.epla
tragiltoukładając w
la.il\ się
11liczną op·owieść. Walc~y w ni·Pj
o lepS7·C pr;vw~ta z d·obr-em spo
piePiaCt\\'IO z rz·ec10ł-t"Cznym,

~YtkowniJ<ami

wyw·odami,

"'Ymi

V-eto ze swojsko

star-<>p-olskie

brzmią.cym

„ja

Panu p.okażę'' ...
taki
byl tu
-:-- Przedtem
stwierdza · na:i.:czy"'POkój ! c101 ~?:1knly p. Ml1s1iurs1ki.
. Pr-zedtem1, to z.n.a czy przed
pn·wabneg<:>
się
ZJBiw;en'Em
Ale
k'.a,„c(cru.
wla.<a·ciela
<l<iwn;ej w akla<:h GRN w
nie bvlo też
Pc•jk.Jasz!c·rz.u
nrjmniej
<!O
OW.\"Ch dwóch.
Oto
<l?l:wnyc-h. do•ku.menitów.
lt'C'ć pi~rW'{"7ego z nich, spis.a." er,;n w 1.958. r . :
8

'tl>r·ol.>oszc:r. parafii od·rlaje ba·

a.z<:

onacką

wraz

z dawnym

rsenalem i ogródkiem d·o ni·?.i

l

Vi' użytJi;:.owani·e !
:z~Yl~~ającym
1 «>ly W P<>dl<lasztorzu do dnia
d !!ty-cznia 1963 r. za przepr·owa .
rem.outy... Budynek :i:a
• ·· ~}"-O!..UA-·-.u,m9,Wll_ WYl\aJmuje

o.:'"e

·f elletoa

isać i rozmawiać
Napisał
na temat filmu
to
polskiego trudne
zajęcie
i niewdzięczne. powinny podobać sir,, choć mogą nie
Nasz film fabu- zachwycać ani wstrząsać? Powiedzm.v
a o po prostu: filmów średnich w Pol~ce
ła.rny
tym rodzaju tyl- nie ma. Dosyć modne wśród kryt~·określenie: „polska
ko mówimy te- ków filmo-wych
raz - jest dziw- szkota.", przn>omina rzeczywiście kianierówny. se szkolną. Ale jest to dosyć dziwna
nie
sil) klasa. Stoją w niej, tuli przy stoliku
Zdarzają
ambitne nauczycielskim. tylko ławki celujących
dzieła
interesując•, prymusów, i tylko J><>d ścianą jedua
i
ogląda.my na ckrnnach duża ławka. ośla. Srodek klasy jest
jednoc>;eśnie
utwory żenująco nieporadne i nudne. pusty - co nikogo nic powinno dziNie byfoby to wcale dziwne, w każ- wić w tej .,szkole", która uznaje tyłpiątki
ocen:
clej bowiem dziedzinie sztuki mogą ko dwa wyznaczniki
wytwory bardzo dobre i trójki z minusem. Trójki z plusem
trafiać się
stosowakla.sie
tej
w
są
nie
czwórki
i
wi<:c
to
byloby
nie
złe
bardzo
i
dziwne, ale tylko wtedy, gdyby moż- ne. Nie ma ich komu stawiać. Albo
Albo arcydzieło.
na było zdać sobie sprawę, jaki .ic~t l>rymns, albo osioł.
średni poziom obecnej polskiej sztuki a.Jbo chała. Nie wiem, czy uczestnicy
filmowe.i są z tei;o
filmowej. A win.śnie ta średnia pozio- polskiej szkoły
Wiadomo natomiast, :i:e
zasi<)gu tematycz- zadowoleni.
mu artystycznego,
zmęczeni
ostatec7.nie
i
nego i popula.rności jest tak trudna niezadowoleni
do uchwycenia i okre~lenia. iż może tą huśtawk~ są widzowie kinowi, tj.
wydawać się. że po prostu nie ish1ie- ci, dla których sic filmy robi.
filmy robi się
Ale czy naprawdę
je. Czy to możliwe? Natura przecież
nie znosi próżni. To prawda, a jed- u nas dla widza? Można mieć w tym
względzie pewne wątpliwości. Istnie.ie
nak...
Reflcksja tego typu budzi się, gdv wiele danych, wskazujących na to, że
pod koniec dorocznych Dni Pol- filmy fa.bula.rne robi się u nas: a) dla
czlowiek zastanawia członków komisji ocen, b) dla ewenskiego Filmu się. co tu bylo dobre, a. co zie. Od- tualnych jurorów festiwali międzynapowiedź jak się .iu:i: rzekło. ni<'latwa. rodowych, c) dla recenzentów, cl) dla
Widzieliśmy ju:i: filmy gorsze ocl „Do- przyjaciół z kawiarni SPATIJ?, ponadmu bez okien". i lepsze od .. Spóźnia- Io: e) .dla pięknej rzymskiej zasady:
nych przechodniów". A np.• ,Mój stary" ut aliquid fecisse ".icleatur. co. trafnie
_ czy d<>bry czy zły'? Omijając for- spolsz~zyl b. premier _Slawo~-Skl3:dmuly i argument;v o?en recenzenckich. , k<>~"sk1 ~ ~łowa:ch: „ro~ .,~os. m?~
widz kinowy czuJe się po tegorocznym cos •. r~s 7.a~ się, n!e rdzewt~.J · -'.'- wtę~
przegl~dzie rorlzimej twórczości filmo- b_orlzcow. 1 aclres()"VI'. n_aszeJ tw,orczo~c~
wc.i trochę zclezol'ientowa.ny i tro<'hfl filmowe.! znamy .1n:r. l"lka. BraK w~iąz
o~zukany. Bo, p-O·wiedzmy sobie, wy- adresu ~ed~cgo. _Pia nas. Dla. przem.ętbitnych filmów nle ujrzeliśmy. Wiei- nych widZ()W kmowyc_h. Dla po-lskich
szkoły" .iuż konsument.ow wytworow kultury makle cl.ni tzw. .,polskiej
minęły bez widocznych naslP,p.~t~v. Mi- sowej.
jesteśmy
miesiącach
W ostatnich
trudn<> m1ec o [.o
nęly to minęły do kogokolwiek pretensJę. Bez 1>relen- świadkami, czasem nawet przy{l"odnys,ii również odkreślamy z naszych kl- mi uczestnikami, o~ywionej dyskusji
nowych doświadczeń filmy zdecyrlo- na temat samego p-0jęcia. kultury m~
Nie trzeha b~·Jo ich sowej ora:l na temat je.f polskiej sp~wa.n ie kienskie.
ogląda.ć. Smierć ft-ajerom. Ale kt~re C)•fl\d. Dużo rzeczo·w ych a.rgnmentów
te, kt~rc do dyskusji tej dorzuciła ba.rdzo inteśrednie to są te filmy
dra. Żygulskiego
książka
rnzrywką, ktore resująca
powinny być dobra

w.

Film 1><>lski, nawet w ostatnim roku,
st.worzył kilka wartościow·y ch i a.mbitnych pozycji (np. „Swiadectwo u~odzenia." Różewicza. „Kwiecień" Les1~
wicza., „Odwiedziny prezydenta" Bato.,Film w środowisku robotniczym". Na rego). Nie wątpimy. że czekają nas
jcszc 7,e inne, nowe pozycje wartościo
(nr
łamach ,.Przeglądu Kulturalnego"
nr 34 i 36) bardw ciekawą polemikę we. Ale co się dzie,je z wypracowaprzeprlłwadzi!i: K. T. TO<lpłitz i A. Ki- niem modelu owych „średnkh", poCey
a S. Żółkiewski w artykule rmlarnych, potrzebn~·ch filmów?
jowski,
.,Przyczynek do teorii rewolucji kultu- nikt nat>rawde 0 tym nie myśli? Czy
ralne.i" przeprowadził krytykę zasad- film polski musi być tylko p1·etensjoniczych ~o.ięć i wynikających. z .nich n al ny w złym stylu, w konsekwencji
1stnrema kiczowaty jak Nóż w wodzie"?
dotyczących
argumentow,
"
'
i rozwoju kultury masowej w warun-1
Aby wydoby~ . film polski ~ op'.lrów
k'.lch soc.ialisty~znych. Prz~l!omni«:ć so:
b1e to warto 1 uzmyslow1c, pomewaz pretensjonalnosc1, potnebna .Jest .1akaś
film polski oczywiście także określona koncepcja filmu popula.rnefilm - jest na równi z pra ~ .;, radiem i te- ao chcialob:v si<: rzec - plebejskiego.
lewizją, jednym z podstawowych fa- Ni~ należy 'zapominać. 7,e na elemenPodlega lach plebe.iskości oparła si<: twórczo~ć
kultnry masowej.
ktorów
uznana dziś za
temu Chaplina i Claira.
wszystkim właściwym
więc
Jak stwoukJa.dowi prawidłowościom. Nie miej- klasykę sztuki filmowej.
see lu na wylicza.nie wszystkich skład- czyć, ,jak odkryć popularny, plebejski
ników kuJt.ury masowej. I tak są pow- nurt polskiej sztuki filmowej? Leon
Jedno tylko trzeba ~chilJer - on by to potrafił. I w reszcchnie znane.
to mianowicie. że w konstrukcji literackie.i. i w widowisku
przypomnieć i w agiitce pol\tyc:zĄej, i w
socjalistycznym_ ku~t~rv, muzycznym,
rnzumieniu
Jest sc1słe farsie. i w meloora.macie.
fakl.orem
podstawlłwym
określenie społeczności odbiorczej pogroźnie brzmią sło
przez jej pe>trzeby i za.intere~owania. waApokaliptycznie.
znakomitego i odważnego kryt.)'ka,
A to jest coś innego niź gusty i ka- Bolesława Micha.łka (•. Dni Filmu Polprysy. Zbiorowe (jeśli ktoś woli: ma- skiego" w .• Nowej Kulturze" nr 36)
odbio-rcy stru- gdy mówi o polskiej kinematografii:
so-we) po~cie widza,
mienia informac.ii i wzruszeń płyną .• .Jest to jakaś maszyna. jakiś młyn,
prasę, telewiz.ie którego nie można zatrzymać. któr„cych przez radio,
i !dno. jest czymś bardzo koqkretnym mn stale trzeba dosypywać ziarna.. A
i spra.wd7.alnym. Film tak samo musi jeśli ziarno nie dochodzi regularnie?
być adresowany do widza i jego po- A jeśli zbyt długo sprawdzamy jego
trzeb oraz zaintereso-wań, jak gazeta, Jakość? Wtedy, żeby pracy ni-e przejak program radiowy i telewizyjny.
rywać, wsypuje sie to. co jest pod
Gdyby rządcy zespołów protlukcyj- ri;ką. z pełną świadomością, że mąki
nych przeczytali książkę dra Żyguł z tego nic będzie, a.le przynajmniej
skiego, mogliby się z nie.i wiele na- tr:vhy się nie zetrą. Po-d ręką zawsze
uczyć. Ale trudno. Pogodziliśmy się są ple,-.,·y. Coraz cz1:ściej młyn nasz.ej
już z fa.kl.em, że filmowcy z zasady kinematografii miele więc plewy". ·
1
niczego (oczywiście, poza pochwalnymi
1Wiemy. że na.si filmowcy umieją nd
reccn7,jami) nie czytają. Oni wszvstko
sami z siebie. Szko- C'7.asu do czasu hodować psze·:1icę-g1wiedzą lepiej da tylko, że nie dowiedzieli sil) jesz- ganta, no i c7,eść im za. to. Ale dlapoza tą popisową hodowlą
cze, .ia.k robi się film dla. widza. Film czego tylko plewy w za.pasie? Jeśli jut
interesujący, wiążący z zagadnieniami WSJ>tllczesności, albo dający możliwość tak miele z zapałem ten mlyn napsychicznego, p-0 prostu szej kinematografii, może m<iina by
odpoczynku
normalnym
film rozrywkowy. Te.i recepty jeszcze pom~·śleć o zwykłym,
filmowcy nasi nie odnaleźli. A szko- ziarnie.
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.,Pamłęł!"
mózgu elektronowego to niewielkie urządunie
z miniaturowych
pierścieni
ferrytowych łączo
nych miedzianymi przewoda·
·mt. Na wystawie „Interdata"
w Monaehtum,
pośwli:coneJ
elektronowym maszynom ra•
chunkowym, firma amerykań•
ska pokazuje montat ta.kiego
urządzenia. W kwadrade o boku 10 cm miefoi się 4.096 pler·
ścieni ferrytowych, które wy.
glądają, jak tkanina. rutaj 11ą
magazyn<lwane elektryczne impulsy mózgu e1ektronowego.

składające się

„Swi&t zmierza ku jakiejś
&Y!l'ltezie. .Am oka:eślooe
przekonad'l:ia religijne, a.ni polltycme, nie s.ą n.a przestrz.eni hJ.slt,ocii zj ruwi.sikiem tirwalym".
p.o. sekreta.na generalnego ONZ - U lHANT
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#
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*

Ilf.
„Medyicym,a poczynił.a bak Qgromne pootę;py, źe w prakty.ce już wcale nne ma wirowych lud7'i.''.
filozof l pisa.rz angielski - ALDOUS HUXLEY
Ilf.
„Bezmyślny poŚlpi•ech naiS.Zych cza.sów wsrz:ędizie doP1'(>wadlZil clio zamętu; gdy komuś włe.ś01we słO<Wo na.tychmiast nie przyjtliz;ie na myśl, u.żywa właśnie fałszywego''.
pisarz francuski - JEAN COC'l 'EAU

o

-----------------------------Zza k.ulis

II wojny
10 maja 1941
roku był pogod·
ny.
Ani jednej
chmurki na ni·e·
ble. Towarzyszył temu
Wi<ll';ennemu dniowi wyjątkowy spokój. W je<lnym z po<sterunków w
północnej Szkocji oficer
dyżurny rozmawia wlaśnle telefonicznie z Innym posterunkiem na
terenie
Anglii, kiedy
nagle
włą.czyl
się
k~oś z naczelnego
dowcXlztwa wojsk brytyj.
sklch:
- Uwaga, uwaga! W
kierunku Szkocji leci w
tej chwili samolot nie·
mleckl.
Nie otwierać
ognia do niego I urno·
żliwić
mu lądowanie.
Załogę
samol.c>tu zidentyflkow:ać i natychmiast
nas o tym zawiadomić!
W kilka minut póź
niej na terytorium pół
nocnej Szkocji wylądo·
wal samolot hitlerowski. Brytyjska
służba
ochrony zwartym ko·
lem o~zyla tajemnicze
go „przybysza" i ooze·
kiwała wyjścia z niego

D

zień

załogi.
.1akfoż
jednak było
Z<iumlenle
Anglików,
gdy uslysuli z ust pilo-

ia: .

-

~estem

Rudolf Hess,

pełnoprawny

zastępea

Jo'i\hrera! Przyb)'Wam z
polecenia A<lolfa Rltle·
1·a! Proszę o PoOWladomienie o tym
rządu
brytyjskiego,
dlugle
tajemnica
P rzez
He3Sa nie

lata
lotu

zo~tala

wyjaśniona. Rz~od
ograniezył się

brytyjski
tylko
do
oglO<Szenia
dwóch krótkich komuni
katów. Jeden
stwier-

światowej

rzenla na
dzlecld.

Związek

Burkhardt
zapewnili
o stworunlu odpowloo·
niej atmosfery dla ne·
ess,
wiedząc
o gocjacJI niemieckich w
iych
planach l Wielkiej Brytanii, Hess
zamierzeniach pod postanowił C60blścle U•
dał
Filhrerowl
myśl dać się samolotem do
przepro-wadzenia oo:i:po- Anglii. Lot ten Hitler
zaakoepWśrednich
rozmów
z oozywlścle
prze<lstawiciela.mi rządu wal,
bryty jskicgo za pośred
o przylocie Hessa wie
nietwem księcia Hamilmilczał
zawzięcie,
dział również rzad bry·
tona i kilku
wpływo·
Nic więc dziwnego, te wych ooobistości z gro- tyJskl. Już samo przy.
w tej sp~awle gubiono na 1<0nserwatystów. Hl· l>ycle zastępcy Fil)lrera
słaboŚci
się w
najrozmaitszych tler w zasadzie zgadzał świadczyło o
bltlerowsl<lcb.
domyslach. Oficjalne o- się na pr-0p02ycję swe- Nlemleoc
Fakt
ten
po
nlcdawświadczenie
rządu
nie- go zastępcy, ale uprze<!
licznych nalotach
mieckiego,
potępla,jące
oio PoOlecil swoim dyplo Iuych
bombardowanlacb
sałleGSa i surowe wyroki, matom dowiedzieć
się,
hitlerowskich
wydane na najblltszych czy Wielka Brytania by molotów
mógł
być
dla $połoo.:eli
z jego otoczenia, utwler laby skłonna zawrzeć
dzały
wielu w przeko· pokój z Ili Rzeszą. W stwa angielskiego nie·
naniu, że mhsja zastęp• tym .celu dypl-0maeja hl zwykle pożądanym za.
optymizmu.
cy Fiihrera odbyła się tlerowska
podjęła
na strzykiem
że
w tej
bez wiedzy Wl()dza III s>.eroką skalę ltampanię Zwłaszcza,
Rzeszy. Inni byll prze- pol<0jową p.oo adresem awanturniczej wyprawie
pon(l8ila
ryzyko
tylko
ciwnego zda.nla.
Wielkiej Brytanii. Przede Ul Rzesra. Rząd brytyj
A jak bylo naprawdę? W1Szystkim na terenie ski zgodzll si<:
więc na
Na po.dstawle
doku- państw neutralnych, jak przeprowadzenie
rozmentów i zeznań dygnl Szwecja, Szwajcańa i mów
ks. Hamiltona I
nawiązano
tarzy hitlerowskich, za· Portugalia
kilku
Innych
konserwa
r-0zmowy tystów z Hessem. Dzlę·
równo z otoczenia Hi- bezpośrednie
tlera, jak I jego zastęp· z P'nse!Btwami brytyj- kl
temu Anglicy uzyska
cy, wynika
niezbicie, skimi,
Il bardzo cenny mateże cel podróty zastępcy
Za pośrednictwem Al- riał informa.cyjny, jaki
Fiihrera był szeroko omawiany przez czoh>we brechta Hausholera, sy• był im potrubny,
na
osobistości
III Rzeszy i ca wybitnego naukowGdy Hess powiedział
hitlerowskiego, profe
żc poprzoo~Uy ją liczne
uniwersytetu
w ostatnie swoje słowo,
zabiegi dyplomatyczne. sora
·Monachium i
byłego Anglia
odpowiedziała
Po kapitulacji Francji, wysol•iego komisarza LI krótlco:
Niem·cy
uderzyły
na gl Narodów w Gdańsku
Anglię. Uczyły na szyb Iiarola &urkhardta, Hess
- Nie!
!tą jej lu>pitulac,ię. G<ly spotkał się osobiście w
Ztamany zupełnie na
jednak się oltazalo, że Szwajearli z wyslanni•
Anglicy
nie myślą o klem rządu brytyjskie- duchu
Hess prutrwa.ł
p·oddaniu i skutecznie go. Spotkanie to jednak okres wojny jako jeniee
przociwstawiają
się nie
d·oprowadzllo do
wojnie
wszelkim
desant-Om i żadnych rezultatów z Anglli, a po
jak później wraz z Innymi zbrod·
L">Ombardowaniom, Hitler JX>WOOU posta no wił W1Szcząć ro· tlumaczył slę
przed niarzaml zn.siadł na la·
kowanla z Wielką Bry- Filhrerem - wszczętych
tanią.
W ten sp-05ób na nowo pruz Goerin- wte oskarźonych w No·
chciał ·
zapewnić sobie· ga bombardowali
Lon· rymberdu.
l>ezpiocze1istwo na Za· dynu. W kilka mlesięey
(L.)
ch«>dzie, w chwiU ude- później, gdy Haushofer
<lzal
tożsamość ()6()by
Hessa, a drugi donosił,
że ja.ko
obywatel nie·
miecki będzie traktowa•
ny na prawach
jelica
wojennego. Nie wyja•
śniono tej sprawy rów·
nleż na procesie norym
berskim. Hess na zadawane pytania Trybunału
Mi<:<tzynar<>d<>wego
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ruipa 75 „wier.r:.ych", w
tym mężczyźni. kobiety
i
dzieci, odd a:la cz,eść
pamięci Rudolfa
Va.l entino
złożeniem
k:w1.itów na
grobie słynne.go !liktora.
Tajemnicza „pam w czerni" na cmentan nie pny·byla. Było to zaskakujące, gdyż
od lat za•woalowana kobieta
okryta żalobą przychO<iZJła tu
w ka?.dą rocznicę śm~E-rci Valen~ina.
Ja:k dotychczas me
wiadomo kim ona Jest.
Rudolf Valentino umarł w
1926 r.
(p)
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Pod tym hasłem
znajdziesz w każdej
„Panoramie" krajowe i zagraniczne
sensacje, ploteczki
curiosa, historie „nie z te.
ziemi", ciekawostki itp.
rzeczy do czytania.

•*

acząlem

Z

i!ltteresować

się

truc1znam1
w
wieku
11 lat. Pierwsze do''
świadczenia
poczyn·lem w domu, wrzucając oc
cza.su do czasu ziarenko trucizny do potraw mo1.:h rodz·ców i &io.stry. Cała rodz:na
chorowała. I taik daleJ poszło.
Stało się to dla mru.e ob.sesją".

Tak zeznawal przed jednym z londyńSJkich sądów 16letni młodzieniec, o.s.karżony
o próby o.trucia 3 osób, Osoby
te żyją.
- Wiedzialem,
że
dawki,
które im da·wałem nie są
groźne doda.! trucic;el.
p.
~

ł

Pojedziemy
w świat,
piesku?

..........................................."" ..........""""""'""........................."'".............................

N

iezwy1kJą

metodę oswajania Wilków wynala!Lł pEwien biolog ameryk.ań..ąki, profesor, BeIIBOn Ginsberg z uniwersytetu w Chicago. Rzecz polega na
tym, by wilka ugryźć w pJ'ISlk. Istnieje możliwość,
re wiilk ugryzie piexwszy, ale będziie to tylko oznaka
sympa1ti!.
·
Tę zadzi1wia.jącą tezę przedstaiwi? profeso:r na pewnym
kongresie biologów. PrOife.sor sam posiada p1.ęć wilków.
Odik:ryl, że wilki pozdTawiają s1ę chwiytamem zębarru za
pyski. Profesoc sta.nąl więc na czwma.kach, wilk chwycił dieltka.tr.ie jego twarz s7.c.zękami. Potem przY\51Zta kolej
na profeso•ra...
Metoda jest chyba niezła. Dziewięcioletnia córka profeoora baW1 iS>ię bowiem z wHkami jak ,z p.s.ami.

(p)

ZAWAL SERCA.
wyczytany

1'61

d stu lat cięż,k;ego kalibru armata wylSl\a1w10na w hallu we.jśc~owym
do ~machu gubernatora
stanu Rodhe Is.land (l1SA) pamiątka
,po
aimervkańslkieJ
wojnie
cywilnej
m1ala
luię
skierowaną
na centralny gmach urzędu.
Ostatnio w czasie pr-zeglą
du wojSJkowego, inspektorzy
przypadkowo
stwierriz;Ji,
że
armata
zawiera la
kilogram
prochu i że zabrakło tylko
iskierki, aby nastąpil wybuch.

O

Nie ja.k na dlonl, lecz na

dłom
może
leżeć
n;ebezpieczeństwo.

Tym sensacyinym odkryciem
zaskoczył ostatnio śW1a.t medyczny
amerykański
specialis1a chorób
sercowych
George
E.
Bu.reb. Podczas wielu badaJł
szeregowych. lekarz ten zauważy! u swych pacjentów, że
sktonoości
do chorób sercowych dają się odczytać z lini1
,papilarnych
zewnętrznej
podiusi;ki d1-0ni.
287 rąk pacjentów eadal dr
Burch pod mi.k:rosk:opPm i 287

(p)
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Tym razem mowa nie o najnowszej
fryzurze w rodzaju uczesania a la. Ja
będź czy
linii odzieży np. plaszcza
a la nict1>perz, lecz po 1>rostu o modzie hodowania żółwi. Hodowle żółwi
modne są u nas od czasu kiedy C<>raz
więr,ej O<Sób wyjeżdża na wycieczki do
Culgadi i Jugosławii i przywozi ze
sobą te sympatyczne zwierzaki.
Dzisie,jsza moda na żółwie nie jest
czymś zupełnie nowym. Gdzieś w latach 1942--43 pojawiły się w Warsza~
1 wie u
licznych
sprzed3,wców żółtobrunatne żółwie greckie. Sprowadzone
z-ista.ly wówczas przez okupanta rzekomo w celach...
konsumpcyjnych.
Skończyło się na tym, że warszawiacy
zaczęli hooować żółwie, przy czym należalo to nawet do dobrego tonu okupacyjnego. Żółw st.al się też symbolem
saboto-wania pracy i pr7JCtrwania okuparji.
Wielu hooowanym żólwii>m udał-O się
zbiec. I wtedy oka.zalo się, że potrafią
się one zaaklimatyzować. Żółwie greckie spotykano tu I ówdzie przez parę
lai. po wojnie. Przy o-ka.z.ii trzeba P<>wiedzieć, że w Polsce żyją, również
żólwie błotne.
Greckie mają, jednak
silniej zbudowany pancerz o jaśniejszym kolorze.
Palce l ~P „Greków"
nie mają błony pławnej. Są <>De mocne, prz;vstosowa.ne
do wędrówek po
kamieniach.
Żólwie te choć umieją

. . -.. .
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śnnertelne

pływać, nie lubią kąpieli w

w~dzie.

!

~

głębokiej

Każdy, kto przywiezie żółwia, interesuje się, jak · go bod1>wać i co mu
"awać jeść, aby czuł się dobrze. żółwie greckie są roślinożerne, lubią sa•
łatę, liście cykorii, mlecz i owoce.
Ciekawie wyglądają,
żółwie zaloty.

Polegają, na tłuczeniu pancerza o pancerz. Zdarza się czi:sto, że żółwie hodowa.ne w domu
wesoło
ostuku,ią,
garnki czy inne przedmioty. Tę zabawę uprawiają, nawet małe żółwiki.
Jesienią żółwie greckie tracą apetyt,
stają się senne, kry.ią, sii: pod szafą
lub pod łóżl>iem.
Rzadko wychodzą,
i mało co jedzą. Nie jest to byna,1mniej o7.naką, choroby, lecz zwiastunem zimowego snu. Dobrze jest umożliwić żółwiowi ten sen. umieszczając
go w skrzynce z piaskiem, zesch:ymi
liśćmi., lekko skropionymi wodą.
W
skrzynce trzeba także umieścić na.czynie z wodą. Żółwia należy też przenieść do słabo ogrzanego pomieszczenia. Tu spać będzie smacznie w swojej skrzynce aż do wiosny.
Żółwic, które są, symbolem dlugowieczności. również w niewoli mogą,
żyć dlugie łata. Na wolności . .Jeśli uda
im · się zbiec, a nie natrafią na szczególnie ostrą zimę,
tak:te cieszą się
zdrowiem przez długi o-kres czasu.
(Ka.s.)

z

ręki

razy spootrzegl tę Sa.t!UI charakterystyczn'c\ cechę.
Podczas, gdy u człowieka ulr<>wego rowki skóry b1e.stną róvt
nom1ernie
cl.o śrooka
po-wierzchThi d1oni. u chorego na
serce ukladaJą się w trójkąt
ne wiry. Zdaniem amerykan.sinego leka•za, takie znam1~
skóry dlon.i me stwa.r-z.a Je.>1.
cze jednak oo·wod.u do paniki.
Wsk:az:uje tylko. że pacje0it
taki bardziej od innych podatny jest na ciężk1p schorzenia serca, a skł0011o5ć tę
mógł odziedziczyć po rodzicach. Kto jednak posadn wirowate linie na zewnętr:myrn
bri;uśćcu dl001.i, poWiruen, zd.<1
niem d.r Buircha. poodać się
szczególowym badaniom Jekar
.sikim, a także kazać zbadać
swe dzieci.
Istnieje t,zyW1e~
wtedy
możliwość
w:i:1ęCla.
choć częściowo 1-0SU wyryte.f!.O na dłoni w swe rcce.
M. Kr.

I§] ~l~ @]
ajnowszym
in.srrumentem specjalistów położ
nictwa
jest
s-zczelnY.
nie przepuszcza:ący p-0wietrza
namiot
pl<tstiikoWY•
który rozstawia się n.ad kobietą
rodząc.ą.
Stwierdzono
bowiem, że gody w p<>'W1oce
tej zmniejszyć normalne ciś
nie:riie powietrza o 20 pro<:;•
poród trwa o połowę króeeJ,
niż zwyilcle. Wychodz.t to na.
dobre nie tylko ma.tce. Również niemowlęta narażon~ , są
na
mniej
niebezpieczens1W•
jeżeli przychodzą n:i świat
orzv oodciśnieniu.
Ciśmł!ni_e
powietr7.a w powłoce poi!o:1:n1~a~fęg\lil_ude_sa.rna.
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Mezo
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ostdnłe:!

Paryż

na ogół dość deszczowej, w Paryżu puszczono w obieg dowcip,

roku
tym
w
zastrajkorównie1:
wało. Strajk stal się bowiem
zjaiwdE.kiem tak pOWSUJedmm,
że WŚZ"ft'CY się do tego przy

chyba

słońce

(Ł6dt lok), 1'7.25 Program drua
lT.11 Program dla dzieci:
17.20 - ;,Wśród rekinów" 1) ,,A oo dalej
lok),
2) ;,Miś z okie:n..- film z serii ,,podwodne przy- kla'I (W), 17.53 PKF (W}. 18.05
;,Zrobimy to - „Hallo Undine'• - film krótko·
gody<' (W). 17.45 sami" - program dla dzieci (W). metraźowy prod, NRD (W), 18.25
18.00 - 1,Sztuc=e planety i Księ - i,Pa.g.aa'lini" program z cyfi1m pop.-.naUlc. (W). klu:
życe~ i.Sylwetki. kompozytQ<rów''
<1.e.1e - Poro2ma1wUajmy, z prze- (Poznań),
19.00 - ;,Pier'Wszy krok''
wodniczącym Radiokomitetu; W1okrót1rom. 'Prod. polslk:iej
d'Zlimler7.em SOtkorslkim rozmawia -(W),film
19.15 .- ;,S2'l1ll.1Czne plainety 1
18.35 Kslężyoe" red. Lech Pi:!a!Il.Owski (W).
film pop.-naukowy
i,Na pólkach księgarsldich•t (W). i19.30 - Dziermlk telewizyjny
„Porttrety lUdz! nie- (W}. 20.00 - ~.Nie tylko dla pań"
(W). 18.SS Tadeu:;za
reportaZ
znamycłl" 20.35 - Teatt
- magazyn (W).
Dziennik ,,Kobt\a'!.:
Kolińskiego (W). 19.30 9,Rendez...vowt z morWystęp
telewizyjny (W), 20.00 krym1nalne
WidoWls!ko
dercą•• .-;La
kwartełi'.1
amerykańskiego
Ludomira Loguta. Retyserta: Jó·
,,Pięlgla i beSalle'! (W). 20.35 „,EksSłotwiński (W), 21.35 zet
film fab. prod, franc.
stia" pedagog!(:zne" - progr.
(doz:w. od lat 14). Reźysexia: Jean perymenty
red. St. Manturzewski.
Cocteau. W rol. gł.: Jean MaraJS, prowadzi
-. ostatnie wiAdomoścl (W),
Josette Day, Michel AUclair (W). 22.05
Film krótkometra:!:owy
22.12 PIĄT~ ~ n. IX. 6Z Ki
Mistrzostwa Swtata
(W). 22.30 (L6d:t
Program dnia
1'7.13 ~
(Budaw pod:nosze.niu ciężairów
;,Spojrzenl.a 1 Opiostatnie Wl.ado- lok). 17,15 pe;zt). 23.30 moścl (W).
Ogólno·
nie" (Lódt lok>• 17.45 Program Tygoditll.a (W).
polski
Lokalny Program Tygo18.05 SRODA - 19, IX. 62 B,
18.20 ..., i.Nlednia (1..ódź lok),
(Lód2 dźwledź'• - film z serii: J;Przy·
Program dnia
18.0S prod.
lok). 18.10 - ;,Klub Myszki Miki" gody Wilhelma Tella« Wszech·
„Drzewko angielskiej (W). 18.55 18.55 - film CW).
teleturn.lej (W). 19.3-0 nica TV: program z cyklu:
mądrości" - Dziennik telewizyjny (W). 20.00 pracownia.eh polsikich uczonych"
Wszechnica TV: ;,Plynność l (Kraków). 19.30 - Dziennik teleprogTam z cyklu: wizyjny (W), 20.00 - ;,15 minut z
kon tl!kt '' (W).
Kossakowską"
przed Agnieszką
;,Jak patrzeć na film" TV M!!gazYn Woj&kowy
kamerą prof. dr Jerzy Toeplitz (W). 20.lS 20.30 - „Tysiąc rodzin" - pro.gr. prQgram pt. „,Skrzydła'! (W). 20.50
red. Tadeusza Kurka (W). - Teatr TV: .,Wyprawa profesopod
-;- TV Studio Liter.acltie ra Tanntogi" - widowlsk.o fan21.10
widowiSko tastyczne Stanisł.awa Lerru;.; Reży
„MEKSYKANIN" Re:!:.
wg opowia<iap.ia Jacka Londona, seria: Tadeusz Słowiński,
w adaptacji StaniSlawa Stampfla. TV: - Włodzimierz Gawroński.
Kazimierza Piotrow· Oprac. muz. Tadeusz Kańsik:l. SceTłumacz.:
W rol.
sk!ego. Reźyse:ria: Tadeusz Wo· nogr.: Wieslaiw Lange,
w
Cze· gl.: Tadeusz KalinoW5ki oraz
Scenografia:
rontk!ewlcz.
sŁaw Siekiera. Oprac. muz.: Sta· .epizodach aktorzy scen katowicWykonaw· kich (Katowice). 22.00 - Ostatnte
nlslaw Ge<rstenkorn;
Film
22.05
M. Gorezyński, J. Kubicki, wiadomości (W);
cy:
krótkometrażowY (W), 22.30
B. Socllnacki,
Z. Malewski,
pod.niosze·
Walczak. 22.10 ,..., Ostatnie wiado- Mistrzostwa Swiata w
niu ciężarów (Budapeszt).
mości (W).
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J.I

strajk.u

metro

jednej

re

ważył pewne zmia!ll.V~ :poniekuchar.z od ni'edawna
waż
uzupełnił je ia.k:!lt dopr,<wą.

soenę,

Otóż

widziałem

;118

Tak,

stacji kapitalną
pewien zdener-

na

okultysta pan Maroeasu Boucher. który pomaga wyjaśnić

rÓ'Żlne tajemnice życia.

obeerwując t.o zain~ane widowiJSko i bi.o
;rąc w nim bezpośredni u-

strajku

NIE TYLKO SZKOCI

dzial.

Francuzi. SI\ oszcz,ę<htl, co
widać szczególnite w teatrach,
uniltaj!\ bowiem kupna progra
mów i pooostawi;mi.a. garda-olby
w szato.I. Nierzailkie są przypadki, kiedy to spotyka się
widza siedzą-ceg.; na miejscu
czyć połykaczy noży. ~tyle- .
:za 8 dola.rów. ale za to przez
tów, płonących żagwi, akrofu-zymającego
batów 1"0!2'Jkredaj ących na uli cały spekt.akl
palto n.a kolanach.
cy swoje dywaniki, siłaczy
rozrywających kajdany, praw
KULT PODNIEBIENIA
dziwe chiromantki jak Madame Elw.ire i Madame Gyp
+o dla Franouzóiw
Posilki,
sy, które za 3 franki prz.epo
sprawa święta. Gdy jedzą
~ przyszłość. Jeżeli konic ich · wtedy nie obchodzi.
goś stać na 5 franków, to na
Obawiam się. że gdyby na
tym samym placu. przy stole Ur7.ęduje w białym kitlu przykład mobilizacja wYp.arlWidowiska ullczine nie 1!11\.
zjaw.iski.em rzadkim w Paryżu. Obok najnOW&eych modeli samochodów i supertoo.let wyst.arozy prnejść się po
Placu Bastylii., żeby zoba-

W

dziesięcioleci

Centralne
zabraknie,
miej- zajmują wśród
nich wspomnienia o uko
autora
chanym przez
ml~cie arty·
Paryżu stów i turystów, z któ•
ryn1 parokrotnie zawie·
rai on i OdnaW!al ser·
deczną znajomość, M:oże więc kreślić obraz I
obrazki Paryża w rótnym oświetleniu I pod
widzekątem
różnym
nia.

czynnego I ruchliwego
źywota, dzieli się z czy·
telnikami wiązanką interesujących wspomnleit
o JUdziach, mla.'ltach i
rz-e-ezooh, z którymi nie
gdyś wypadło mu webo
w kontak.ty.
dzić

Z

W

różnymi

KONSTANTEG O
MACKIEWICZ A
W ciągu p1ęćdziesięciu lat przez stary
gmach teatru przy ul. Jaracza przesunęło się
Wielu znaKomitych dyrektorów, słynnych reiYserów i utalentowanych aktorów~ Wskrze~Zając w pamięci ich sylwetki, zapominamy
Jednak często, że ostateczny l:tształt spekta~lu scenicznego jest dziełem nie tylko
autora, reżysera i aktorów, lecz również ...
scenografa;
O sce~o~rafii dawnych teatrów łódzkich
Pisie się n1ew1e1e, Chciałbym tu w małPj

cząstce uzupełnić tę lukę, ograniczając się
l_e_c_J~.
Je d.nak. wył ąc_1_p.Je _do o_~re su dwud z i es

trzną.,

którą

cerem<m:i.a..

mal

z

cele-

strony

obie

łrolosallną

J:"M!Cl:Y.
dalllia główne,

przedmiotem
omówien.ia,

zruljo-

Keilner pochaje
te. które ft.-yly
wie1ominut<iwe-

mne

1'!o

podają

lub młOdBi p<>mO.."'l!ticy.
Po spoeyciu dań kelner obo
wiązkowo zapytuje: jak sma
kowalo. czy kansumen.t zastll!I'Si

w

potoczznaczekwalifikacje nie
jednakim
w
wszystkich pięt
pozycji zbioru,
wększości są. z

reportażowi
nym tego słowa

(błstic>ria

blednejll
wrót"
w
wiejskiej,
dziewczyny
sposób be1lecny 1 z pre

medytacją wyd:r.ledzłczo
neJ przez l'Odzinę zmar

lego
na"
dek

„Złota
(ameeykańskl

męta).

trum

sp.aotreymany przez;
i naiwną. kobie.-

pr01Stą
tę, „rozpływa się" W

Y/l:

kach si>rytnych wydr <VI
właściwe.
Wydaje słę, te Grabo- groszóW) I „Klątwa" '/Wł
,,s-zc~ęśliwego
wicz pragnie unikać re- zeru.nek
banałU. małżeństwa", które nie
portażowego
jest małżeństwem). '
Należy słę zgod?Jlć z
poglądem autora, 'fe nirze czywtgdy jeszcze
stość polskiej pr<nvincjl
Elię tak
nie zmieniała
takim
w
gwałtownie,
tempie, i nigdy dot:\d
nie dostarczała <tylu zad=atycz
skakują.cych,
nych spi<:"ć, ty'tu sytuacji koofllktowyoch, co o•
becnł~ •... To Jest 1lłusz
ne - trzeba by jednak

pewnością.

dodać

11'

te<I/fJrze

po.Qkrcślić,

:najbardziej podrzędnym h0t.elu, to urządzeni_e iest b~
dzo staramlllie przygotowane.
Nie ma tylko P.odusz.ek. któ
De z~tępuje specjalnie skrecon:t z po.ścieli wałek. ="'~p:
obowią
wek bezwzględnie
ruje, a jego wysokość od11.3 uwpływa
powiedn:io
grzeczność obs111-:,1,
śmiech i
t.eż na opinię o kle c·„„
n:t ' ~
używane
Najczęściej
wyrazy to „mer:::'·
dzień

jak

;;a-

Najbardtiej

.,parÓOl!l.".

datliwi są talt'.l;Ówka.rze. ·IJ'J<k
na je7.dniach, jak wiad..r.no,
jest bardz.o dl\lŻY. trudno :ria
wet przecisnąć się karetk<>m
lub
ra.bu!rtik~ego,
~-0tOIWia

wozom

poiat-nej.

straży

:e-

dynie wóz polkyjny :z.n..'l.:• :uje zawsze wolny przej3.1XL
Na sygnał tego wozu jezdnia
pustoszeje. Mina.~hmiast
mo olbrzymi.ej i[Oiści reklam
gdzie nali>pjan11e
są miejsca,
afiszów jest wzbronione. Informuje o tym um~eszc:w."'Y
n'.l

murach

napis

o

wknic

naJ.epl.ania z powo!sn;E-m &.ę
na prawo z 29 liix:.a 1881 r
(Def€!:-..se - d'afficher -

lot

29 juiJl.et 1881). A mamy
rok 1962.
Władysław

d1i
już

Ja.Jrnoo···s\rl

że

dramatyc=ość sytuacji w bard2JO wl-elu wypadkach Vl>ynika z „kla
sycznej" 'v:and nowego
ze starym, z tf'go wła
l
że we ~~lach
śnie,
miasteczkach Polski po·
jeszcze
wiatowej tkwi
nie wykarcz.owadużo
przeżytków
nych
przesądów,
ciemnoty,
egolstyicznej bezwzględ
n.Ości, prre:sadnego, śle·
pego instynktu J.)-OSiadatych
w ogóle
nla i
wszystkich negatywów,
które znajdują. wymowne za.zwyczaj odbicie w
,,szkica.eh'l Grabowicza.
B, D.

ta

Jak zwierza się w sio·
wie odautorskim, poszu·
kuje w swych wc:-drówkacb po Polsce powla·
towej raczej niepowszenieprzeciętnych
dnich,
konfliktów i
sytuacji,
ludzwspółzależności
kich. Wynil<i tych poszukiwań wydać się mo
gą "'~asem nieco dziwne, os·obliwe, tym nie
mniej są one najzupel·
niej 1>rawdopodobne 1 to wlaśnl·e, jak sądzę,
stanowi o istocie rzeczy
przy ocenie tych zwl<:·
według termizłych autorakteJ nologii
„szkieów". Jak zwykle
wypadkach,
w taklch
ni-e mogę tu wdawać się
w rozpatrywanie i ana·
poszC7,egól•
lizowanie
utworów tomu.
nycb
jednak dla
Wymienię
przykladu trzy spośród
nieb, niewąti>Uwle bar•
dzo reprezenta.tyW!De dla
Grabowicz.a
,1szkiców"
Są to: ,,Pow ogóle.

stażu

i

"'w°

.l\ii,J

większa wagę przywiązują
Nawet
~--iodnego lóżka.

zamaw.iaJ itc~

konsumentem.

wykazują

mość

za-

i.MERCI" ! „P.ARDON"
Poza kuclmi!\ Francuzi

naturalnie me
mi. Kelner
jest ty<lko cJo poda~ Q1.
doradza. wybiera. dyskutvje

o formę zewnę·
która nieraz bllt·

niu. Te
dotYC:Zl\
stopniu
nastu
ale dla

to

bruje kelner z

sza jest beletrystyce ni:t

pod
Miejskim dyrekf.o'ramt pra.oowaii delwrat<J,r:t'y tej miary 3ak Pronaisz>lw, Wodyń
Poduszko,
ski, Kudewicz,
Ja:MWSki ł Axer. Jednakże scenografem, który pracował t:u najdłużej
który najchlubniej zapisal się w tym
cM.rakterze w karU!>ch hi-starli Teatru
Miejskiego, był... Konsf.a!7J;ty Mackiewicz.
Stiwi.erdzenie to zaskoczy może któ·
regoś z ml.odszych Czy·telni.ków, jako
że Mackiewicz, najpopularniejszy dz-iś
przede
plastyk lódzkł; zna.ny jest
wszystkim ja·ko stalugowi-ee.
Przed laty Mackiewicz pasjonowal
się równid malarstwem statu.gowym
Zawsze pelen. przekory, ni.espokoJny
a odkrywczy, maszerowal w pie,rwszukając
sze.regu awangardy,
szym
nowych środków mrtystycznego wypowi.ada.nia swoich wł.zji. Jego futurysekspo-nowal
które
obrazy,
tyczne
wtedy w Galerii Sztuk! (po.wstajqcej
pod dy-reikcją Mariam."1. Dienst'-Dąbro
wy) różnily stę też diamelra:lnie .!!_d
jego dzisiejszych, realistyc.z.nydi plenerów i a1·chit-eiktury.
W owym czasie a-rtysta dal się jed·
Mk poznać Łod.z·i prz,ede wszystlcim
jako sce11;0gmf Teatru Miejskiego.
Przywę&rowal do na.s w r. 1926, w
cza•sie, kiedy we wszystkich tcaar(l;ch
ba.rdzo ak;tualne by~y tendencje RetnhM&ta - porożenie 1w-c:is•ku na pl.ask/,u i rozbu4owatyczm.ą stronę spe1kta1
nie kulis i wstal!ook, co, zmierniając
barok, spycoolo często sann,:>
się w
slotv'O na plan drugi.
ciq.żyW.
Na młodym Mookiiewiczu
również w P.,"'Wnym stopn.iu ta kon·
wen,cja - mUI~ on jed:na,k już za RORa.a.zieokim,
prace w Zwi.qzku
bą
gdz!e dochodZ'ily wtedy do gl.osu zae•ksperr1fTT!J!'fl:ta•lno - lwn·stru:/ctyłożenia
~~tl/t;.z1le, M{<JJl te~ z-a sobq trz11 ll/Jt<l.
Tea.f»'ze

że

tm!f
ich
kuchni to „Laiuxeat des t:.:m
G.rancie Cui.sine
de
OCYLtri\
193:)..36-37".

między
godzli!VWh
nic by z niej nie.
Nawet . w podl:ziEf d!wyszło.
111ej restauracji toczą się mJę
dzy obsług!\ a koosum~taro.i
fachowo-.smakowe dyskusje •o
Ntapotraw.
przyrządzani.u
tomiast w lepszy:ch lokal<lcll
zamówienie po.s:ilkn, to riie-

12-14,

czekajq
na was

Roman Zręl>owiez czlowlek o szerokich bo
umysłowych
ryz.onta.cli
l wysokiej kulturze artystycznej jest pisarzem
miary. O
niepośledniej
czymkolwiek pi.<;ze, czyni to żywo I zajmująoo,
z wdziękiem, werwą i
humorem, jeśli i n.a humor jest akurat miejsce... Wypada mi jesz·
cze dodać, że przedmowa d•o „Spotkali", napisana przez prof. Henry·
ka Andersa rozrosła się
do obszernego eseju, któ
sposób
ry m. in. w
kompetentny daje prze·
kierun·
gląd prądów i
artystycznych na
ków
zachodzie w epoce fin·
de-slecle'u I pierwszych
dziesl<:eloleciach naszego
wieku.
blór reportaży Jó·
Grabowicza
z.efa
pod ogólnym tyafrykański
najbliższymi
trum
„Złota
tulem
ml przyległościami, toteż wspomnieit podróż· na" •» zaleca się świe
niczych nigdy mu nie żością pomysłów i dba·

niooiekszo zdrada

łośclą

w

ła

Ksiqżki

bard„

czyteln.icy,

Pla.cu ~u:bliki wis~

wiiadomi,.enie,

na

wydanych
śród
książek
ostatnio
wspomnieniowych
które - Jak wiemy - cie.szą się obec•
nie wielką poczytnoś'ci4
- Jedną z · najciekaw·
szych pozycji są nie·
wątpliwie Romana Zrę
„Spotkania
bowlcza Autor.
czasem" ">·
z
znany historyk sztuki,
krytyk, a do
literał,
niedawna kustosz M:u·
zemn Sztuki w Łodzi,
„Spotkaniach"
w tych
kilka
obejmujących

drodzy·

obiadu we Francji
to wielka urO'ay5tość. Czę
st.e są przypa'Aki reklamowania kuch~ różnych restau
racji. Na )'rzyklad w lokalu

temat :paryski.ego
„Metra''. Zg;romad!2xm:a pubskraca.la. sobie =as
liczność
przerwanie
oc:ziek!itWalo. :na

szyki

tak;

spożycie

wowany obywatel wymyślał
:na kogo się dało, nite oszczę
dzając przy tym i de Gaulle'a. obok nafomdast i!l11ly im
dowcipne wier~wal

Oi>rócz „starowars7..awskiej", bardz0 oryginał·
neJ opowieści o „Księ
d1Ai pamiątkowej" słyn
Fukiera,
nej winiarni
książka zrębowicza za.
obszerne
wiera dwa
„Spotkania" i
działy:
Spotkania
„Podróże".
nie z byle kim, bowiem
partnerami lub rozmów
cami autora . byli Jumina1'2e nasz.ej literatury
Sienkie(Orzeszkowa,
Witkiewicz,
st.
wicz,
zrębo
Staff, Tuwim).
wicz w swych relacjach
nie kUBI się, oczywiście,
o pełny zarys charakteryatyki ocsób o t.ak glo·
śnych na7'Wiskach. Przy
tacza jednak o nieb spo
ro ' Interesujących, god·
uych uwagi szczególów,
które naszą. wiedzę w
tym zakresie niewątpll•
bąd:f
wie uzupeb1iaja,,
poszerzaj i\.
„Spot.kań" w
Autor
licznych podróżach pozna! całą niemal zachoo
nią. Europę w.raz z jej

to

dowokxny, c:r;y w da.r,iiu zau-

(Korespondencja własna z Franćji)

Podczas ostatniego

zwyczaili

CZWABTEKl s 20. IX. tli! Bo
(t,ódf
Program dnia
1'1.23 -

dzień

na co

•) Roman

Z!rębowlcz.

„spotk:arua

sem".

~")

z

cza-

(Lódt), ;,Wydawnictwo Lódrz:kie",
1962. Str. 216; cena
2-0 zł.
Józef Ckabowk:z. -

trumna'' -

;.Złota

Warrsn,awa, ;.Książka
i Wiec!Jza"; 1962. Str.
144; cena 10 zł.

lU»WSTclm.

Tu

te:!,

CZ4

W ra.maicb akeji
ryża"

zajęto się

nikaml Republiki

zgai/.zaly

się

oto
w

„Czystoś<' Pa·
rówule.i: 1><>m·
statua
rUGztowan!a.:h.

słynna

Z<11Wsze

ze

styl.em

w swej oprlIIWie pla.styCZMj d.o ;,Jaik I duchem sztuki!
jeszcze ma:in
Oso·biście wciąż
wam s~ podoba" (W reżyserii Bar-

poi

po raz pt.e.rwszy Zl/JStcso- powż.e<kami jego przepyszną w swoim
feeriowym bogoctwi.e scenografr r~ <k.
wal efekty z przezroczami.
;,Kredhwego koła" Klabunda, de „Tudo ;,Orfeusza w pie·kl.e"
6dzki Teatf Miejski - 'bardzo ra.ndota",
wtedy ekl.ektyczn.y - reali.ro-· Offenbacha; do „Peer G1111ta" lbsena
wal szeroki wachlarz reper- (spektakl, który Tatarkiewicz rozbutuarowy oraz k~. lekkq dowa.Z zbyt może po ·r rinM.rdtowslcu),
Kr_ukomedię, dramat wspólczesny. W róż do słynnego kie·d.yś „snu" F'.
nych okre.sach prac.otDa;li tu td jako szewskiej: de'1wracje tak nowators·ki.e
SchWerr, Wt.erciński, Wę jak 1i,o.watorska byw sanna sztuka.
reżyserzy:
a osobnq wzmiankę za.slugujq
gierko. Borowski, Tata?"k:iewiczi Solsztuki opracowane pruz Ma..cski; Oste?"wa, Dq.brows•Tcl, Szl.etyńsld.
kiet.vicza. wspólnie z Schillez których ka.żdy reprezentuje in.ne
rem jak. reaT.i-styczne „Cyjarnpodejście do zagai/.nwm reżyserii.
Brucknera - (po;,Przestępcy"
'kali";
zar6waię
nagiąć
Mocki>ewicz umie
no do konc.eipcj<i reżyse'1'(1.; ja1k i do mysłowo rozbud.owana prze.strzeli sce;,Szwejk'• z Micha.iem Znicharail~t.e<ru szfJukł, poslugująe 8ię róż nkzna!);
czem itd..
nymi środkami atrlystycznymt.
Widowiskowo ujęty ;,WfJeczór Trz~
wielka
Scenografie jego cechuje
różnorodność w rozwUµy.wanlll UJk..la.- Króli" w reżyserii BorowskietJO, „Rydów scenkznych. Umiał w miMę po- too!le", w którycli Mackiewicz zost.otrzeby być tradvcjoTUIJlny, umł<lll też sowllll ciefk.ibw.e efe·kty filmowe . kamewidza nowoc.ześnl.e po- ralna ;,Tessa" z Węgf,(>1"1'«!, ,.Rarrnlet"
zaskakiwać
traktowanym eksperymentem ł funk- o dekoracjach konstru1ctywnych, moOsteTtD<l
„Mazepa" z
prze.st•zennym nume111ta:ny
ukl.adem
c}onalnym
Nie lekal się opisowo~ci. a r6wnocuś ;,Róża" że.romskiego - otc tylk1J qarść
nie; w mla.rę potn-zeby; umiał f!!lć tytu'tów z tych k~lkuset sztuk. które
w~llprocq swoją uświetnił Kmist..m·
skrót i syntezę.
ty Mackiewicz.
W ?"01ku 1937 na 'W!J.sf,a,wf.e l-1.oi.aiólat temu bardzo ekscentrycznie skomponowal Mr,,ckiiewicz wej w Paryżu uta;1ent!)1D[/'ny arty~ta
tlo scenograficzne do szo1ktt· !Jen. otrzymal dwa . :d:ot.e medale. Jeden
n.owa,t-.rstwem za. m.al.arstwo sMJugowe, a drugi za
swym
1noej
do sztuk ;.Jedermann"
sztuki Witkietwicza ;,Persy Zwierząt scenografię_
kow·slwja". Po prem'ierze po.pul.atrny HofmamsW.a. ..Smierć Da'T',toTUI" BuchzaipyfJa.km go o 'lbe1'a, „&bl!.aid.vna." S'ta!.lmcki·l!J10 i „Pokiedy
„Wit/w.cy";
wrażein.i.a, przymrużył troc~ źa1't:o0li S·krmnienie ziośnicy" Szelcspf~a.
wie oko:
Ma•c:ki,eiwicz 0'1 dw1u:l::iP.sfu < f16ra
;, Reżyser SzpaiTciewi.cz niei'km!,1.ecz.ni.e lat żyje z Melpome114 w scrxrra.:H.
- ~ .,;
razgryzl seros mojej sztuki. Za to ta. zdra>d..zaiq-c ią he~•.oi..~;~ r
...~ r~tia Mackiewicz od5zyfrowal go tchk S'!ę Z nia i.e'IC:ZC?n? ()"' ~„-..
karpita.lnie, że pomysly jego rymujq że '111.e. Ja. jedn<11k ni.e prze-k·-t)I >"'! t.e;
z moi.mi autorskimi moolitwo·ści: w'e·m bowiem, Ze stara
si.ę zna11romi>cf,e
zaJf"lii.zini-ami!"
miłość nie rdzeu,;..eil?„.
MIEC2YSŁAW JAGOSZEW,SK1
W«v~n.ie _to: ~~fP'!I-f~ Ma4iewi·
wińskiego),

Ł

N

30
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NOWY ROK OŚWIATOWY OTWARTY

A.' ,Chaczaturian

Nagrody dla zasłużonych działaczy kulturalno-oświatowych

goś~iem
prz~,odniczącego
Prez. <RN m. Łodzi

~E. Kaźriiłerczaka

Prezydium
Pm:ewodindCllą/C'Y
RN m. ł,,O<drzl · ~ E. Kaź
mde:rc7lll>k po•dejmll!W13), ba.v.,;ą,
cego w n~seym mieście, wń·el
kiego mU1ZYka i koropcnytocl"a
ZSRR Am.ma. ~iuria.na.
które upłynęło
W pr.eyjęcli.u,
w nill!llW'Ykile seil"dec.zne.i atmos
udl1Jial wzięli m. in.;
ferze,
wfoeprlZeWl()ldm.i~ Pcl"ez. RN
m. LC>drlli prof. R. Kam.:marek,
FiJl.ha.rmonii Lódz·
dyrMtcir
lcier.owndk
kiej E. Bugajski,

Żygulski, mgr T. Telma, A.
mgr z. Rudnicka,
Hundzia.k
H. Debich, Z. Zatorska, dr .J.
Paradecka-Węgierska, J. Wróblewska, J. Jędrzejczakowa, J.
Lelewicz, doc. dr J. Kamińska
i mgr K. l{ondraiiuk.
Na.Jt-Omia.st na·grody Wydziału
Kultury Prez. RN m. Lodz;i otrzyrnaJi: H. Nowak, J. Paluszyńska, M. Pakułowa, J. SkoH.
S. Szutenbach,
wroński,
Blumenfeld, iW. Przyborowska,
B. RO<Siak, T. Pertyński, E.
A.
Ibis-Jankowski
Ciuksza,
Nachlik, Cz. Kiełczewska, A.
Bo·rowik, M. Szymańska, K.
Wagner, J. Boniakiewicz, W.
Byczkowski, T. K1nlowski i
Cz. Dominiak.
PrezyólilUID
Przewodn icząicy
gocą•co potdrz:ięokowa l działaczom
kultuira.1no-o.świa~orwym rnaiszego miast.a za ich wielole1inią
często pe'łiną p00wiięcen.ia pra
cę. Ży>ezyl ;równd·eł by ro.zipoczyinająicy .się nowy rok pracy przyinwsił jeszcze lepsze re-

K.

Na.grody M.iJn.1.stembwa Kultu
cy i Szń:luiki o1ll"zymaJ.ii: M. Ma.r
cbut, mgr Z. Kozłowska, dr

MATURA
korespond en cy jn ie

a.rtystyc:zm.y Filha.rmcmn dycy-

gent S. M34"CZ3llk OtraQ; kderow!lldk Wyd"lliału Kultury Prez.
RN m. L\)()rJli mgr E. Pi'zeź
dllli-eokii.
A. Chaezaturian iintea-eoował
się życiem miemikańców narozwojem illlszego miasta,
w
etyitucjd ikultlllralmych, a
.szczegól.nośei sytuacją w dzie
dzin.i e mueyiki.
Wiel!k:i. !kompozytor zaiprosil
w go.ścinę do siebie pr.zewodni.Dzącego Prezydilum RN m.
Łod:zi.

· K0<re.."'Pom.dencyjne Liceum Ogól
w Lodzi (ul. Ko;pciookiegc 54) przyjmuje zapisy
na rok szkollily 1962/63 do klas
od VII-XI k.a.ndydatów z terebrzezińskiego,
powia.tów:
nu
poddębickiego,
pi-01trkowskiego·,
sielód-,;.kiego, pajęczańskiego,
rad1:kiego, skLerniewlcklego, raw
sko...rnaz. oraz ml·ast: Pabianic,
Pmrkowa, TO<lllaszowa M.az. i
nok.s.zta•lc ące

Zgierza.

Za.pisy przyjmuje sekretaTiat
liceum CO<iziennie od godz. 9 do
16, w środy i soboty od goclz.
16 do 19.

(ast)

Leningradzki hulel

zu~ta.ty.

Utrz,yimarne w 1S<eJf.diecz.nym to
wy:gł.01s.H1
pr-:remówieniia
nie
również: wice1pirzew. Pt'e:z. RN
m. Lodrzi pro;f. R. Ka.czma,rek.
kieT. Wyd•z.iialu Oś'W!iart;y, Kultucy i Nauki KL PZPR J. Pakuła, kier. Wy<!.Jz. Kult.
Prez. RN m. Lodzi mgr E.
Piczeźdtzhecki, dya:·ekt-OT LDK R.
El.kan-OtWa o.ra1z przed.s.t. Mim.
Kultu.ry i Sztuk.i, M. MoosakoW1S1l<.i a także kilku zasłużo
nych działa.czy.
Ur-oczyiiitość prrebieg·afa w
atmosferze.
miłej
.se.r<lecznej,
KTótki refe.rait za1w1erający pod
sumo.wanie dm-.obku w dz;edrzi
upo.wsz.echlfliarnia kultury
nie
mi·eśc1e wygtooil
na.szym
w
!D@r T. Te1ma . MóiN1ca stwieirdzil m. ill1.., że w wbiegłym ro
ku oświa.to•wym O•t"Mra.rto w Lo
dz.i owery no.we bvblfoteki co
wraz z hs:OOi>ejącym.i 60 bi.bUotekami 21Wi4•?Jk.o•wymi &ta1now1
dzialają
hczbę 100 bibliotek:
cy<eh na tereme Loj:l'z;i. Wyjś
cie n.a pen'fene byw jed111y111

występuje dziś wŁodzi
'(Dolrońozende

z głównych z.adiar' ub. !loku oświ.a.to.wiego. Wiele imprez, od
czytów, p.relekcjd i .s.potkań literacldch odbyło .się wlaśnie
od
odlległych
w najbaird;ziej
centr-urn rejo!llaich na<.<>zego mia
sta. ·W nadchodzącym roku Qświ a.towym praca ta z.o.sta.nie
je.SJzicze barcbz.iej rozszerzooa.
(jp)

WCZORAJ W SALI POSIEDZEN PREZYDIUM RN M. LODZI ODBYLO SIĘ UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO
ROKU OSWIATOWEGO W NASZYM MIESCIE. Z TEJ OKAZJI ZAPROSZONO NAJBARDZIEJ ZASLUŻONYCH DZIALACZY KULTURALNO-OSWIA TOWYCH I OTRZYMALI ONI ZA
PRACĘ NAGRODY MINISTERSTWA KUL
OFIARNĄ
SWOJĄ
TURY I SZTUKI I WYDZIALU KULTURY PREZ. RN M.
LODZI.
ZEBRANYCH SERDECZNIE POWITAL PRZEWODNICZĄCY
KTÓRY RÓWNIEŻ
PREZYDIUM MGR E. KAŻMIERCZAK,
WRĘCZYL NAGRODY.

cY w wykonaniu sołistów •ej
ik:l:asy co: Inna Zubkcwsrka i
(ludowi
Bre.gwad!ze
Boll"ys
laioceaci
i
RFSRR
artyści
Na.g rody Państlwowej), ludowa arty&t:ka Irina Koł1Pak<>
wa, tw.s.lużeni artyści RFSRR
Irina Giens;le;r, Galina Kiek.iszewa, Ntnel Kurgaipk.na, Olga Moi.si~kowa, Lubow Wojszmis, Aleksy Gri'bow, Konjest
st.antim. Szat<ilow i lin.n',
nie:uwy.kle
powta.rzamy atraikcyjny, a nazwiska wykonawców .sta.n<Ywią najlepszą
ręoojmię jego wysok.iej ram.g1
ar!Y'styc.z;nej.
W przekonaniu, ~e "')'\Sltę!PY
ze
będą
się
icil cieszyć
wszech mia:r zas.liużornym powo<llzeniem, witamy &erdecznie :unakomitych arty.sitów radzieckich w naJSziej ;robotnkzeJ

ze sfr, 2)'

rewolucyjnym.i z nasz;ym rodzim,nym Leni.!11,glradem. przyjechaliśmy nie tylko ,po to, aże
by występować, aJe też w=oc
nić więzy przyjaźni polsiko radzieckiej".
Tymj zakJadami pracy, o
których W>Spomnial: dya:. Raim.
Zakłady
były
czy!'1ski,
Dz:eriyń
MaiTahlewskie.e;o li
skiego. Artyści radzieccy
O<Wacyjil'llie wi•ta.ni ,przez robotzaprezenników !Ó<ll1Jkich towaili fragmenty siwego koncertu, na.g.radz.a.ni sP<J111tanicznyan aplauzem widzów i zaiTZUCenri. kwiatami.
Z góry zalcl.adamy, że dzi.siejszy i jutrzejszy ko!llcert w
Hali Sportowej odbędzie .się
w niemniej serd.ecroej atmosProgram, ja.ki przedferze.
stawią nam airtyści len!ngradz

M. J.

Łod:zń.

•

L
NIEDZmLA; 16 WRZESNIA
PROGRAM I
Wiadonności.

da" - film z serii .,Disneyland" (W)
14.00 PKF (W)
.
14 15 ;,Opera gór.ailS!ka'~ pt. 1,Jadwisia 51pod regli" w wykcnaruu Zespołu Regiooa:ln-ego
„Podhale'~ (z zakopanego)
(Kraików)
15.00 „Niedzielllla biesi.a>Cla'! (W)

9.05 -.Fala 56''.
Torelli: Concerto
9.20 Giuseppe
grc-s·s.o d-moJ.! op. a nr 7. 9.30 Rama.gazyn wojS1kov1ly. 10.00
dio~
Dla dzieci słuch. pt. „Pik i Funio".
10.2-0 Koncert życzeń. 11.40 „sekrety ksdężnej pani". 11.57 Sygnał
czasu i hejnał. 12.05 Wiadomości.
„Plamy 15.40
12.10 Felieton z cyklu:
na marpie". 12.2-0 Wiedeńskie melo·jie. 12.;;o Niedlzielny kiermasz
muzyC'Zl1y. 13.30 „Rozmowy z po13.40 Gra Polska Kapela
słami".
DzierżanoW'&kiego.
Feliksa
J>d.
14.30
14.15 „Zielony magazyn".
„w Jezioranach". 15.00 „Jarmarrk
16.G·s 116.30
cuodów". 16.0-0 Wiaodomości.
pt-zegląd wyda1rzeń
Tygc·d!1Jhowy
16.20 Orkiemi<?d;zynarodowych.
stry rozrywkowe. 16.40 Transnuisja 119 43
mistrzostw I ·
z lekkoatletycznych
Eurcrpy w BeLgra•d.zie. 17.10 Mu- 20.15
zyka taneczna. 17.40 Transmisja z
lekkoatlety=nych mistrzostw Eu19.40 „Przy
ropy w Belgradz'.e.
muzyce o :>porcie". 20.00 „Tydziet'i 21.05
9.00

I

w

domości

sp-o!"towe. 2-0.3·0 „Matysiakowie". 21.00 N ied·z'.·elne wieczory
muzyczne. 22.00 Gra 01rk. taneczna
PR. 22.40 Dialc·gi o poe,ji. !'.3.00
Ostatnie wiadomoś.ci. 23.10 Koncert oorkiestr rozrywkowych.

PROGRAM II
8.30 Wiadomości. 8.35 Fala ~6.
8.5-0 Od 'bajki do bajki. 9.45 Muzyka. 10.00 Polsl<ie O'rk. rozrywkowe. 10.3-0 „W Jezlo·ra na.ch" odc.
11 .00 Gruzi1\~ka muzyka. U .19 R.
Strauss: Suita z mu<Zyki do ~0>me

dlii Molie·1·a ,.Mieszc.z.anin szlachoei-

Program d'.la dzieci: 1) „Co cem". 11.57 sygnał czas.u i hejprogramie", nał. 12.05 Wiadomoś.ci. 12.15 Muzyzoba>Czymy w
,Kle.poty oj 0
2) „Teatrzyk d:Ia przedszko- ka ludowa. 12.45 (Ł)
r~p. l:!.55 (L)
kolega TD- ców gron1ady" ,,Mój
laików",
13.00
rolnikom".
mek" - widowisk.o. lalkowe .,Naukowcy Anny Chodc·rowsk1ei. Muzy- Na r>olskiej niwie. 13.25 „Wielki
ka Ada.ma Markiewicza (W) las" _ odc. 1. t3.40 Program dnia.
13.50
.45 (L) Informacje dnia.
Sprawowanie z lekkoatlety- 13
14.05 (Ł)
(Ł) Audycja litera,Dka.
mistrzoSltw EuirO:QY MO'Z.aika mu·zyczna. 14.45 Aud. dla
cznych
(Belgrad)
dziec.i sta1:·s?.y.ch 11Blękit..na s-z.taieDziennik te1ewizyjny (W)
ta". 15.00 Od La n nera do Leha'.'a
- walce. 15.30 Dla dz;ec! słp<"h.
Recita.l aktorski ITeny Eich- pt. „W lidzbars·k<m zamku·•. 16.00
lerówny z .cyklu: „Spotkania Wia..:lomośiCi. 16.05 Popottidniowy
z aktoraimi" (Katowice)
17.00 (L)
koncert symto.niczny.

I

Otnó\V~€nie

Ni-e<lziela sp·o.rtowa {W)

kraju i na świeci.e • 2·0.26 Wia- 21.25 ,.,\Va·kacje"
11

nika kultura.lna). 22.30 Muzyka taneczn.a. 23.00 ostatnie wiadomO<śc1.

:film

fab.

(l.i)

(L) Gra zespól
„Aktual17.45 (L) .. A czas
rep. 13.00 (Łl .. CaJenda-

Ra jtc·:·eklama.
0

17.05

17.J5

prod. Abratowskiego. 17.30 (Ł)

ang. do:z.w. cd lat 14 (W)

noś.ci

łódzkie".

leci" PONlEDZIALEK, 17 WRZESNIA
PROGRAM I

a.oo

progr.amóv.r.

r"ium kultury mu'Zyczn.ej" -

aud.

18.45
(L) Przeboje świata.
p-robl-em ty~o·dnia .
1
Wiadomości. rn .o5 Muzyka
a1{tualno·ści. 19.30 .. Pełnym gł.a-sem
o sprawa.eh ml~·dzie:i.y" . 19.5·0 (Ł)
,.Koncert żyre·zeń" . 20.:rn !Ł) .. Nietranskrypcje po •w.aż 
poważne"

18.30

Ekonon1iczny

19.()0

8.05 Muzy!<a
Muzyl<a poPROGRAM Il
i
8.50 Po.rady pra l;:tyczn.e
8.30 Wiadomoś-ci. 8.35 RadiO'P'l'O- ranna.
dla klas I
Aud.
9.0-0
kobiet.
dla
blemy. 8.50 (L) Omówienie programów. 8.55 (L) Koncert życzefi. 1 II pt. „Zani·m s.ię odezwie dzwo- nych utwoTów. , 2'1.00 7.: luaju l -ze
po- swia.ta.
n1u2yl{i
l(oneert
9.20
n.ek".
21.27 Kro·nika s·pc·rtowa.
9.55 (Ł) Program tygo<l·nia. 10.30
pt. pula,mej. 10.10 z cyklu: „PPR - 21.40 Gra o"ck. roz"rywkowa. 2~.00
dźw iękowa
Opowieść
(Ł)
slt1·C'h~1my"
11.00 ludzie i :?Jdar7..enia". 10.30 Konce1·t „Proszę mówić „Dom przy rogu ulicy·'.
11.20 soll·stów ra.cl·zieckich. 11.00 Aud. T a.;.!-eusz Bre?A. 22.30 Mi~1X?)0 WSkfe
.. Romantyczna s~ódemka''.
,.Zespól Dziewiątka". 11.40 Muzy- dla kl. VII pt. „ Kuj żela::oo, kuj". v.ryk-onain:.e <'17.jeł n1uzyki klac;;yc"lka ludc~va. 11.57 Sygn.a,l czas<u i 11.25 Humo1reski, inlerme-.1;za i gro- nej i r0>rna.nty-c7nej. 23.00 Melo-die
12.10 teski. 11.56 Komuni·ka t o S•tan;c rozrywkowe. 23.~0 Osta.tni.e wiado12.05 Wia.domośct.
hejnał.
P<:>rainek symfoniczny. 13.10 Tech- . „ód. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. mości.
12.15 Roln1o:zy
nika i Problemy . 13.30 ,.Moskwa 12.05 Wiadomości.
Radioreklaana.
12.30
TELEWIZJA
z melo·dią i pim;;enką slu-chaczom kwadrans.
14.00 (L) Kierunek: 12 .45 Na :>wojską nutę. 13.00 Aud.
n:>ls!dm".
dnia (Łódż)
Program
16.53
„Uczcyklu:
z
IV
i
ITI
k1as
dla
Kutn·'.> - Oze<rków - Lewicz. aud.
13.20 Muzyka 16.55 „Zasadzka w krętyn1 ja1r-ze"'
14.30 (Łl Mu2y·ka tan<:•zzna i pio- my się śpiewać'',
„Sławne
cyl<lu:
z
14.00
o•pet'owa.
ra•d.zi·eciki fiim dla dz1eci (WJ
s-enki. 15.00 Dla młodzieży stu-eh .
nt. ,,Osy''. 15.45 Orkiestra r01Z>ryw- podróże" - ,.Szlakien1 I<olumba" 17.40 Aktualności łódzkie (Lódż)
kowa. 16.~0 IŁ) Nowości wydaw- - fra.gm. 14.30 Ulubione melodi·e
„Lu<i·zi.e i renty" - program
nic·ze. 16.28 Kc·n.cert chc.pinows·ki. ba:letowe. 15.00 Wia·domc 0 ści. 15.05 11.55 reg;onalny
(!'.... ogólnop.)
17.00 Wiadomości. 17.05 Publicys.ty- P.rogra.m dnia. 15.10 „U przyja- 18.2-0 „Kino Krótkich Fl.lmów" (W)
01r-k.
malej
Ko1n·cert
15.30
ka mię.d.zynarcdowa. 17.20 Piosen- ciół".
Podhalu" ki stairo>';arszaws·kie. 17.30 ,.Co ty Ro:z.gl. Slą:>!dej PR. 16.05 Nowosd i8.55 „o skalnym
16.35
mlod.zleżowej.
pro.g-ra.m publ1cystyczny (Kra
na to" nr 6. 19.40 Orkiestry ta- literat.ucry
tygodnia"
muzyczny
Prrek-rój
..
ków)
n f)::>zne. 20.on Rewia piosenek. 2'0.:io
Koncert estra<towy. 21.00 Dzien- aud. 17.DO Wiadomości. 17.05 Dla 19.30 Dziennik telewi:zyjny (W)
&Zkoln-ej turniej pt. 20.05 „Eureka" (W)
nik: w!eczorny. 21.22 Wiadomości mb::lz!eży
SO-O•rtowe. 21.25 Gra orkiestra ta- „Brawo najlepsi". 18 .00 „Uniwe-r- 20.35
Teatr TV: „Amfitrion 3g·•
neczna. 21.4-0 Gra zespól Włodzi salny moto1r"' - po.gad. 18.10 „Ca- komedia w 3 a.kt:i<:h Jean
mierza Bieżana.. 22.00 Ogó!Jnopc·l- bun1a" - C•))OW. 18.30 Melcdie taAdam
R-eżyseria
Giraudoux.
18.55
sportowe. 22 .20 neczne. 18.45 Radior·ekla.rna.
sk:ie v.riadom-0&ci
Wykon.a wicy:
IIanul~Zkiewicz.
(L) Lo·ka.lne wi'adomoś.ci s!>(r.to·we. . , Pięć minut o wyohowainiu''. hl.OO
Ada.m
Czyżewska,
Elżb ieta
22.30 ,.ze śwlata np':'r-y". 23.00 Mu- Melo•ji·e taneczne. 19.10 .,N.~ukow
Wł.adys.ła\V
Han.u 1s·z.k!ew~cz 1
r0>lnJ·kom·•. 19.30 .. Tro.pem
zyka !Pne;:zna. 23.iXl Ostatnie wia- cy Kras-nowiecki, Kaz;mlerz Ru-dz
Dziennik
20.00
··a.ud.
ferajny"
domoś.ci.
M!eczyst.aw Czechowicz,
ki,
wieczo•rny. 20.2.6 '\Tiaido•moScl s.porTELEWIZJA
B1"0JliLutk;eW.<.-z,
Gu.staw
towe . 20.30 Muzyka. 2·0.45 Z.e wsi
sław Pawli.k (WJ
i o ws·i. 21.00 Koncert symfo.nicz13.ill! Pro.grnrrn dnia (L lok.)
Dona!- ny (w przerwie koncertu - kro- 22.12 O:;t.atn.i.e wiatdomoś<'.i (W}
J,3.1-0 „Ucieczka Ka=o.ra
Wiadomości.
8.30
aktua~ności.

VI Zjazd Delegatów

„WESELE BORY NY"
na stadionie „Startu''

WZGS
obradował w Łodzi

znaczony "°"tanie na lnwesty.
cJe łódzkie finansowane z fw1
duszów SFOS.

Dzielnic.owy Komitet Odbud-owy Kraju i Swlicy Lódź-Ba
luty organizuje dziś o godz. 15
n.a sta.<li-onie Startu (Teresy 36)
widowiskiem ludoimprezę z
wym „ Wesele Borynytt w wy
konaniu Zespołu Ludowego z
Po
Reymontowskich.
Lipiec
nagród
losowanie
im1>rezie
Dochód przewśród widzów.

W dnil\l wcZlOl!"ajszym o•bradowal w Lodzi VI Zjazd deGS
legaitów Woj. Związku
„Samop~moc Chło.p.s.k:a" •.
W zjeździe uczestniczyli m.
I sekretarz KW PZPR
in. Stefain Jędrysr.icrŁak. sekreStanisław D<>brot.a.rz KW
T~
d'lliej, preres WK ZSL deusiz Sitte.k, z-oa pr7ew-0001Wła
m.ą.cego Prez. WRN -

.I

Wieczór
kosmonautyki
radzieckiej

Filatelistyka
archeologia

PAX oraz Klul:> przy LódzTPP-R za.praZa.rządzie
wieczór poświęoony
S7.a.ją na
osiągnięciom kOBmonautyki ra
dzieckiej, który odbec!zie się
dnia 19 bm. o godz. ia, w lokalu Oddziału Stowarzyszenia
PAX, Piotrkov.-ska 49, frc·nt.
I p. Prelekcję pt. „Radzieckie
osiągnięc1.a kosmiczne'' wygło
si. dr Andrzej Kalestyński z
Politechniki Wavszawskiej. w
wieczorze wezmą udział red.
.Jurij
naczelny „Kraju Rad"
Tkaczenko i Z-<!a red. na.czelnego „Kraju Rad" Piotr Kostikow. Po prelekcji będ~e
wyświet.Lony film pt. „Siadami
Ika.ra". Podczas wieczoru na:>t~pi otwarcie wystawy „O ra
dzi-eck:iej kosmonautyce".
kim

o.raz ~es I
Pawlak
Ta-d·eusz Jańczyk.
Wczoraj, w sobotę, w lokaObradom pnewodndc~•I prelu Poczty Głównej przy ul.
zes Woj. ZwU\.2lku Kóleik Rol38 otwarta została wy
Tuwima
Ka;zimiel'IZ Stanfozych
stawa pt. „Archeolog:la i s:ztu
churski. Obrady zajęlv się ona znaczkach
antyczna
ka
dO'r,obk,u spók11Zc1elczośc1
ceną
pocztowych''.
w latach 19~1,
wiejS1kiej
Wystawa zOTganizowana zoprzez Muzeum Archeol<>
stała
srz.ereg
d.)'ISlklutanJCi J>Ol'USZaJ.:i
giczne i Etnogiraficzne w Lobardro ważnych i aktualnych
Od·
'Z Lódzkim
w:>póln:
dzi
sipókLzielczych.
zagadnień
d">'ialem Polskiego Związku Fi
Obszemą l"lelację z obrad zalatelistów i Obwodowym Urzę
mieścimy we wto.rlmv.r:nn wyPoczt<>wo-Telekornun.iJkadem
daniu AB :naszej garzety.
cyjnym Lódź 1.
(kat)
dysław

1

CRS

!

Podczas inauguracji „Roku

Oświatowego" 1

WKlubie TPP-R i

Zgierska szkoła otrzymała

imię

Odczyty -

łlowolki

M.

Z tej okazji nadano wczoraj Szkole PodstawoweJ nr 11
w Zgi•e·rz.u imię Mareelego N<>
wotlki;
zgieruroezystościach
W
m. i.n. Ud:zia1ł:
ski.eh wzię.U
PZPR, ó-yrekto:r
członek KC
Partii
H4sto<rii
Zakładu
Tad-eu.sz Dan.iszews:ln, I sekreta.rz KW PZPR S. Jędry.s.z
czak i .sekretarz KW PZPR
J. Szczeblewski, W'dowd i siostra po wielk:Lm dzialacziu re
wolucyjnym Eufemia Nowotko i Maria Radwańska, kiura.tor Okręgu Szik0Lneg0 Lódizktego J. Wachnik oraz przedstawiciele włB,drz W0jewó<lzkic:h ZSL, SD, ZMS, ZHP,
Do Zgierza
FJN, SFOKiS.
równjeż w&półpracu
przybyła
jąca z tJ11m miastem delega-

cja

z Zagan.ia.

f

Nie przez Ulachów
lee7. Cho.iny
w związku z wyk0<nywarnymt
robotami sieciowymi na stacji
Ws.chód i ZaOlechów,
Łódź
chód w dniach 17, 18, i 19 wrze
snJa br. pociągi podmiej s.kie nr
Łod'Zi
ż
odjeżdżający
2229/30
poc. nr
Fa'br. o god2. 13.31,
2233/34 C•djeżdfający z l.o-d:zi Fabr.
o go.a.z. 15.30, poc. nr 2227 /28 z
Lod·zi Kal., o·dj·eżdżający o godiz.
13.35, poc. nr 2231/32 odjeż,dżają
cy z Lo<lzi Kal. o godz. 14.34 l
poc. nr 2235/36 odjeżdżający z
Łodzi Kal. o godz. 15.30, przejzami8st
t1·asą
zmienioną
dą
p!-zez Łódź Olechów będą kurŁodzi Widzev.;a przez
sowały z
Łódż Chojny.

•

TYDZIEN

i

„POLONU"
w
Tak więc
<przyjęta bar<!tzo doi<lzi.e .prze.z puibLc:zność
br-ze
weso·lia, pe1na humoru i aktualno1śc i komedia „Jada, go~oi-e . .ja,d.ą" w reżyse.rii G. ZaJ. Rubk:Jewicza i
lews:kiego,

R.

Drnba·czyńsiklieg-o.

W.e „W:~O~iAJ!,ZlJ"

~~

!

o życiu i działalnośc: Marop-0wie<lział
celego Nowotki
zebranej młodzieży dyrektor
Rada Dyskusyjnego Klubu
Za.kładu Hi.s.torii Pa.t"t!: T. Da
~ Filmo~go r>1-zy ŁDK zawiaicl.a
:niszew.stl{i.
m.ia swoich czl-0nków, że pierw 1
w XX roczinicę -:-sza prr.o.je.keja tUn10-wa rozpocz
-·Nadając
nie się w ponjedziate.k., 17 bm.
powstania PPR imię No•WO•tki
o godz. 2-0 w kinie Loozkiego '
powiedział
wasze.i szik.ole
Domu Kultury. Wymiana kairt
m. iri. T. Dan~.szewSk:1 - skła
wstępu codzienn·ie w gcd:z. 14damy najrglębszy hold pamię
18 w po·k oju 310.
ci plomie.n.neg.o bojownika o
Pol.s.kę

Ludową,

, któ~y

całe

* :(. *

j

* :{. *

cały swóJ za.pal
swe żyeie,
i entuzja.Zlffi poświę'Cił na;rodo
wi· polskiemu i klas.ie robotniczej.

krótkich, serNastępnie w
decznych słowach przemówiła do młodzieży Eu.femia Nowotko.

Gc.s.poda'l'Stwa DoOśrodek
mowego przy zarząd.zie Lóclzkim Ligi Kobiet i Miejski Spo
Komitet Przeciwal.koho
łec:z.ny
Iowy organizują w zakladach
pracy, śwletli-ca-ch. domach kul
tu.ry pokazy przyjęć bezalkoho
lowych. Zgloozenia przyjmuje
Goop. Dom. ul. A.
Ośrodek
Struga 1, tel. 2-07·49

godzinach południowych
zwiedziJi także budują
szikolę - pomn;k 1000lecia 1m. 100 Straconych w
Zgierz.u.

,,Spotkanie
z piosenką"

W

goście
cą się

Uroczystości zgier-s:kie inau.,Rok Oiśw:aitowy"
gurujące
1962-63 zakończyły s:ę spot.ka.niem przedstawiciel' władz

centra.ln:vch
z ak:tY,wem
rza.

1 wojewoo7lkich
partyjnym Zgie·
J. Kr.

1
,

,
1

W niedzielę (16 bm.) () goclzinie 11 w sali MDK (ul. Moniuszki 4a) odbędzie się kolej
ne 94 „Spotkanie z piosenką",
na którym pod kierunkiem ;J,
Dutiskiego przy akompaniamencie kompozytora będziemy
się uczyć piosenki Cz. Majewskiego do slów T. Słupeckiego

Zaś w godzinach popolud:niowych odbyła się uroczysl'Ość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej
z.gie<rskiej szkoły pod'3-1awowe,
z fundacji SFOS. I .sekretarz
KW PZPR Stefan Jędryszczak
w ok-0Ucznościowym przemówieniu do zgromadzonej mło
dzieży podkreślił m. m. fakt,
że budująca się. szkoła po·wstaje cal'lrnwi-cie ze składek
na
złożonych
=oleczeńSltwa
aktu
Wmurowama
SFOS.
erekcyjnego dokonal p..-zewodPrezydium WRN F.
niczący
Gro cha \ski.

11

Tak

do~

n.am z

sobą"~

Przerwa
w dopływie prądu

~

z powodu robót eksploatacyjnych prowadzonych przez
zakład Energetyczny Lódż-Mia
sto w dniu -dzisiejszym w godzjnach 7-17 nastąpi przerwa
w . dostaw;e ene·rgi<i elektryC"ZneJ d'la ul!c: dzielnica Koziny
ul. Tybury,
i Nowe Złotno
Sprawiedliwa i przyl-egle ul.
Lima.now51kiego, Alek•and.rowska i przylegle od ul. Hi-potec:zn-ej do gran ie miasta. Osó.P.
die Rurak ul. Karpacka, ZaCiasna, Pabianicka
C•lZiańska.
od ul. Gaga•rina do m<>istu,
Osiedle Widzew bloki, S:z:pital

I

l _______ ____

nia, Nici.arn!ana. 1 Edwait'da, ?Ograniczna, Przemyska i ,Anto-

Komitetu CentralX Plenum
neg.o Polskiej ZjednOC7A>nej Partii &oootniczej - KiW - zł 20.

na

Repertua.r ki.n lódJZJkich stoi
pod znaw dal.szvm ciągu
Dni Filmu Pt>1<:1kiego,
kiem
a.czko.Jwiek: w tym 1,y.g od1niu
n.ie mo~emy zano•to.w<Ać dal,.
szyt:h no·wych premier.

f 1łmy

W pon-ledziałek, 17 bm. () go
dzinie 18 w Klubie TPP-R (ul.
Narutowicza 28) odbędzie się
si;>otkanie z red. Andrzejem
Stajanem - uczestnikiem wycieczki do ZSRR, który wygłosi odczyt nt. „Slońee wscho
dzi nad Turkmenią". Po odczycie film. Wstęp wolny.

Wmurowanie aktu erekcyjnego
pod nową szkołę z fundacji SFOS
dzi.edzrlńcu
obszernym
Na
P"><llStawoSzikoły
rzgier'Slkiej
nr li zg.romaózill.'i Siię
WeJ
wczo.ra.j przedstawtciele miejscowych władz pa.rtyinych •
miejsltich, nauczy-ciele i rnl<>SZlkól:
WSZ)'\S'Ukich
ze
dzież
KM
inicja:tywy
Z
Zgierza.
PZPR i ,Prez. MRN. w Zgieirzu
oobyJy się tutaj urocz)'IStooci
„Rok Oświa1o
i•na.ugta-ujące
wy" 1962--63. Uroezy.stości te
były or-ganrzowal!le w rama·ch
obchodu XX-lec.ia PPR.

łDK

łódzkich
w

"'"&zew:>ka .

,

_....

EKRANACH

dalszym oią
świetla·nY je.st
gu przygodowy film cltla mfodzieży „I ty zo·s!a.niesri tn.d<ianiuem", w reżyse.rli Konrada
Nalęck:iego, z A.ndr-ze,·em SwOdwa:żnego
laws1ki.m w roli
Na ootatnim seansie
Żu.bra.
idzie tu nalomia.s.t nowelowy
film zrealizowa•nY wed~u.g opowiadań St. Dygat 8 „S·pćźnie{lli przcch-O•:!n.ie". Od śro,,Spóiniemi przcchc·~nJ~"
dy
w:vc.<:wietlani będą we „WLOK
NIARZU" na wszystkich już
seain..."flch.
•-. .Wart.o .t.u 9odać. ie n<>.wP

poils1k•ie fL1 my Pf'Zech-Odzą ~
becn.ie z, km zeroekranowych
do kin I kategorii.
nile
W bie.żącym tygodniu
zoba-czymy r-ównież nO<V1<-ooci w
re.pet"tuaTZe fi.l.111ów zagraruczciągu idą
nyc-h: w dalszym
te. które eoieszyly się w LOdzi pełnym powodzeniem. T~
wiec w ki•nie „WISLA" Vlf'!'świetla.ny jeS>t at;ra.kcyj.ny wek1tem amerykański „Rto Bravo". a w „WOLNOśCI" od
poniedziaf.ku „Et cetera. pa.na.

Pulilw.wnil~.a",

...

5

•

Ul .

TECHNlKOW

CHl<;MJKOW

I

M U R A R Z Y z Aleksandrowa. Konstantynowa lub ·okolic
zatrudni w Rąbien.iu Spółdzielnia PraKI E R O W N I K A dz!alu zatrudnie- cy Chemików „XENON". Zgłoszenia przyjnia i plac z wyższym wykształceniem muje zarząd spółdzielni ·w Lodzi, ul, Kiliń
4302-t
ekonomicznym i odpowiednią prakty~ skiego 122.

PRACOWNICY POSZUKIWANI

.ID
•

ką

.•
-

EKONOMISTĘ

z!~~n~ą

do działu

natychmiast

zaopa-

Łęczyckie ~a-

OGŁOSZENIA DROBNE

Ili

kłady Górnicze w Łęczycy. Po okresie ty.l"ób- --nY'm istnieje możliwość otrzymania miesz- DOMEK z placem 1.400 m
kania warunki

płacy

układu

3

Ili

NIERU"HOMOS'"I

I

t>IANINAJ ~y s.troi, remontuje St. Kulesiz.a, t.ódź, ul. 22 Ltpca
13, tel. 330-93
145()8 G
l'l'l'EREOFONICZNY adapter fabryomi.ie n<YWY &prze
. Kr.rewowa 27 (Juliakontaktowe z plastiku dam_
nów}
14574 G)
MASZYNĘ <lziu<rkarkę do
bielizny, stan dobry s.prze
dam. Nowomiejska 2-29,
z polichlorku winylu po godz. 16
14394 G

Protezy uszu, nosa,
oczne soczewki

szyny dla bokserów

wykonuje
Spółdzielnia Praey
Lekarzy Specjallst6W
w Lodzi, Piotrkowska. 5

wg
zbiorowe- kw. sprzedam..
:"nos.i·ka
informacji udziela dział ~~~f~ac ru.edz~~~3 1>3
U
U
ooobowy, tel. 444 lub 445, wew. 24;
4725-k' DOMEK sprzedam. -TTZy
- ~ pokoje
wolne . cen~ PLACE, domki, wille,, go
B T OK A R ZY
· 14y.ooo zł. Wiad.omość l<i spod.all'Stwa nad}epiej ku60
•
F RE ZE RO W
linskiego
(u s-rewca)
•---------_,
piC i sprzedać można w
14657
•
S Z L I FI E R Z Y
~ Spó!d'ZieLn.i „Czystość" w
.
DOMEK jedru:>rodzlnny - Lodrzi, Główna H telefon
IN
kr.z .
l
STR U GAC Y
sprzedam. Mieszkania wol 22-0-47, która u.d:zll~la inf-OT ~IA~eta.~owa, Y:~~e,db~;
•
WYTACZA RZ Y
ne .. Przel.otna 8 przy Ma- macji c:zy meruchomolić
med
iedr
Wia•
B R A K A R Z A - M O D E LA R Z A
r:1':"~s:1_tieJ _ 99 _ _ 14'..1.i _ G nie jest zagrożona 4537 K ~~.moś~mPi~ko~~~ 86-3
• DWURODZINNY domek (5
K I E R O W C Ę Z I 1U b II kategor1ą , izb wo,lne) ewentuaJmle po
•
prawa jazdy
sprzedam.
•
I N ŻY N I ER 0 W
ska 17
14400 G
f TECH N I KO W.
DZIALKĘ
budowlaną T E C H N O L O G OW
przedłużenie ullcy Nowe
I N ży N I ER O W
Złotno s·przed.art1. Jagodni
ca 7 poczta Konstantynów
•
I TECH N I K 0 W
J' ,stanisla.w Korycki 14405 G
BILETOWYCH
K O N S T R U K T OR. O W
DOMEK jednorodzinny ...... zatrudnia natychmiast Zakłady Mecha- a.wu- trzy- lub czteroizt>o
11·iczne tm.
•
J • StrzeI
• u I• W ·1
wy
(mieszkania
wolne)
czyk a w Ł o d zt,
kupię na I>rzedmieśiciach
czańska 178 i w Pabianicach, ul. Zukowa 3. Lodzi. oferty „14471" Blu
l?łaca wg układu zbiorowego w
przemyśle ro Oglc<S1Wń Piotrkowska
tnetalowym;
Zgłoszenia przyjmują
działy gG
14471
Zainteresowani proozeni są o zglakadr, w godz; 7-14;
4148/t DOM jednorodzirnny nowy 5-i'Lbowy,
częściowe
szanie się do Biura Organizacji Widowwygody, wolny <><raz zani Łódź, ul. Więckowskiego 15 w
bud-OWania
goopodaircze
•
MURARZY
godz. 9-14.
4332-t
duże z silą, wodą &pI"Ze•
ROBOTNIKOW
- •
dam. Wiadomość telefon
452-78
14736 G
NIEWYKWALIFIKOWANYCH
zatrudni
natychmiast
• _ _ _ ..., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,.

Szczegółowej

go,

•
SPRZEDAZ

I

R

czo;rsztyń {łl••••••••••••lllBB•••••nr

AKWIZYTOR OW

:!POSZUKUJE

„-
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~Państwowy Teatr Nowy

Przedsię-

m

bforstwo Budownictwa Miejskiego nr 3 w Łodzi, ul. Goplańska 2'8, pokój 32. Dla zamlej- g
Scowych kwatery w hotelu robotniczym za- li
Pewnione, Pracownicy przyjęci przed 15. IX. •

br~ma;~:;:n;:Ip;a~ę
:teenia i plac z

: : :7a:u

prakityką

w

za:::~ I Spółdzielnia Pracy Galanterii Metalowej
I „Sława" w lodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 78

tym zakre-

zatrudni natychmiast Spółdzielnia Pracy
„Uranium" Łódź, ul. Narutowicza 26, tel.
4290
243 19
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ZAWIADAMIA PT }'lLlENTO•
W
~
dniem 17 września

GOSPOSIA do malej r~
" - - - - - - - - - . . . . , ; c17,lny potrzebna natych~
'l'ELEWIZORY naprawiam miast. Ltpowa 26-9 frod'lt
natychni.iast. Tel. 226-99, II I>iętro
14766 G
Ar,cl.rzej Rymlszeweki ul.
Glówna 39
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ekonomicznym lub
wyksztakeniem
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~:~~~ęt~~j
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Tomasizów Maz. Ar-j
p!ę.

SAMOCHOD ,,octavię-Su
tł per" (kol-0r morski) &p,rze
Oglądać w
nled'lieIli dam.
lę 16. IX. w
godz. 12-14
m park!.ng sot.I"Zetony ut. Da
sizyńskiego
14569 G
SA1\'I<:i'CH00D „Fiat JlOO"
,.Simca'' sprzedam. Pab1a
nice,
Sc•snowa 6 (PI"ZY
W!ejskiej}
14568 G
SAMOc'HOD osobowy „Opel-Olimpia", stan dot>ry sprzedam. Za.chodnia
36 m. 22
14404 G
Rll
SAMOCiiOD „Warszawę"
pi!nle s.przooam.
Piotrkowska 113 (w podwórzu)
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posiadają-

cych Uprawnienia czeladnicze

. - zatrudni natychmiast Łód~kie Przedsłębtorstwo Transportowe Budownictwa w Łodzi, ul. Karolewska 33. Z<>loozenia przyjmuje
sekcJ'a kad
od
"'
r W g z. 7 - 13 '
4268-t
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ANGIELSKIEJ

ko.nwersa-

z ulicy Pjotrkowskiej 120 Ili• ~j~~mudJ~~~'r'ym7:'1a~a~~~~~
OgŁo,;zeń,
NA UL PIOTRKOWSKĄ 49 1111
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Biurro

ł1I ~.::!:rlrows.ka. ~6~718__G
f< '1ł MATEMATYI(A,
fi:zyka,
cl1en1ia - lekcje pr-zed~
matu.r'.'Jne,
koTepety.cje.
111"1
"'!INI lrnn!>uJtacJe. Telefon 337-80
....__ _ _ _ "----------------~---"- magls.ter
14770 G
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„ Numer telefonu pozostaje bez zmian, tj.
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HELENIE SILLAOC
w szczcgólnilścl dr dr Wleliczańsklemu,
Meusowej, Leo i pozostałym lekarzom,
siostrom. personelowi Szpitala im. dr H.
Wolt jak również dyrekcji, radziP. zaldadowej, współpracownikom z ZSC w Lod:z.i
oraz przyjaciołom i znajomym serdeczne
podziękowanie składają
MĄZ, CORKI i RODZINA
14869-g
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MOTOCYKL
„Jun.ak" z
przy=epą lub samą pt'2Y
C'Z€PG !;p•J':Zed.am.
01ZIE1dać
Part~'7..ai11~ÓW 2S
14732 G
SAMOCHOD osobowo-ba:
gi1żowy do IWO kg tanio
&przedam. Ja.raic-za 41
14&4.2 G
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LEKARSKIE

życzlł-1

_ _ _ _ _ _ _ _14~02

i

3-letnią praktY'ką

II
I1..---------J
PRAGA

mii czerwonej 8 Jasnow-·,
14691 G i GOSPODYNI domowa.; sa ' - - - - - - - - - ski
SAMOCHOD ,.Syrenę" 1·01 modzielna poti-rebn.a. Re Dr KUDUEWlCZ spec:la•
sprz,e.dam. Kasprzaka 52, ferencje wym.a.gane. Naru Usta
chorób
weneryczm. 4
14704 G towicza 24 m. 24 prawa nych, skórnych 8-10, 14-SAMOClłOD ,,Moskwie-z" oficyna, II piętr-0 4333 T l&. ulica 22 Lipca 4
KELNER lub kelnerka wy TJ1· ZlOMKOWSKl, specja•
400. stan do.bry sprzooam. lcwallflkowana pot!"Zebna l\sta
chorób
weneryC2Tręback.a 65-3 (Chojny)
'i
Kopernl- nych.
skórnych
16-191
_ _ _ _ _ _ _ _1_4o_"5_0_G ~~ ; estauracJ
G
IPiotrk-0wsk.a
14
13859 G
14652
5
SAMOCHOD „Pobleda" sprzedam. warsz..awska 33
14327 G
Wszystkim, którzy ckazali serce,
JITOTOCYKL -.Junak" pil
wość i pomoc w czasie choroby oraz odnie sprzedam. Tel. 411-12
dali ostatnią posługę
Przędzaln·iana 72 14575 G

br. I

śred-

I GLOB ULKI
ZET''

USŁUG l

SAMOCHOD P-70 s>!>t'Ze.
.
dam. Tel. 562-82 w god-z. sultNIE ślubne; wleczoro
16-18
14883 G we, ka.pki do chrztu wy,,
„ pozyczygq; tanio, 22 LipSAMOCHOD
;„ Wartburg
ca rn
l3875 G •
skuteczne, nleszkow "'1;a·nie ideailnym sprze- , -- dliwe, łatwe w sbodam. Oglądać Tu'\v:ima - FOTOGRAFIE
~ag,robko&<>Waniu
parking
14644 G we. na po.rceta.rue wyk-0tanie - zapobiegają
nuJemy termmo:wo. Foto
ciąży
SAMOCHOD „Warsrzawa" Chybińscy Kilińskiego 55 •
1 pud. lO szt. 7 'Zł
do st>I"Ze<iad'lla. Plac Ko14772 G •
Do nabycia. w a.ptemuny Pall'ysklej pa.r- LICZNE oferty malżeń:
ka.eh, drogeriach,
ldng
14719 G ~kie posiada Biuro „SWA'I'
ki-O<Skach „Ruch"
SAMOCHOD malolitrażo-1 KA" Lódź, Pi-0trkowska 1111111111111111111111111111111111111111111
wy po wypadku lub na- 133
14681 G
dający
s1ę do
remontu

I
ZOSTANIE PRZENIESIONY I
ekonomic~nyrn =
Punht IJ.sl••--ow•• I
• :::~~l5-letnią~tŁ~~c~ymśredn;:moc~
I Napraw
i Konserwacji Maszyn Biurowych · I
praktyką
o r a z
!
• tf~:c:r~!~~~c'a'
! Napraw Szybkościomierzy do Samochodów I ~A,_UKA---i
!!:!N10~~;s~y~i ~o =:.: ~
kształceniem
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Iowę

Samochody-motocykle

- t'!e POMOC dom~a ])Ołlrft •
Zglosa:enia Andr.zeJa
s-zyb na.
14722 G
zglo- Struga 29-15
83-0 UCZNIOW
do pracownt
torebek przyjmę.
Lima•
•----~-----.
no-wskiego 22, Wlsialkowski
14688 G

ZAWOD mas'Zin1stld
kretairld. zdobęd!zi.esiz
ko indyw:!dualnie.
s.zenia Pio14'kowska

-

. "'KA'E1J lf1

W
clą

dniu

14 września br. zginęła śmier-

tragiczną

mgr Eugenia Obidniak
starszy asystent Katedry Filozo_rłl UŁ
Zmarłej tracimy młodego, cennego

W

pracownika nauki i szczerze lubianą koleżankę.

Cześć Jej pamięci

DZIEKAN, RADA WYDZIAŁU FILOZOFICZNO-HISTORYCZNEGO
UNIWERSYTETU
ŁODZKIEGO,
PRACOWNICY KATEDRY FILOZ.OFII
4372-t
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Ogłoszenia
wymfaroMbz~iri: =ri'~11 1 °RJ~
We tełetonie~
311·50 CHU REWOLUCYJNEGO
WAZNE TELP:FONY

piatkll. 1 soboty w

godrz;,

lnrormaeje
wszel(ul. Gdańska
13 ) czynne
0
R.lch usłUK&eh
03
w ka7.dą niedzielę
i dlnt
!"@got. Ratunkowe
011
p~e w godlz. od
~· Milicyjne
07
lQ do 17 a we wtOII1ki
•,OCD& pomoc lekai'i czwairtki od god!L. 11
llka m. Łodzi
ł44-U do 18. w ponledrzlallci i
Straż Pożat'na
08
c!Ol· poświątec=e - mu~ Miejska MO
292-22
zeum meczynne.
- m i . Buoehu DroMUZEUM HISTORII WLO
gowego
516-62 K.IENN'ICTWA (Plo•tnk.OIW
l>rYW. Pogot. Dziec. 300-00 sika 282) w sra1lach wysta
l>ryW. Pof:Ot. Lek.
333-33 wowyicih murveum pl'!Zy
555-55 ut. WięcJ.rowslk1ego 36 _
CentraJ.& PodmieJska 01
wystawa „Tkaniny i pr-0
1'tQ1
:s59-15 jekty
J'-0<1antY
Owldzk.iej".
.-„~
MUZEUM ARCHEOLOGI•
•
CZNE (Pl. Wolrrl<>ści. 14)
'rEATR NOWY (Wi~"ow- Wysta.wa pn. .,Archeotlo
.,.....
gia ;i S'llt>Uk.a a.ntycrz;na
&kiego lii) godz. 19.15 na o:n<JIC!7lkach PC>CZ't-0„łłlstorla o
chWaleb. wych". czynna coclzien
~Ym Zmartwychwstaniu nie
lO--lfl, w rued:zie
ańskim". 17.9. nieczyn lę 00 lO-l Wstęp wcd
4•
htny
ny 00
1\LA SALA (Zachodnia
•
nr 93) g, 2(J „„Zac.zarowa zoo _ czynine g. 9-18.
na gospoda • 17.9. nie'l:~ny
PALMIARNIA czynna
ATK .JARACZA (Ja„ago~. 10 do 1'8 (prócz
00
C"Ła 27) g. 16 „w pusty P'Oniiedll!!.abkóW)
~~g:as~kipu~~~len~;, 19

TEA

* :(. *
* :(. *

1oKslążę

wicza 40)
I akt>Oreczka"
prod.
ang,
g. 19 · 45 • (W wypa.dku

:~o~lwi~~nylle bę-

, , _ jak wytej
17 9
STYLOWY-LETNIE
(Kllińskiego 123) „Seree i szpa
da" (pa.n<><rama)
prod
wl.-fr. g. 19.45. (W wy:
pa<iku niepogody
film
nie będzie wyświetlony}
17. • _ jalk: wyżej
9
SEANS NOCNY

nied~ela lG. 9,
WISL:?- - „Z!oozlej w ho
telu
prod. ,?SA, „Futrzany gang· pr. arng.
go<liz. 22
KINA I KATEGORII
KINO i;,nK (Trau1Ntta 18)
,~1sko nie ~rzyjmuje prod. czeskiej dozw.
Od lat 16 g. 15.15, 17.3-0,
20
17.9. - j11Jk wyżej
MUZA ,.... nieczynne
KINA

II

KATEGORII

DKM (Na1W1rot 27) „Komi
&
niat"Czyk g. 12„
„Nóż
17
ł!i:ble~" 19 „Igra&zkl z
~
w \VI-Odzie" prod. pol.
'rEATR 7.15 ('Drarugutta l} CBWA (Pl<Ytrlrows:ka. 10'2)
do-zw. od lait 16 g. 16,
g, 19.15
„0<:7Jko opacz- Wystawa mała:rstwa Ed- 18, 20„ 17.9. nieczynne
n~„.
• • _. J'ak wy wairda Kuśnierza czyn- OKA (Tuwima 34) ,,suzęś
iej
na codzumnie w gooz.
ciarz Antoni" prod. p<>J..
17 9
'l'EATa
POWSZECHNY ~ rn do 19.
dozw. od lat 12 g. 16,
(Obr, Stalingradu nr 1) BIURO WYSTAW ARTY- IB, 20, l7.9. nieczynne ·
2
godz. l6
Moruserrat"
STYCZNYCH (Pa'fk S1en POPULARNE
(Ogrodowa
g:
.
„uci;,lcła mi prz~ klew>icza). Wystawa ma ,!_~oJ'.Sku!óSooAni z życiem"
l>ló 19 15
la<z·&twa
kJr.ailrow5'kiego
..,
dozw. od
st reczka" (gościnne wy
Czynna ce<jz'ennie o.'. lat 16 g, 15„ 17.30, 2()
ępy Team.i Lubelskie. ·1
17 · 9· nleazyrune
So)
prócz po.n.1ecl>7.ialków
w
·
w g, 2<> „Ich ~wóeh" godz 10_
_
w PIONil;;R (Franc!szltańska
14 18 c.ct 31) ,,Herszt" prod. fr
(Ą.I ·&a.IiPolitechniki
Domu Kultury n•oo~iele 13i 1św·ęt:.a'
17)
•
'1
doow <ld tart 16 g' 16.
17.A.
gc<llz.
10-.18
bez
praer· 17.9,
.
· wy-•
l"at" il· 19. 15 „Monuer- WY
18'., :W,
- Jale
Opi;:llE:T
'
zei
243) ' KA (Pl-0trk.owska
~
GIJYNIA-STUDYJNE (TuW&.i"g, 19.15 „Kwiat Ha.
...
w~a ~; „Przygoda w
OPEaĄ 17.9. ~!eczynna "
_
dzungll
prod. radz„
,.Lakni
Nowy) g. l?
KINA PREMIEROWE
d017JW. ?'i I.at 9, doo.
„Lakni~„· 17.9. g. rn BALTYK - ruecz n.ne
„7:'d·Db,r1':le szezytu llluż
11.llLEl{JN
_
.
Y
dzyłgi g. l<l, 12, 14, 16,
g, lt,
(Wólczańska 5) w1si;,A (Tuwima nr 1) 18, 20, 17.9. „Pinokio"
li
„Dom kotki".
„Rio Bra.,,o" prod. USA prod. USA <io:zw. od lat
9
PINoio~
tllC2y'llny
dcłZw. od la.t 12 g. 10, 7, dod. „K.a.czątko" g,
g. l2.,
.(Ko·~rn~ka 16) 13, 16, 19
10, 12., 14, 16, 18,
dełko" .• o „Plm~uś Sa- 17.9. - j.alk wyżej
REKORD
(R"Zgo'l.vska :2)
• 17.9. nieczynny WOLNOSC (Przybyszew- „Ludzie 39 brygady"
••
-skiego 16) „Et cetera pa prod. węg. dozw. oo lat
na pułkownika"
prod. g g. 10, 12, 14, „Profewl.-fr. do.zw. od lat lB sor Mamlock" pr. NHD
Mtrzimiw
g, 10, 12.30
dozw. o<1 lat 14 g. 16,
kow•kil SZTUK.I (Więc 17.9.
,.Et cetera. pana 18, 20. 17.9. - jalk wyWe o' ego 36)
c-zynne pułlc•!>Wnilca" g, 10, 12.30 żej
g<lld!z.
Wt.oirkt i mwartki w
13, 17.30, :W
ROMA (R7.Jl1)o.wlli<a ?!Il"
)
. U-1114 :w .lll.-,od;Y '.tAl:il1'·LET.NJB C.Si~ J,U...-.~~ 84
·
••
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• ł' blne~ie zab~egow~

mów wybranych w ple
i w
b!scycie filmowym
Ól'.>IUU choreg-0 w
gcd'Zi„Skarb" da>zw. od lat 7 Szpital lm. dr H. Wolf nach od ? .oo to •.
•
g. 10, 12, 14, .16, 18, 20 _ ul. Lagiewmiclta 34.3 6 , Sró<lmlesc1e - ul. Piotr
-· UHiJ&!Miilllllł
17.9. Przegląd filmów wy przyjmuje rodzące i cho kowska 102, tel. 271-80.
aus.tr. diolzw. od la~ 16, DNI FILMU .PC>LSK'l<EGO branych w plebiscycie re ginekologiczmae z d!z!el
Bałuty - ul. 9 Snycers1'..a
g. lQ, 12., 14
filmowym „Irena d<> d<> nicy Ba.tuty· z 10 rejono- l-3. tel. 538-7 .
KINA PREMIEROWE
n1u" dozw. od lat 7 g, weJ po:adnl K" z dzielWidzew ul. Szp.ital16
SOJUSZ (_Pla.~~WCOWA 6)
lO~ 12, 14, • 18, 2-0
ni<!Y Widz·eW ·~ra'Z z dziel na 6, tel. 271-53.
.
„Mysie figle
godz. 1~; POLONIA
(Plotrko=a POKOJ ,~Kazimierz.a n:r 6) nicy Górna z rejonowej
Górna - ul. Leczrncza S
„Wozy jadą na. zachód
67) „Jadą g-OŚeie, jadą"
„Gapi;;
g, 11,
„Drugi po,radni
„K"
przy ut. tel. 427-70.
(pa·nor.ama} prod. USA, d-07.W. oo la.t 18 g. 10,
bn;eg
(panorama) - PI"Zybysrrewsklego
32 1 Polesie - Al. 1 Maja 2ł
dcłZw. od 1ait l~ g, 15, l'l~30, 15, . 17.3<>
dcozw. od I.at l!Z g. l~, Cienkows·kiego.
tel._ 382-98.
11
9
17, 19, 17.9. „Traper z
1 •. 9. - Jale wyżej
18,
~?·
· •
„Drugi
Szpital im. dr . Jorćlan:1 .:s<1cna
P<>":!oc plelęi;Itentucky"
(panoirama) WLOKNIARZ
(Prochnlka brzeg g. 16, 18, 20
ul. Pl'Zyr·Ddmcza 7.9, ntarska .7-. sie„:z!bą p.rzy
prod. USA oozw. od 1a.t
16) '!l ty zostaniesz In- ROMA
<Rzgowska
~4) przyj mu je rodzące i cho- Al. _ Koscmszki 48, tel.
12 g. 17, lfl.15
dlantnem" doow. 0<1 lat „P~
gwi~zdą frygii- re gi'nekologicznie z d'Ziel J24-09 o<l godz. 19 do 5
SWIT (Bałucki Rynek S)
9 g. 10, 12.30, 15, 17.30
ską
doz\\·- od lat l~, nk'Y śródmieście ora-z z dokonuJe :zabiegów
dla
„Balonik dla slostrzyez
„Spóźnieni pr7.ecbodnie" g. 9.3-0, 11.40, 14, 16.lo, <lzielnicy Górna z rejo- dorostych 1 d-zi-tti w gaki" g, H, „Dziewc-zyna
g. 2-0. 17.9. - jak wyżej
18.30, 2-0. 45.
nvwej J>oradnl .,K" przy bmecie zabiegowym i w
z wyspy" prod. mcl<s.
17.9. ,,Mle3sce na ziemi" ui. I..ec:znlczei 6.
domu ch0>rego w przyd~. od lat l6 g. IS,
KINA I KATEGORII
dozw. od lat 16 g. 16, Szpital 1.m. dr M. Ma- PBd.ka.ch. pilnych n.a zie18, 2(). 17.9. „Moby ntck"
18, 2<>
durowic7.a ul. M. F<>rnal- C<'rue leKa~·sk1e wystawia.
pro<!. USA dozw. 00 1at STYLOWY
(lOJ.lńskiego TATRY (Sienkle" '~ 40) sklej 37, przyjmuje re- ne poza god'.!!nami pracy
123) p1~ląd najnow- Program dla naimtcd- d-zące i chore gineltolo- g:;:h·netów zabiegowych.
16 g. 15 . 45 , lS, 2<J,lS
s-zych P-OIZYC!i poi.sklej
sz~:::h: .,Bocla.n .~ żab- gioe-znde z dzielnicy PCJole- A:JJRESY i GODZfNY
KINA m KATEGORII
kmemate>graill „Krzyża- ka •„ „P<1l-0wanle , . „w sie. z 11 i 12 rejo.nowej PRzyJĘC SWIĄTEC7.NEJ,
cy"
(pa.noraana) dcozw. lesie • „Jedzie koleJk~;· poradni „K", z dl!:ielnlcy lYJECZORCWEJ i NOCLĄCZNOSC (Józefów 43) od lat 12 g. 12.15, 15.3-0, „w PiMkacb pustyni • Wid?ieW oraz 'Z dzielnicy NEJ
PO'.lłOCY LEKA&„Piknik" prod. USA _
19. 17.9. ,.Krzyżacy" g. g, 1'0, 11, 12., 13, 14, 15, Górna 'Z rejorn-0wej po.-n- SKIEJ:
dqg,w. od lali: 16 g, 15 , 15.30, 19
16, 17, Pr:>egląd filmów dnl „K" przy ui. RudzSwiątec1ma
p<>m·DC lc17, l9. 17.9. nieczyd'lne ZACHĘTA (Zg!ersk.a 26 ) A,ndrzoeja Mun~. '!Czlo kiej 33,
karska
udziela
w dni
Przegląd
naj.ri.o,ws-zych "lek na tor:re
c.ozw.
Chirurgia
Po!udnie - nsta~vowo wolne od praSTUDIO (Lumumby 7-9) po!Z.ycji
porls:kiej k:l.ne- "': lat 14 g. 18, 20. 17.9. szpital im. dr Pirogowa, cy. pomc·~Y dorosly1'.1 i
„żona moona" (pan.ora ma.tog·raf.ii. „D.,.m bez Progr~m dla naa.mlo,~- ul. Wólc?.ańska 195.
?z1eciom w ambulatorium
ma) prod. USA dQIZW.
okien" doo:w. od lat
szycl1.
„Lis~, gonczy • l Chirurgia Północ - Szpi t w d?mu ch-0„-ego w go
oo lat 16 g. 15, 17 .15, g. 8 .3.i, 1i. 45 . 14, 16 .1516, „Miś Uszatek , ·~?Iacze- tal im. Blegańsiciego, ul. d-Z1nacn od 1-0 do 17.
19.30. 17.9. „Z.Ona mou- lC.30, 20.4ii., 17.D. jak go i>1:wzc .żyrafa , ,„Jak1Kn1.aziewima 1-5.
Wl'l'Jczorowa poro-o<: lena" g . 17.15, 19.30
wyżej
"'~fneczk~, oddal·D p~esko Laryngologia: Szp. Im. karska w::!ziela w dni
SIKAWA
(J&>Il!C>Si<k.a lBS)
" d wodę • „Przyjazń po 1dr Pirogowa, ut. Wólczań pvwszcdJ1ie pomocy dOTo
„Chytry lis" (ba;iJ<a) g.
KINA II KATEGORII
na
skarb" g. 16, 17. ska '195,
<lym i dzieciom w amIG,
„Alicja w krainie
Pl'!ZegJąd filmów .A;ndrzej Okulistyka: Sz;>ltal Im. bulatc·rium w godzlnaoeh
czarów'' P'I'· USA g. 17, ADRIA (Plotrkowska lSO) ja :rvi;~nk.a „Człowiek na dt" Jonwhera.. ul. Miliono od 18 do 21 oraz przyJ•
„Polowanie na lokomo- „Walet pikowy" d02w.
wrze
d-02w. od 1a:t 14 ,!wa 14.
muje w tym <."fasie zglotywę" (pa.norama) pr., od lat 16 g. 14, 16, 18. g. l8, 20
Chirurgia I laryngologia szenia na ·wizyty dO'ffioUSA doa;w, -0d Ja.t H g. 20, 17.9 „Walet pikowy" ,
,* :f.
.dziecię-ca: Szpital im. Ko we, zalatwia.ne
pt-z-ez
I R:ZEDSPRZED-'.'-Z
bile- nopn!ckiej, Sporna 36-50. nxną pomoc lekaJrską cd
19 . 17, 9. „Polowanie na g, 16 , 18 , 2()
1 17 9
f!oA·z.
20
do
6.
1o k omot ywę' , g. 18
O WOR COWE (Dw. Kali- tow n. a 2 dnt n·~~od
~.... ~
"' ·c
CZAJKA
(PlOlllcwa
ski} n Ogólnopolski Fe do. kin: „Bałtyk", „Po
• •
Sró<l.mieśde - ul
Piotr
18 st i wał .. Filmów K.rótkoKochanówka} ,,~„~gna'
l~nia", „ Wisła", „Wlók- Chirurgia Południe - kov;sl{a 1-02, tel. '211-ao.
,....,„~
nlarz'', „Woln<>ilć" o·d- 1Szpital lm. dr Pirogowa,
Bałuty ul. Zuli Pan!a"
~.
metr.azowych
Kr.arkood I.art prod.g, p-0!. l?,
. Wie:
„~ówny wchłopak",
by":'a sdę W spocja.Jnej /ul. ~'Vó!C7.8.ń"ka 195.
. cano•\V'Sk\ej 3, tel. 541-96.
19
150
. 16
„Imienmy Ja<Jka", „ozy k.as1e
]Qlna
.,Bałtyk"
Chirurgia Półn-0~c - Szp1
Wiuzcw _ ul. szpitai17•9• nieczynne
wieeie że 3 _62 „ g. lO,
(ul. Na,rutowic-za 2-0) w , tal lm. Biegańs,kiego, ul. n.a 6, tel. ~71-53.
MEWA (Rzgowska n'l' 94) Il, 12 , 13 , 14 , 15, 16 , 17 , dni powszednie w go- K•1i.aoi·ewi<'za 1-5.
Górna
ul. LeCZJn!„żółtodziób" g. 11 , 12 , 18 , 19 , 20 , 21
di:Llinach 12-17.
Laryngol<>gla: Szp. im. cza 6, tel. 427-70.
„GOOziny nadziel"
pr.
n.9. II Ogólnopolski FeN .. Ba,rli.c.kiego, ul. KopPolesie - Al. 1 Maja 24
poi. do.zw. od la•t 14 g, sUwaJ Fl'lmów I<t'ót.koAPTE~f
cln"llk1e·go 22.
tel. 382-98.
13, 15, 17, 19. 17.9. „G<>- metrarowych w
Krako••
Okull$1.yka: Szpital im.
Noena 1><>mo.c lekarska
dziny nadziei"
g. l1i
wie.
LekC,ia muzyki"
·kl
dr Jonschera. ut. M!I1o0- (NPLJ
dla ro. Lodzi z
11
1 , Pl
18 •()
'
uwag; dzieci" ,Notat' k 'm~o~s.
~,nowa 14.
siedzibą w Stacji Pog-0' j,l krakowskie:, '" 10" ~wsi p·10tr'k
~wmc· 7 Chirurgia 1 laryngologia towi;;,, Ratunk,awego dla
POLESIE (Fomalsk!ej 37) 11 . l2, 13 a
lli is 17 • G·::la!W'k
ao , dziecięca: Szpital Im. Kor m. Lodzi ·przy ul. s1en90 o~vs- t
„Szatan z 7 kla&y" pr. 18' 19 2Q'. 21 '
'
•
' 42
A!ra „ • c a<ru °'W:lcza czaJka. ul. Armil Czerwo- kLewicza nr 137 udziela
po.l. d0zw. od lat rn g . HAJ,JtA (Krawiecka 3_5) S;ebr.z ~~~a :erwo-ne:i
8, nej 15.
pomocy w domu chore7
15, 17, 1'9. 17.9. g, 17, 19
Miś Uszatek" godz 12
Y
•
ADRESY l
GODZINY go dla dorosłych 1 d-zieci
IJ:NERGETYK CAl
Poli- ;;P<>plól 1 diament'; ...;,
17. t.
~RZYJĘC SWlĄTECZNEJ zgłaszających zacho:rowa•
techniki 17 ,
ró'
~'el- dozw. od lat 18 g, 16 .
•
i NOCNEJ POMOCY PIE- n<e po go<l:zin.ach )J<rzysztyńsldeg>c>J g, 1 ze- 18 . :w. 17. 9• „Swladectwo Plotrko·'W-slca 160, Na"11- LF/G~IARSKIEJ:
jęć przychodni rejonosta.w ba"ek"
"
urodzenia"
dozw
od
lat
towlC?..a
5, Rzgowska 147, Sw1ąioozna pomoc pie- wvch.
0
1·0;
mistrz K Jl .•:
~gu
12 g,' 16 18 2-0.
Więckowskiego :u, Ka<ro- lęgnia1'8k8 w dni u"ta~ N<l'Cna pomoc lekamka
dorzw
a e~ P'I' • po".
'
'
lewska 48,
Pr-zybyszew- wowo woJne
od
przyjmuje Z"bos-zenla teJi5.
1!....,!'f· lo, MJ.ODA GWARDIA (Zie- ski<:igo 41,· Limanow~e- do'konuje zabiegów pra.cy
d[a JefonlCzine ~ god'l. 24
"· -~
a-...........,,illlWih -.kmal--2ib ~
.l",<i>r.oolyreh i dzieci w g.a- do 6 na n'f tel. 444-44.
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•··--------------------------O mistrzostwo li ligi

Sląsk-Start

Krzesińska

Zimny zdobywcami srebrnych medali

3:0

\

Dwa srebrine i dwa brązowe
medaJe
oto dorobek naszych lekkoatletów w czwarrtym, przed<>Statnim dniu mistrzostw. W sobotę od!nie.Sliś
K. RO'Ul1;y_slowicz
my największy
jak dotychczas - 'sukces na belgra.dz
kie.i bieżni. Elżbieta Krzesińska
za.jęła dmgie miejsce w skoku
w dal.
Po
przedostatnim dniu ml"Ca.zimierz Zimny wywalc.:-;l
strzos<tw i 23 finatowych konku- drugą pozycję w pasjonująrencjach podział medali jest nacym biei:ru na 5.000 m.
.
stępujący:
Dwa brązowe medale z.:ioby
E
•
Barbara
Sobottowa
na
200
złote srebrne brą2.
m. oraz Władyslaw NikicLuk
ZSRR
11
5
5
w rzucie osu:zepem,
W. Brytania
2
4
4
Bardzo dobrze &pi sa 1 si e n c
Niemcy
2
7
a
5.000 m. nasz mlody, rokują
Wlo-chy
2.
cy wielkie nad:z.ieje Lech Bo
PcJska
4
1
2
Flnlandia
2
1
1
guszewicz. który w tak doboFra'ILCja
1
2
noiwe; stawce za1jął czwar>.e

Dotklirwei
oora:żki
d<nmał
Start we Wrodawiu. Łodzian.ie
zawie<lli na całej Hnii. Jedena.s>l'ka •. ~~ący~h .rycerzy", btJ
na takie
l~e zasłużyli ło
dzianie, ustępowala.. przeci.Wl!1ikowi pod każdym wzg'1ędem.
Nie wiadomo czyll'tl wytłuma
czyć iich wyjątk<i-wo słabą formę, bo na pewno nde brakiem
Fudaleja w ataku. Zastąpił go
Dyszy. Nie na dl~o 2edlnak,
doznał
bowiem kon.tLlZJ• więc
więksrość mec2lU grr-at Btt1nlc.ki.
N~ d~isal atak i ob o~. a
przede W1Szyetikim stope:- l{uehiniokii, z winy którego padily
wszys~'kie bi:-amki. Udani" akcje
łodzian, zako ńw..one mn;~j lub
więcej cę.),n:vm. &tl"ZałeTil.t da się
;policzyć na palcach j~J iej rę
kii,. Mogło się wyda~. że po
przer<wie
łodzi a-nie
za.grają
Jepiej .
Tręn,er J;>rab lńo~k i
nie
szczędził
~m bowiem
goi:-z,kich
uwag. N ie na . wiel.e s:ę one
2i!aly. Start grał nadal na zwol
nionych obrotach.
M.<now.>;ki
a<lreSOl\vał niema.I w.-;zystkie pi ł
ki pod niewłaściwym adresem.
bojaźli:wie unlik<ając wa"ki o nie.
Jeziet"ski€igo 2lWykle b.rak bylo
na ,:xnycji, a
Markiewicz i
Bulniclti jedynie ,pi:-zejawiający
ja:kąś
energię.
nie znajd-0rwai'.
u .!'Wych ka!egów cbe<!i d-O
wsipótpi:-acy.
Pierwsza bra:mka padla w
6 mi'll. Kuchni.cki otw<'>rzvł śro
dek p0la. umożliwiając przejś
cie Spi€rwakowi. z czE•go tern
nie omieszka! sko.rzystać. Mimo szeregu
błędów
o.brony
?ódiWiej wynik 1 :O utrz.vmal
filę do pa uzv.
Di:-ugą czesc za,wodów S ta rt
roz,począl
r-ównie n iefortunnie.
W 51 min. Kuchnicki zawimł
rzut
kal"ny,
zam.ie:nio~,y
na
br-amkę przez Witczaka. Również nie kto inny, ja·k Kuchnicki .popeŁnil ka.rdynalny bląd
w 66 min. pozwalając Bia.Jasowi uzystlrnć tr-zecią bi:-amke

nie pI"Zemęcz0<11.ego, jakby proszącego się o zlUJZ10wanie starszych pr-zez młodszych zawodników. Sędziował Rata;czyk.

II

(Nasz korespondent donosi z Belgradu)

półfinał:

I. Bystrowa (ZSRR) 11,2

47.42. skok wzwyż dziewStart - 140, bie~ miejsce. po niez\.\'Ykle zacię~ej stvna Nowakowska, która :z.do
na I.OOO m chlopcow, .1:-ul>ora<lzk1 waloo ze znakOlllitym bie!;a- lała ·zakwalifikować się w sil
2,40,3. skok w dat Polmsk1, MKS
d . k'
k ref-' nej konkurenc.ii do f·.,a;<>'.V<'Kutno 6,43. bieg na 90 n1 przez czem. ~a Zl~ l~,
re OL. 1--lW finale
plotki chłopców
K-0Iotkiewiez, 1stą sw1ata i m1.strzem . Ew o.py g-0 biegu na 800 m.
MKS śródmiescie 13,2.
100 m na 1-0.000 m. B<>l<>tmikowe11>. 4x100 m. kobiet walczyć bę
dziewc-ząt Foks, MKS. Skiern iewi- Wraz
z Zi1mnym w ·sob->tnicn dzi.e równ;ez nasza szt.a feta
ce 1~.9. s~ok wzwyz ~hło'.l""o:"' ·b iegu po<lrreperowali i:-eputację To byly i:-adosne dla nas wyGołęb1<>wsk1,
MKS środm1esc1e 111 a.sz;n~h dtlugodvstansowc-ów,
dai:-zenia '.)rzedo.sl<Hniego dU:a
165. dy&k chlopcow, Reks, To.ma· 1
·. .
.
.
szów 49.82, 100 m chłop-ców Ii<>· powaznie .nad.szanpniętą ni._;ipo- m ist.rzo.stw.
peć LKS 11,4. sztafeta 4XlOO m wodzeniam·i w biegu na . „,()OQ
Bar-barn
Sobottowa zajęJ.;;
dziewcząt Społem 52,7.
m
z
przeszikodami. Oi<E·szy trzecie
miejs-ce w biegu na
200 m. przegrywając t~·l\<:'.> z
dlla $ląska.
Niemką Heine i An.gi,,. l ką HyNa tle bardzo sla.bo grają
man. Do ootatniego metra Pol
cych łodzian, dn:·użyna śląska
ka walczyla z wi.el1ką amb!cjn..
mogla się nawet pod0hać. W
choici.aż
przedwn.iczki
mialy
Starcie na zadowalającym poznaczna przewagę i o wy.prze
izi-0mie g:r-ali Szewial'ł-0, Salick1
1
dz.eni 1 ' ich nic mog~o byl~ mo
li Markiewicz. Do gry Soporwv. Za wiel:cą ambicje. ni.e ·
ika
przęt·rz,ymującego
i
n.ie
ustępliwość
·w walce nal-E'Ż<[
!Zawsze d'();k!ad1nie adre&ującego
się
oolskiej sprinterce ;;!owa
1Pitkę można m ieć zasti:-zeżenie.
Dziś odbędzie ·się merz ina u-, Kulesza, Droidżal -:- Gr-ajew- uz,nania,
Zespól Startu siprawial wraże- gu<ujacy
mis.t.rzostwa
P oJSJk' ski no i chyba Jozelowicz z
Drugi zloty- meda I zdobyła
I ligi bo<kse i:-.>:kiej.
P ·ęś cia!I"ze Dampc e m, względnie z Koro1lew Be·l gradzi·e najlepsza mioGdań."lka są już prawie tr-ady- w1czem.
.
.
reprezentancyjnym p i:-zeciwn ikiem łódzkie;
Trenei:-zy ~aszmi!ł 1 P:orkow- tr.czka świa.ta Gwar~U.i. Zr-obili wszy;;\Ko. aby ski,
Jak row01ez
k.erownik tka Związku Radzi.eckiego ' Tamarn
Press.
Podobnie jak
pnditrzy mać te tradycje. Treno- obo,zu kbp. $więto.'1lawsik~ twier
wali o.sotatnio razem z pięśc1a- dz,ą. że ookserzy Gwaran są w w pchnięciu kulą. zdecy:'lc>V.':'\ rzami Gwa!Xlii w Jeleniej Gó- dobrej formie i że S9 dobrze nie górowała nad pr7.eci ·,1mkz
Wypne<lzila drugą w
rze. Wcz,o.ra·j 0 owr9ciJ 1
L-0- przvgotowani do sezo'lH ligo- kami.
Siódmą kolejkę spotkat'i nai;zej <±zi,
by d:lliŚ
zmierzyć
swe wego. Tego samego zdania wy- klasyfi<kac.ii Niemkę Muller o
ekstra.klasy pilkarski„,j zatnaugu·
· b
k
r·owali w s<>botę i.; bm. piłkarze 1pie.śc i.
dają <•te . yć tr-enerz:v .1
ierow- ponad 3 m. Nasze reprezenwarszawskiej Legli i mistrza PolDrużyny przed mecze.mi nie ni<:v di:-uzyny .Wybrzez~.
. tantki wypn<lłv s.1""~ Jl·········
ski Polonii Bytom. Mecz -O·dbyl zdra<lzają składów, o Mórych
W ~o.ku ubiegłym "·; L<;>elzi sika mia.Ja tY'liko jeden udany
się w Warszawie
przy świetle dowiaduiemy
się
uizw:r">Czaj Gwai:-dia wygrała z Wyorze.zem rzut - 48 m. i uplasowała .si~
elektry'?z.nym.
.
orzed .samym meczem.
Będzie 12 :8, a przegrała w Gd<ansku r.a 9 miejscu, Mojek z.ajęlA H.
Szcz.ęsl!we zwycu:stw~ odnl<>Sla tak i dziś. Możemy jedynie za- 8:12.
a \\r!ęc przedostatnie miejsce z
P.oloma .:1 (O:OJ: Bramki dla zwy•gn . N'8 •
nie.któi:-vch
Dzisiei·szy mecz w HaH So-or- rezultatem 47.61.
c::u:zców zd·i>byh: Lukoszczyk w S) a 1iz0 \ C:· ze w
• .
.
·
. .
Kolejne roz~za!I"<Ywanie spot
62 min,. oraz Liberda w 87 min. wagach . doJdci~ do atra.kcyJ- toweJ rozipoczru~ się o godzikal<> nas w pólfi.nnlach. b.!€1.~:.1
Jedyną bramkę dla Legil zdobył nych P-OJ€dy-nkow.
nie 11.
sztafetowego 4 X 400 m. LiczyGrzyb-owski w 70 min.
Walczyć będą: Ho.rodeck>i -

2. Belzer (Niemcy) 11,3
3. Ciepła (Polska) 11,3.
SOBOTTA TRZECIA NA 200 m
J . Heine (Niemcy) 23,5
2. Hyman · (W. Brytania) 2!!,7
3. S-0botta (P•olska) 23.9
4. Arden (W. Brytania) 24 .2
5. Maslowskaja (ZSRR) 24.2
6. Packer (W. Brytania) 24.4
łX400 M ELIMINACJE
Eliminacje sztafety 4X40-0 m rozegrano w dwóch
seriach. Po
200 M MĘŻCZYZN'' - POLFINALY trzy pierwsze zespoły kwaJllikowa:y się do finatu. Wyniki:
Pó!finały biegu na 200 m mężseria:
czyzn
rozegrano w trzech seriach.
Do finału wchodziło po
1. ~elka B ~ia 3.09.4
3.10.2
dwóch pierwszych
2. Wlochy
zawodników.
3.Hl,2
3. Szwecja
Wyniki:
3.12,5
4. l(>SRB
I półfinał:
II seria:
I. .ronss-on (Szwecja)
21,0
S',Of..8
1. Niemcy
2. Schumann (Niemcy)
21.2
3,09.2
2. Franeja
3. Mandlik (CSRS)
21,5
3.()9.7
3. S'żwajcaria
4. Genevay (Francja)
21,7
3.10,?
4. Polska
5. Hildrey (W. Brytania) 21;8
5. Finlandia
3.13.8
6. .Turca (CSRS)
21,l
3.21.3
6. Tortja
II seria:
FO'J'ALIS CI MLOTĄ
I. Foik (Polska)
21,1
w nucie mlo<tem mini mum
2. Jon~ (W. Brytania)
2.1.4
kwallfikacyJ.lle
wynosiło
fil! m.
3. Ulonska (Niemcy)
21,5
Odległość tę osiągnęto li zn od4. Csutoras (Węgry)
21,5
ników, w tym tylko jE'rl"n Po5 . .sar<U. (Włochy)
21.9 \lak - Olglel\'.I Cieply. l<'<1'1a' ~e
Mihalyfi (Węgry) nle startowa!. w finale
znalazł
se równ\eż
DOBRY SKOK CZERNIKA
mistrz
EUl'lilllY. ze S.i:tokno1mu,
Tadeusz :a..ut.. którew,u do wymaW elimina-cjach
skoku wzwyż ganego JTll nimum ?..&l:>rakl:o 6 cm.
mężczyzn obowią2ywelo minimum ale został mimo to dopu;,1.czony
2·03 cm. z 20 zawodników wysc- jako 12 zawodnik. Trzeci nesz
kość tę pokonało tylko 7. wśród reprezentant,
Nlwiń sJ:>i, uzy~l
ldórych znala2! się nasz repre· ty)k<> 59,53 i ~dpadl. w eliffilł'lllzentant Czernik.
ciach. A otp fanaLis<:1:
1. Zsivc<;IO' (Wę gry)
66,17
TAMARA MA ZLOTY MEDAL
2. l3ak1!1'il1<2W (ZSRR)
6Mn
3. Eck~lll!lidt ! Węgry)
63.35
!. T. Press (ZSRR)
56.91
4.
Thun
(Austt'ia)
63.02
2. Mueller (Niemcy)
53.60
5. Baltowski (ZSRR)
trl.92.
3. Kontsek (Węgry )
52.82
6. Lotz (Niemcy)
62.39
4. Zolotu<!pina (ZSRR)
51.78
7. Matousek (Czechoslow .) 62 .34
5. NemCQVa (CSRSl
51.58
a. Rudenkow (ZSRR)
62.34
6. Pon o}TlaT'iewa (ZSRR)
J; J ,0,1
9. Ciepły (P.otska)
62,27
9. R.yl!<>wsl<a (Polska)
ł 8,00
10. Losch (Niemcy)
62,~4
11. Mo.iek . (Polska)
17,61
11. Fallsl (Niemcy)
62,10
S "OK W DAL KOBIET
12. Rut (Polska)
61,9ł
!. Szc7.f>\;)«'llO'Wa
(ZSRR)
6,36
SZTAFETA 4Xl00 m KOBIET
2. Rr~<J."!ińfi~ (Polska)
6,22
W sztafecie kobiet 4Xl0•) m t"""
3. Rand (W. Brytania l
6,22
zegTano dwa polfinaJy. Po t.rzY
4. B1,ileveld (Holandia)
6.21
pierws7'€ drużyny zakwaliiikowa5. Hoffman (Niemcy)
6.19
ły
się do finału.
6. Cl.a us ( N'iemcy ~
it,U,
I pólrlnal:
O SZOZ EP MĘŻCZYZN
1. Pol~ka
45.l
l. LuMs (~S R~}'
'
'" 82.04
!rekord rnistrzostw)
2. Cybulęnko (ZSRR)
77,98
2. Wielka Brytania 4.5.4
3. Nikic'iuk: ~Po lsk a,)
77.61)
3. Wlo-chy
46.6
4. Maclltlwina< (Polś\ta)
~ 7.J p
4. Francja
52.9
5. Kul~a·r (Węgry )
T6 .89
6. Lie'$óre (Wlocli,y)
'iS.25'
II półfinał:
7. Sid,to (Polska)
73,-01
J. Niemcy
43,1
2. ZSRR
43.5
800 M MĘŻCZYZN
3. Jug0sla wia
46, 7
l. łfatuschew"'k.i (Niemcy) 1. :J0,5
4. Węgry
47,l
2. Bulyszew (ZS~R)
1.51,2
TYCZKA MĘŻCZYZN
3, Schmid ~ (N iemcy)
1.51,2
. Salonen (Finlandi;ll
t. 51.2
I. Nikula (Finlandia )
4.80
. Me ClQll ne (Irla ndll;t) l.5 1.3
2. Tomasel< (Cze<:hosłow.) 4.60
6. Kriwo$2:ejew (Z SR.R~
1.51,5
3. Nystrocm {Finlandia)
4.60
4. Ankio (Finlaicdia)
4.55
80 m pp! - ;J'OLFL'lALY
5. Houvion (Fr.-.ncja)
4.55
6. Les.ek c.rugoslawia)
4.55
Pólfinalv l:>iegu na 80 m pJ;)t
Ódbył:1• się w dwóch secl;a.ch . Z
5.000 M MĘŻCZYZN - FINAŁ
ka?.<lej serii do finalu wchodz1.ly
po trzy za w>0d nitc-zki.
I. Tulloh (W. Brytania) 14.00.6
2. Zimny (Polska)
14.01.R
I półfinał:
3, Dołotnikow (ZSRR)
14.02.6
I. Piątkows.ka (Polska) 11,0
4. Boguszewi<'z (Polska) 14.03,4
2. Fisch (Niemcy) n.o
5. Bernard (Francja)
14.03.8
3. Kos'l...elewa (ZSRR) 11,1
6. Anderson (W. Bryt.) 14.04,2
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Podział

Rumunia

medali

1

1
1

Węgry

Hola·ndia

czwarte miejsce Ma-11iśmy nawet
na
medalcrve
r'..an
Machorwiiny w rllll<!ie miej.sce naszego zes,polci, tymo.szczepem.
Oka·z uje się, że czas~.m polscy
4C>O-met..rowcy
mamy już ;:;odnych następców n ic zakwaliiikowa1i się do fi
n-szego do niedawna najl'?P·· ic.alu, przegrywając z Niemcaszego
oszczepnika
Jan.u3z::i mi, Fraru;j4 i Szm.a~carią..
Sidly.

W sobotę przeżyli6my }<'szcze kilka rnnych rad<:>&nv<>n
chwil. Dwie Polki: Teresa Ciepła
i
Manr Piątkowska zakwalifikowały się do finałowe
gc- biegu na '30 m ppl. Marian
Fo:ik zna1azl się w<ród sześ 
ciu
najlepszych
2-00--metrowcćw
którzy dziś stoczą ::\ecv ·
du.i<ica waikę o p9•mat w tej
konkurencji. Przyiemną n:ie!>'podzianke sprawHa nam Kry

1
1
l

Jugosłavria

Czechosłowacja

również

-

Rekord Polski
młodzików
W pierwszym dniu mistrzostw
lekkoatletycznych
okręgu
tód:zki·ego mlod·.ctków Tarkowska ze
Skiernie\vic

ustanowiła

nowy

re-

kord Po1ski mlodzl.ków w os2Cze·
pie, uzyskując 48,34.
W p0<zcstatych
Konkurencjach
u-z.yska•no

~ryn.iki:

RKS -

mlot

li:waśniak

cząt M<>ezyńska,

I

Dziś

mecz bokserski

Legia
Polonia Bytom 1:2

do

I
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- O'key. A przewodnict,VIT<J? - spyLal Holden.
- Mo.że generaJ Higgi!l'lS z Heidełl:>ergu odiparł Pea.roo·n.
B yła już prawie północ. gdy dr Grudstein
dzwooil do cl!rzwi domu Ste:im.hoffów.
- Dobry wieczór-, panie bUJrm·i-st.rzu zażadował, gdy Steinhoff mu otworzyl. Potem
"''lJ'OSfrzeg-1 głębokie bru.z.dy na jego twarzy,
która w świetle lampy nad wejściem, była
wo.skowo-żólta.

Ka.rolu! - wyki:-zyk,nął - na m:1ość bo;a1K ty wygląda.<;z? Co się stal-0?
- Zdejm pa1to i wejdź do ,poikoju odpai:-ł Steinhoff.
Usiedli przy stole naiprzeciw siebie.
- Czy słyszałeś o historii z dzi·ewcz.1•ną?
spytał burmist.i:-z. Dr Goldstein SlkLnął gł<J
wą. Ca·l e mia.sito o tym mówi!
- To nasza córka!
- Karin? soyta1ł adwokat przerażo•ny.
- T111k odrzekł Stemhoff.
- Da,j mi wód.ki, Ui:-szu\-0! pop:o.sil dr
Go~dstein po chwili. Niezbyt clo1t-rze się
-

siką,

Tłumaczyli:

JANINA

i

ERWIN WOLFOWIE

STRESZCZENIE
Akcja rozgrywa się w roku 1958 w Niemczech
zachodnich.
Czterech amerykański.eh ż-0łnierzy zniewolilo
młodą Niemkę Kat·in,
kt6ra w
t-0warzy;,twie
sweg 1> chlopc::a, Franka, wybrała się nad rzekę,
0

ażeby

użyć

kąpieli.

Amerykańska
policja wojskowa zaaresą:t-0wala
winnych. Dramatyczny ten
wypadek' wzbudził
zr-0zumlałą
sensację
w całym miasteczku.
Oficer są<lowy ma,ior Sullavan i generat omawiali szczegóły techniczne przyszłego pr-0ceisu.
W pewnej chwili z g·-enerałem Holdenem łączy
się telef-0nicznie jeg<> szef.

*

•

•

Szefem byl generał-major Pearson. HoMen
byl z nim zaprz:.·iaźniony.
Dowoa.c:a dywizji pro.sil o re.Jację jak daleko są po.si.mięte pi:-ace przygotowawcze do
proc.esu. po czym rzekł:
Z::imów pan n.ajlepszyc.h ohrnńców dywizj.i i najiepszych c6•karżycieli!
Wysz'llkaj
ipa.n czterna.stu oficer-ów. którzy mog:li:.y peł
nić

rolę

sędziów

pi:-zysięglych!

czuję!

Pani Steinhoff pi:-zyni-015'la burtelkę k<l'l1iaku
i kieliszek. Na.pel:ni~a go i clT Goldstein. wypił.

Pozrwól mi się za.,;itan-0wić.
Kai!'olu rzekł wre.;;wie, Przez ki<lka mi.nut panowała
ci.sZ'a. Na1gle adwoka~ wyikrzyilrnąl:
- Nie mogę!
- Czego nie możesz? spytał .gpokojnie
Stei.nhoff.
- Nie mogę asystować twojej có.r-ce. Karolu - to byłoby tak, jak gdy1by moje własine
dziecko sta·lo pod pręgiei:-zem!
- Mu~ISIZ.! przei!"wa~ mu Steirn.h,,f!. Potem dodał ciah-0: - Przypomn.ij sobie „Kry-
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szta!ową n01C", gdy przyszli po cieb:e hitleI'O'WCy! Poma.galem ci wówcza.s. jalk mo·glem.
Te-raz twoja kolej . Jesteś mi potrzebny!
Samuel Goldete1n miłczal .
- Musis.z. Sam! powtórzył Steinhoff.
Przecież lubisz Kari'll!
- Wta.śnie dla.tego. że ,ią lubię odpad
adwoka,t wstrząśnięty do glęb1.
Po cbwHi dooal: Ten
proces będzie
straszny! Ni·e wiecie nic o amerykańsrl:'ch rozpi:-awach. Nie macie o nich pojęcia!
- Kaa-in me joot przecież oska.rżona, jest
ofia.rą ! oponował Steinhoff.
- To ie.1 nie pomoże! - odl)Ja.rt cic:h" Goldstein. - Zostanje poddana przes.lu-cban;u. Bę
dzie zgwn.Jcona po raz drugi. Będzie musiała W\SIZY\S•tko jeszcze rnz przeżyć . Po"~·'..nniście
jej tego oszc-zędzić! Każcie ją zbndać przez
specjalistów, wystarajcie się o świadectwa
i trzymajcie ją z dala od procesu. Nic więcej
nie możecie dla niej zrobić ! S.próbui·ą wydostać ooszkod-0wanie.
- Nie chodzi o pien.iądze! Zrnzum! Chodrzi o nasz ho•n-0r! - zi.rytował snę StPin.hoff.
- Honor! powtórzył adwokat. Wciąż
się zajmujecie
waszym honocem!
Kobiety
gwakono odlka,d istnieją ludzie. Podcws w-0.jny trzydziesto•le•tniej marude•rzy .. zgwałcili na
śmi&ć" nieja1ką Judytę Ro.sen.ba'llm. tak ,przyna im ni ei podaje nasza kronilka r-0•d<zin,na.
2'..diąl ok.ula·ry i z.aczał przecierać .sz.kła.
- Pragną~bvm . by Kornelię tyl1ko z,gwalC<J<n<) - i:-zelkl cicho.
KornE>lia byla córką dra Goldsteina. W wieku dwud1?-iestu trzech l at zginęła w obozie
00.więci mskim.
- WvbaczC'ie - d-0dal adwokat - Z<:lczyinam
się &taheć i robię się serutymenta,l ny.
- Sam - rz.ekl Stei·nhoff - chcę. żeby te
cztery .świnie wisiały! I n.ie ohcę żeby moją

•:•
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córkę d.ręczono. Właśnie dlaiego pi:-oszę cię
byś
jeJ asystował. Przecież masz 1;aosunk!

z Amerykanami.
Goldstein potrza.<mął głową. M<>;f:c> wpły
wy są bardzo nikłe - od.parł. - Ale dobrze,
s;próbuję!
Tylko jedno mus1s~ m: t>biecać:
gdy będę miał wrażenie, że Karm rr,oglobY
się coś .stać, po7..o<stawisz m1 wolną rękę!
- Zgoda, Sam!
·-Pić! sze.pnęla dziewczyna j !)<'·Wtórzy•
ta: - Pić!
Siostra zerwała się z półsnu. ood~szła do
lóż.ka
chol!'ej 1 dala je 1 wody.
Dreszcz
wstrząsną!
szczupłym
ciałem
dzif'wczynY·
Otwo,rzyla oczy i i:-o.zejrza.Ja s1ę dokoła:
- Wsz:vst:ko białe - rzekła - jak w :!limie!
Potem z:n-0wu straciła orzytomrio.ść.
Duże
krople po•tu wysta,pily na jej czole.
- Zi:-ób to, Fi:-anku. zt:ób to - jęczała. Ni·e, nie, nie chcę! Proszę. ]J<r'o.szę nie!
Sio'>tra zato01ła igłę s.trzyokawki w udzie
chorej. Przez kilka ieszcze minut Ka:-:n rz:u·
cała się na łóżku. Wreszci·e Jekarstw-0 zaczęło
działać. Dziewczyna usp<llkoila się.

Krótko po północy pułk wrócil z ćwiczeń.
Kie·mwcy wysiedli z ci<;żarówek i jeepó~
P<J5Zli do zbi:-ojo.wni ockl'ać broń i amunicię:
Jim Collins w,:.:ooki
gefrajtt"r o dz ec:nneJ
twa•rzy klał: _„ Ci·ekaw jestem ile r~zv iesZ•
cze będę t.1'7ą.o,l się po tym błode. Wst.a,p do
armii.
bę<t?:ies?. mia! wSZ)'lW.ko zapewmo!Oe,
mówią u nas. A teraz dają nam taką .stZJk-Ol~·
że ż:vć się odechciewa!
- Tu przynajmnie; żarrcie jest prz)·Z'\voite·1
- rwk<l Ken Bargo.n i jego CT.arna tv.-0 rz rozr'~.gneła s.iP. w s·7 ei:-r.kim u"miPC"hu. Jezll
Chryste, jak glodowaliśmv w domu!
t Ualszy ciąg nastąpi)

j

Re<:!aguje kolegium. R~Clakcla 1 Adm\n1strac;a - LOClź. Plotrknw~l<:a 96. Centrala ~93·00 ląc:zy z wszystkimi :lzlalam1. Telefony bezoośreelnle ' Redaktor naczelny 325·64 . z-ca reelaktora naczelnego 307-2&. Sekreuirz oelpow. 204-75. Dział ekonom. 223-05. Dział rnleJskl 228-32. 337-47. Dzlal woj. I „Panorama" 341-10. Dzlal sportowy 208-95. Dział kult. t tn1al listów 343-80. NTU
„
04 (g. I0-! 2) Redakcja nocna 279·76. - Biuro Ogłoszeń 311·50. 293-00. wewn. 30. czynne do 15.30. sobota Clo 13.30. Wszelkich Informacji w spraW1e warunll'ów prenumeraty ud:zlelają placówki „Ruchu'! 303 poczty.
Wydaje:
1
Wydawnictwo Prasowe ;,Prasa Lódzka", RSW ;.Prasa", Lódź, Plotrk-0wska Q6. - Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
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