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~ Począwszy

~

od teco tygodredakcja
przyjmowaćE

E nia,

~ będzie

zajęcia uśmiecbnlę-i

§ tych dzieci (format ze wzglę-E

51 du na warunki teehnlemeS
~gazety eo na,jmniej 6X9 -E

§duże zbliżenie

Na najdalszym wschodnim krańcu woje~ć.dztwa
lódzkiego. gdzie urywa się szosa ze Skierniewic. gdzie
rozlegle lasy, z których nie wychodząc• można przewędrować z Bolmowa w Lowiekiem, aż w 1Jowiat
grójecki. czyli dokładniej: W<! wsi Puszcza Marlań·
ska, jedyny całą dobę czynny telefon znaj<luje się
u komendanta posterunku MO - starszego sh~rżanta
Stanisława Gawina.

Komendant
niewif'ie
ma
nocy
s;><>kojnych,
·~koliczru
m.eszkańcy

czę.sto

wzywaJą

oogotoWle lekar.s:k1e dla sieb:e.
weterynaryjne
dla
bydła.

S1erża.nt
Gawin s:>r!l!wuje
nad
7.5 tys;ącami
„dusz". Dw1e groma.dy. 33 sołectwa. 44 w1o.sk1. P,>~'•d 450
k:lometrów
k.wadratowyrh
obszaru oto terer,
iego
.. dzia·lalności
oper„ryjnei".
Ma do pomocy pięciu !unltcj-0
na.riuszy.
opiekę

Do najdalszej wio.o.kl od po
' ,c:.•er·un.ku 1est 17 k1}„rn0rrt'>w
drog;.
Milicjanci
"-':l'-:Posażeru

są

slużoowe

w

śrOdkt

lckomocji rowery. I cier·
pią na chorobę zawo-.fową „jęczmień"
w oku. Jęczmień
zginie
przed
z:mą.
kiedy
p:aszczyste
dróżki
zamienią
s;e w irrząsk.ie bajora i ki<-'ci.v
r.--zeba będzie od.sita. wić rowery, a do dalekich
wiosek
b:-nąć piechotą. Każdy z nich
ma obowiązek codzienn:e być
w swoim rew:rze , c°'iz1enme
meldować się na po.;.re-run.ku.
Chyba iuż "teraz. C-zytelnJku. nie dziwisz s:ę. ŻE' pootanow1liśmy poświęcić n;;sz reportaż sprawie rrudne1 &lużby
w1eJSlk.iego pos1enmku.•

*

*

ce

zacofanej

reliktem

prze·

szłooci.

Ale ~ ; eiprawy znaezn:e
bardz1e1 .. wspólczes.ne•· - oto
na prz:vklad. t:}rz.ych<'du ze
stolicy nakaz przepr<>'Wadzen1a
rew·zii u chlopa N..
który
chlopem Jest JUŻ 1ylko z
mlej&ea zam:eszkania. w rze·
cz;vwisto.ści
pracuie ja.ko robotnik w war.sz:aw.•k1e · fabr:vc·e 1 tamże popełnia kradzież.
Są w
rel'l·irze" dlJ\•' e stacje
kole'Jowe
ulub•one
m:ejsce spot.kań chul·ganów.
Je,<;t schron.isk<> dla n:ele>tn:ch,
oczeku.:ących na 1-0-i,;:ira we: są
d„wą
i dom poprawczy w
Studz:eńcu.
którego pensjona!"iusze bardzo lubią ucie-kać.
Jest ied.nym sl~"»f'm calv światek .spraw wielkich i
maJych. sa przestępstwa i
zwycza'm
zatrosikan.i ludz1f.,
którym trzeba pomóc. Autory
tet
wtadzy
tego
wymaga.
I gdzież wśród ludz: mcd:e
bvć miejsce na nu<łę?
Rzecz~·w1.!;c·e,
pytaaie było nie·
sto.sowne.

„

*
WędruJemy

bohaterem naszej O!WWieści.
M:eszkańcy k:laniają s!ę z
szacu.1k:em. palce k<Jmerl'danta bez pnerwy węd !'UJą do
dasz.ka. Je.st v · i;testacb ludz:
mieszanina zażylości i powaźania.
O niektórych z ruch
kome-ndan.t
mól(łby opowiedzieć długa h1.stor1ę. Oto s.
- były dezerter. Raz komendant wvciągmił go s;-.xt lóżka i oddał w ręce r.zekaiącvch p:-zed d-OmE'm żdnierzy.
Poiegnał s:ę z n•m1 1•• zan•m
U1jlvnę!a m inuta. s. zdi:r>,vl
zw·ać. Po oól roku lu<l7.•e cl<>nieś!i. że delikwent r~le noCe siedzi w żvcie i n'e Wi'i'.
c. . ma dalej robić.
N<J cóż. mus·a· potem od.siedz'<>ć. ..Tern
je.st l'"'"'':'!nim·.m
obvwat?'en~"
- ~mVJad~ .<i·erfant Gawin. S;:;t
lutuiąc następnemu przec!1od
n'.NWi.

•

*

§mach „Panora.my". Drugim§
konkursu będą

ludzi stoi w obli· nego 11czestnika, we c!w6cb
ezu wielkiej próby si!. Przez wybrali trzeciego, i tak daokres ponad dwóch miesię- lej.
cy zna,idować się będq o tyNa str. 3, przedstawiamy
siące kilometrów od domu. członków łódzkiej ekspedyzagubicnl w skalistc;i ciszy cji alpinistyczne.i• ktora lagór Hin1Jukuszu. Ba1~ wy· tem 1963 r. wyruszy do
padową na szczyty rozbi.ią Afganistanu. w góry Hinna wysokości równa.;11ce,i si<; dukuszu.
niemal na,iwyźszemu. wierzchołkowi Europy - Mount - - - - - - - - - - - - - - Blanc. P~źt~iej ,już .~tale !o- ff'A,11.11 dcdrPJi 'ft,11, <ffĄ.,.
warzyszyc 1m będzie kra,o- -~ ""'1'"'f
~f
__;..;.---'
braz wiecznego śniegu.
Aż
-...._________

J.'

~ b1>ry (przez ogół czytelników) 5
~dwóch najlepszych zdjęć -~
§ chłopca i dzlewczyokł.
S

=

-

~

LAUREACI OTRZYMAJĄ O'D ~
REDAKCJI ATRAKCYJNE NA-=
~GRODY. CIEKA\11/E UPOMIN:_-KI ROZLOSOWANE TEŻ zo-E

i

5

§STANĄ
=

~

POMIĘDZY UCZEST- ~
'ITKOW PLEBISCYTU.
ALE NIE NA TYM KO"~c. =_=

E~i:::~:fiif~;.b§E f Business is business

i
~

Stany zjednoczone ogaornęl.a histeria strach-u prud atakiem atomowym „czerwonych". Histeria ta systematy.cz111e ro:rniecana prze.z wpl1;wowe kol-O zwol<in.ruków zim·
1u!'J wo1ny 1est ba1·d:o dooodna dla rozmai.tych
busine·ssmenów, umie1qcych robić pieniqd:e Tla ws?ystkim. natcet
na strachu ludzkim. Poii·szecl1111e ;mii.na Jest 1-wmpa:nia
prod11lu:1i. reklamy i sprzedaży schronów przedwatomowych. Obecme ra-dw t telewizja, ga.z.ety l cza.łopi.~ma
rozpoczęły reklairnę maści rzelc.omo po.~iooających wlaściwość ,.odpychania n.eutrowu>, prot.onó1D i innyd1 e/eol~tronów",
następn1e spec1aln1fC'h fartuchów r1L:ujqcych
prz.ed opada,mi radtoalaywnymi, a nawet „patentoW<Lnw:h pigułek przeciwko na.stęps-twom promienioUX111ia".
Aby int.eres szedł!
(b)

f.
ł

at11 injstów, niemniej rów·
nie? od umie,iętności wsi>ółżycia calego zcspoł,1. Dobrać „z~ranv" zespól do ta\iej wyprawy,
to
rzecz
SZC7c'!ólnie trudna i odpo\Vlrdzia!na.
Posłu:iol'lo
się
1 tym ra?.em wyproł•owaoąl
PrZCl'l
ahiinistów
metodą:
:r.an:lld
IClubu
wyznaczył
kierownilui wyprawy, ten z
kolei wybrał iobie następ· "'-~~~,~~,,.-~~~-~~~'~

l

=

"''"'

i
i

1=

5
5

:: "

§
§

ZĘ

A

:

5

ROZRYWKOWĄ.

WIĘC JUŻ

E NIEDZIELE

W

PRZYSZLĄ i

5

=

E

Komendant si11da za biurkiem 1 pi.sze: .. Z.Waz:vwszy na
stras,.l1wą demoralizację mlodzieży, na degenerac.1-e pokokn•:i urodz„nei;o w r<"><lzinac'>
f\~ iac'-d<'h.
zv.1rac.am ~1~ d~
Wv~okie.i Rady
aby ukróciła §
źródlo
tych
nie..<ozc7.clć
p i jań.„rwo.

zabraniają<.'

wyszvn

II

II
g

ku wódrki w rruej.scoweJ go- $ PS.: Z<!Jecl.& z ~"nym na 5
spodzie".
§odwrocie imieniem I wiekiem $
§dziecka (d,o lat 10) 01·az na-: ~
Kom!"l1danł nie przytacza w
liśc•e fa.któw. które 20 10klo- :zwlsklem I adrMem rodziców,
nadsyłać na adres: 5
ni!y do napi.san'a. aJo mógłby §prosimy
dl11<ro o ni<:>h m ;wić.
§! „Dziennik
Lódzkl",
L&dż, E
Mi0"2.k;i w iednej 7-e wsi E Pi-otrkowska 96, z dopiskiem !5
Paweł K..
ojciec p.ęci<'·r~R § na k<>pf:rcie „Uśmleeh dzłe· §
dzieci. Dzieci bitych 1 (!Io· Ecka".
5
(Dalszy ciąg na str. 3)
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wt eś

Jedną

z naJwatnle.f.

spraw.

ludz.klcb
W 1955 r.
w Pols-ee re-

szych
pa<ll

urodziło

kord:

K

1'Jn;

'ć!zil się syn.ek,
są,sUul..,m

ich

Mallnow•klm -

córeczka.
żych

D-0 „du-

pokojów" -

m kw. -

18

dzleoel. z
prog·

nozy

demograficz·

tysiące
według

wstawiono

wózki. Dwa

głęb-Okie

starszych
dzieci
plus szala,
plus wózek,
tr-oci1ę
zabawek mle.Jsca
łóżeczka

z.ąstaje

oo niemiara.
Potem wózki zamie·
się

nla

na le7.itnkl,
lóżeezka na iape7.:tny, a mimo to je•t
wygodnie. Ciasno się
robi, kfody przycho·
dzą

półki

z

książka

mi, przyrządy spnr·
towe I narzędzia do
majs~rk<>wanta. R-Oz

pacz -

kiedy

An·

drzej Kowalski I Bar

bara Malin•>W0tka m•\

wią

rodzicom:

1'<Jcha my
stę.
Cb-eemy slę 11<>bra~.
Pobrać SIP....
d<>·
skonale.
Ale gdzie
mieszkać?

Andrzejów Kowal·
skich I Barbar Ma.
llnowskich
było w
Polsce w 1960 r. okrąglo
215 tysięcy.
1'-okocha li
się, J>G·
brali I nie
mie'I
gdzie mieszkać.
TB
znaczy, J>rz~praszam,
nie n<>oowali
p<>d

mo•tcm. W mleśele
pani Malinowska alb<>

pani

Kowalslta

po.<itana'll-"iały:

uoslmy

się

prze·

do kuch-

ni, stars7,e dzieci zo-

stają ~dzle były,

de

malteństwo

nej, 778 tysięcy doży Je wieku małżeń
skleg'() w latach 1973

rze nasz P<>l<óJ. Na

wsi
pani K<>walska
albe pani Malinow·

I H76. Mal'!> prawdo·

po!l-obne,

ska mólvUy: n1e ma

my

trzeciej

zyg1)owaly z wygo.

dy, żeby Im P'Omoc.
Więc 245 tysięcy An·
drzejów i
Barbar
kochał-o
się, Pobi<'·
ralo I nie miało wla

1meg-0 mleszkanJa.

państwo

Gdyby

wówczas

izby.

więc póki co młodzi
zmiaszczą się w na.
szej. Kochały swoi„
dzieci,
rezygnowały
z wygody, szły do
kuchni,
zostawiały
lm 1>1>kó.i, albo wpN>
wadzaly
d>iecl do
Wla.snego P<>koju, re

chdało
dać
wszyl5t·
<hn nowożeóc<łm 2
lzby - pokóJ z kurh
nią poozlaby na
to cala
p ieclolatlca
budownictwa ml%z•
kantowego: 2 miliony Izb w mieście I
na wsi,
wszystkie
Izby z bud<>wn!ctwa
rad
narodowych I
budownictwa
spół.
dzielczego. To zna·
czy, że wyprowadze
nle ludzi z p-omlesz·

się

nich,

79J

(IWaJSKtm
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DLA WSZYSTKICH BOWIEM
DZIECI. KTÓRYCH ZDJĘCIA=
§ZOSTANĄ
NADESLANE DO§
'tEDAKCJI,
PANORAMA"
§<:ORGANIZUJE ·;,OD KONIEC
=-RUDNIA WIELKĄ
IMPRE- 5

*

minie 12 lat, odkąd
świeżo
up:eczony mili·
c3ant
SLarnsla.w Gawin
objął służbę w Pusz«zy Manań.sik.iej. Od QŚm1.u laj Jest
tu komendant.em.
Czy jemu. przybysrowl z
mta.s.:a, rue nudzi się s;edz;eć
tak długo w zapad.lei w1-0st'e?
Zadaję ta.kie pytanie , orientuję s:ę po chwili. że mó.
mzmówca po pro.situ go nie
rozumie. jest za.sikocz„r,y. To
uc:mc:e musi mu być naJ·
zupełniej obce.
I Ja pojmę po chvv 11. dlaczego mo,ie pyta•nie t::.ifilo w
µróżnię. Bo ,.królest·~·o" naszego komendanta
jak1'i:
to cie·kawy teren. N.~ d.ale.1
jak pned miesiącem trzeba
bylo przywoływać do oor:7-ądku zwa.śnione rodv F'·luto"JI.'·
skich i Kwiatkowskkh we
wsi M.. które przy ;:>omocy
siekier i kłon1c chci•Jy za.

do
os~atnicP.:O
obozu pośredniego,
kilometr
poniżc.i li':'~~~~~~~~~~~~~~~~~t~a~tw:._i~c·~k~!~a~s~v:_c_zn~y~~&~?Ó~r~o~:z:1e~miE:. '::'ypowe zjawisko, będąszczytu,
trzeba
będzie
wnieść ria własn~·ch plecach -------------------~

Przyszły sukces zależy od
\Vielu CZ~'nniltów dobrej
organizacji,
wytrzymałości

wy---=

§ eta.pem

Jesienią

Ośmiu

twarzy). Naj-i

§ lepsze, zakwalifikowane dn§
~druku przez redakcyjne ju-§
~ ry, fotki zamieścimy na ła- 5

znpew:>ić

by

naweł

udat-0 się
im Wla.1Sne

mieszkania.

To

tyik<>

Jf!dell

obraz I tylko Jeden
przykład
z clzledzl·

rodzin.om.
d,icllć

Ani

klócącycb

ro?.·
Rlę

wrspółlokatorów.
Ca.·
la pula
b'•dow;nictwa. dla Andrzejów
1 Barbar!
Nikt nie wyda ta·

klei:o pmt.an·owlenla.
Takieg-o
nla nie

postan-owiebęd:<ie, eh-oo!

szczęście

l<>żonej

świeżo

rodziny

7_.a„

jest

ny demografii. Pra•
wa ek-0n<>mlczne, nie

dobre

cll'tł"i

rządzi\

l>O<Scm nASz"ych dzie-

ci.

PrŁYHJO·
s<>wać
wi.elko.<ć
rodziny do motllwośeł

LatWiej

jej w~·chowania I wy

ksztaleenia., ni! na.
giąć tundusze osobl•

ste

I sp-oh!Czne d<>
nie kontrolo
wanej
r<>zrodczotici.
żywi-c>lu

czeń niemieszł<alnydt
mu.sial-Oby być odlo·
7..one na u kiedyś" ..•
I ~e nie można by
likwidować
zagroż-0·
nych
st~

zawaleniem

ruder.

Ani sprowamiast ni„.
fachow-

dzić
d-0
zb~nyeh

ców.

Ani

mlo

szyć

b!e·

m!eszkamd

powięk-

p-owierzchnl
dużym

-

T'.<"Ol rod'Zlce wyra'Zlll zgodę na nas:z ślu!t;

ale tak si~ wzrus.zyli,
sobie grątul.acJe,„

ż;e :l.amiaist

na,in, &!Ua(!aJ•

Pol ska delegacja Komunikat o posiedzeniu
partyjno-rządowa

z W. Gomułką
i J. Cyrankiewiczem
odwiedzi NRD
WARSZAWA (PAP). Na
zaproszenie I sekreta.t'za Komitetu Centralnego Niemieckiej
Socjalistycznej
Partii
Jeqnlłści
i
przewodoi<.'2<1,cego
Rady Pańsbwa Niemieckiej Re
publiki Demokratycm<'j towarzysza
Waltera
Ulbrichta
oriii rządu Niemieckiej Republiki Dem-0tkra.tycznej, delega,cj~ Po'1slciej Zjednoez.onej
Parlii
Robol-niczej
i
~u
Pol5l;;iej Rzeczypospolitej I.udowej
pod
kierownictwem
I sek.retal'Za Komitetu Centralnego
PZPR,
t0<waa:zysza
Wladysla.wa Gomułki i prezesa Rady Ministrów f.owanySlla
J órref a
Qvl'a.niki ewi C"La,
«l'dwiedzi Niemiecką, Fepublike Denmkra,tycm~ w połowie
pa~ernilka

br.

Algieria

W 13 roczni cę proklamowania ChRL

Komitetu Wykonawczego RWPG

Święto 700 -milionów

MOSKWA (PAP). - W dniach od 25 <Jo 28 września RWPG na grudzień 1962 r.
1962 r. w Moskwie odbyło się drugie p.osioozenie Komitetu
Posiedizenle
Komitetu WykoWykonawczego ltady W:tajemnej P<>m·ocy Gospo-Oarczej.
nawczego up!ynęlo w stmos:l'eW posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele krajów rze catl<owitego
wzajemnego
czł-0nków Rady w K-0mite<!ie Wyk-0nawczym: zastępca przezrozumienia i braterskiej współ
wooniezącego Rady Ministrów Lud-Owej Republiki Bułgarii,
pracy.
S. Tod-0r-0w, zastępca przewodniczącego rządu Czechosłowa- - - - - - - - - - - - - - - ckie.i Republiki S<>cjalistyczuej, o. Simunel<, pierwszy za·
stępea
przew<>dnieząoeg·o
Rady Ministrów Mongolskiej Republiki Ludowej, D. Molomżame, zastępca przew<><'lnieząeego
Rady Ministrów Niemieckiej
Republiki
Demokratycznej,
B. Leuschner, wicepremier Polskiej Rzeczypospolite.i Lud·owej, P. .Jaroszewicz, zastę1>ea przewodnicząeeg" Rady Ministrów Rumuńskiej Republiki Ludowej, A. Blrladeanu, zastępca
przew<>dnic-~ąeego
Rady Ministrów Węgierskiej ReWczoraj w polucl.n1<> dokopubliki Ludowe.i, A. Apr<> i zastępca przewodniczącego Rady
nano
ur~.zystego
0.twa.rcia
Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckkb,
zelektryfikowaneg
79-kil-0me0
w. Nowik<>w.
trowego
odcirulrn
linii
kolejoPrzewodniczył posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Stanwej z Kutna do Kon:na, któko T<>dorow.
ry jest fragmentem <?lck'ryfiKomitet WykonawC'Zy r=pa- planów r02woju go&podarki naikowanej wiehkiej tranzytowe;
kra.jów - członków
trzyl zagadnienie
kooirdynacji rodrywej
ma.gistrali Wanszawa PoRWPG n.a
okres do 1980 r.
znań.
Do Pozinania pociąg:
Uznano za celowe przystą,pienie
elekittrY'CTJne
dociea:ać
będą
za
na
podstawie
uzgodnionych
wskaźników
dwa lata.
per&pektywic:znyeh
do konl,retyzaeji zadań w dziewspółpracy
~osl?od.arczej
KLELCE (PAP). 29 bm. dzinie
w okresie
następneJ
p1ęc1olatk1
I
w Kielecki.eh Zakładach Wy(1966-70), w tym
również do
robów Metalowych w Kielpodjęcia w organach .Rady pra- zatruła Sf• A
koo.rdyna.cJą
planow
~
cach opuścił taśm1;: 100-ty&ięcz cy nad
pod-stawowych nakl.adów inweny motocykl SHL.
stycyjnych.
KIELCE (PAP). We wsi
Na posiedizenlu Komitetu WyJanuszno
(pow.
K1nienice)
konawczego uchwa\ono podjęcie
uległa
za.trucm
grzybami
5posunięć zmier.La;iących do dalooob<J'Wa rod.zina Wł~<ly&ława
srego rozszerzenia i pogłębienia
Gola. Mimo natychmiastowewspólpraey
kirajów
c:zlonków
Rady w
zakresie.
go przewiezienia ofia.:- za.truproblemów
walutowo-finansocia do szipitah w Racomiu i
wYcb.
Kozieni-cach
oraz
udzielenia
Komitet WykOIIlawc>zy
roopanm szybkiej pomocy lekartrzyl sprawozdania informa,cyjskiej dwoje dzieci zmairło.
ne stałych komisji Ra<:ly: rolniC'Zej, maszynowej i chemiczneJ
na temat
przygo.towywanych
przeiz; nie pirzedsięwzięć mający.eh na celu dalS'Ze zwiększe
nie produkcji przemysłowej dla
ki(?y min,dsteriaJnej Ben Belli.
rolnictwa w krajach członkow
Składa się ()IIla z F rniJllistrów
skich RWPG.
i jednego wicepremiera. ObKounitet WykonawC'Zy zatwierserwatorzy polityczni podkre5
dzi! opracowane przez &talą kolają, że do rządu weszli pomisję maszynową Rady wnioski
Jitycv probe:nbelowscy. Wielu
dotyczące dalszego opanowywaRZYM (PAP). Na dworcu
nia i rozwijania w
krajach
ministrów to ludzie zupel;n"l,e
kolejowym w 'Venecji
wydaczłonkowskich
Rady produkcji
rzyła
się w
piątek
tragiczna
nowi na arenie politycznej
niektórych ważnych
rodzajów
katastrofa. Wjeżdżający na peAlgierid. W ga,biJnecie nie ma
maszyn 1 urządzeń oraz za·leci1
ron podmiejsJtl J;>Ociąg osobowy
ani jednego Europejczy1ka.
kontynuowanie prac w tym kiewyskoczył z szyn, przebi1 ścia
nę budynku dworca, przemknął
Wicepremierem rządu Ben runku.
W zwią'Ziku z szybkim wzroprzez pooz.ekaJ,nię ogólną i poBelli jest 36-letini członek Bi.u stem kolejowych prrzewozów przez salę poczekalni I klasy
ra Po!Ltycroego FLN. Baibau
ładunków
ekspoctowo-importowpad:l aż do bufetu. W kaitaBitat. Je.sit on jed.nym z dziewych między krajami - człon
strofie poniosly śm\eirć co najkami Rady, Komitet Wykonawwięciu historycznych prz;ywód
Tf\niej t:rzy oso·by, a 30 zostaio
czy
rorz.parr.rzyl i zaaprnbowal
rannych.
ców. którzv w 1954 roku rwpro.pozycje
stałej
komisjt
Rady
'POCZeli walkę narodowo-wyz- do spraw transportu, przewiduwolei1czą
z kolomializ.rr11=m jące
pocijęcie
dod·atlcowyeh
francuskim.
przedsięwzięć w kierunku zwię

I

pociąRiem

100-tys!ęczna

SHL-ka

binetu.

Wn;losił

on

również

obM.erne orzemówienie. w któ
nm O'l'Zedstawił proi:(ram nowego rządu. Na zakończenie
obrad Z.i:rromadzenie Narouov;~
zdecydowa;na większością
iło.sów zaapro00walo skład e-

Depesza
J.

Cyrankiewicza

Jego Ekscelencja
Pan AHMED BEN BELLA
Prezes Rady Ministrów
·.Algierskiej Republiki
•· · ·LudÓ\\iO·Demokra.tycznej
Algier
Z okazji

waszą
Ekscelencję
urzędu
Preie&a Rady Ministrów Algier;kie.i Republiki Ludowo-Demoltratycznej,
pragnę
·wyraJZić
Tej w imieniu rzą<lu Polskiej
Rzec-zypospo!itej
Ludowej
i
11.·1asnym najserdeczniejsze gratulacje.
objęcia

prze-~

I

powitał z goi uczuciem soutworzenie
niepodległego państwa
algierskiego,
jako przełomowe wydarzenie
'listoryczne. otwierające prze<:l
narodem algierskim nową erę

do„. bufetu

k.s'Zenla

ALGIER (PAP). - w sobotę
Stany Zjednoczo.ne u-znały nowy rząd Republiki Algleeskiej .
Decyzja ta zostala potwlerdzcna w pismach prezydenta Kennedy'ego do premiera B·en Belli
01·a2 sekretat'7..a
stanu Peana
Ruska do algierskiego ministra
spraw zagranicznych Kllemlstl.

sympatią

przeloto\vości

wolnego i niepo<łle.~łego by1-u
i
możliwości
wszechstronne-

go rozwoju na drodze
pu i p<>koju.

postę

Panie

Premierze, najlepsze ży<:zenla pem. yślnoś<:i osobistej oraz szezc:mwej przyszłości dJl.a narodu
algie1·skiego.
Proszę

l

·

przyjąć,

JOZEF CYRANKIEWICZ
prezes Rady Ministrów
P<>lskiej Rzeczyp<>5p·olitej
Ludowej

b'•l udzial i po.piera1n.ie strajków robotników hiszpaó.sikich
walczących o podsitao.vo1we pra
wa demokratyczne, o wolno.~ć
zrzeszania s.ię, o wo.Jno.ść oby
watelską
oraz o polepszenie
warunków pTa·cy i .bytu.
Haniebny ten wyrok pl'lzyjęprzez
Z
ostrym
protestem
wystąpll:
pr-zeciwko niemu Pol.siki Komitet Solida·Dności z Ludem
został z oburzenie'<~l
snoleczeństwo
polskie.

ty

Hisz.pan~:i.

„.Proces 0I'maza·ba1a i J;nnych przedstawicieli spoleoz.eń
,<;itwa
hiszpa!'ls1k:iE.'go
przed
;;ądeni woje·n.nym, jak i Lnne
procesy, któ;e p;zygotowuje
reż;m frankis.tow.siki .są niezbitym dowodem łamania pod
stawo•wych praw czlow:eka 1
oby1watela"
glos11 oświad
czenie Komi~etu.

ne

w

fir1nie

Zeiss

w

(NRD), rna duże zna=er.ie
naszej astronomii.

Z\va

uTząd:zenia

-

Zgo•d:nie 2: obowiązującym
ezasem 2Jimo<\vym, d'lliś w
D-O·CY
co·fnęliśmy
zega.ry o
jedną, god:ziLne.
Pmypominamy
iż

także

oo

!

został

o.bowią
rorzikład

Wśród gór prowincji
rzeka Wtikiiing. Tu, gd.zi e

tmtwami,

dziś

można

stem.

l

PARYZ (PAP). - W nocy !Z
piątku na so·botę zginą! śmier
cią tragiczną w wypadku samochodowym w J;>Obliżu
Pa,ryża,
jeden z najwybitniejS<Zych pisarzy młodego pokolenia, 37-letni
Roger Nimier.

KATOWICE (PAP), - W rezull.acie ro.kowań
międo:y
fachowcami naszego górnietwą i
Centrali Handlu Zagraniczne"o
„Cent.roza1pn, a przedstawici-elami p1-zemyslu węglowego I han
dlu za.graniC'Znego
Ju~oslawii,
PO·dlpi~ano
poważny
kontrakt
na kompletne dostawy polsltich
taśmociągów
dla
jugoslowiań-

••

*'EP*

w

ków polityków wschodu i zachodu uznania i miejsca:
w OrganizacJi Na.r<J<dów Zje<lnoe7,o·nych. Na tego'Mtc=~.1
se.sji, delegacja ZSR.R pono<\vila. żąda.nie p~yzna.nfa. Ch.i_nom naleltnego im mie.jsca w pracach teJ organizacJI.
Uchwalenie te·!l'O w.ni.osku jest oezywistc d!Ja kati.dego
tneźwo myślące!l'<> C?.1Iowieika.. Cz:v przekonanie to p1>d?.ielą na tego•ro>f'mnej sesiji delega.cje ~SA•• i innych ltrajów ignon1.i~.c:veh historyc'mtą ~ecrz.yw1stose?
Naród chiński .je.si cierpliwy. lgno<rowanic faktów me
zaćmiewa wiosenneg<> nieba. 700 milionoweł:'o naJ'oou.
(R. Da.n.)

~

#

ł

MOSKWA
(PAP). ;,Prawda" z 29 bm. pt. ~,No:wy niebezpieczny krok ameryk~ńskich
kół wojskowych", publikuje art»kul o planie Stanów Zjednoc-zc-nych
utworzenia europejskich sil atomowych, przewidującym przek~zanie broni jądro
wej silom zbrojnym
Niemiec
zachodnich . Artykut ten przyt.acza sz.czególy planu amerykań
skiego,
przoostaw;.one na lamach

dziennik.a

francuskiego

żu,

mie,

:Condynie,

ja1k

że

Bonn

wynika z

"France-Soir",

i

w Paryw RZ)'-

iniorn){lcji

Wyrażono
już
pla.nu amerykań

aprobatę

Wartość )!:on.traktu sięga 7,2 mln
z! dew.
Ten ważny kontrakt zawarty
zostal przy bardzo silnej konkurencji.
firm
ZCl.{'hodnioeuropejskieh, prze.ie wsr~ystkim zachodnioniemieckich
i
franeu&kieh . O przyjęciu -Oferty polskiej przez Sit.ronc; jugc·sł-owia1i
ską
zadecydował
wyso·ki poziom techniczny
naszych taśmo.ciągów.
nie
ustępujących
pod ·względem
nowo·czesności
najlepszym osiągnięciom świato
wym.

•

5

R
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Wielkość i znaczenie Chin Ludowych we wspólcrz.esvym

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w dniu
1 października br. o goclz. 16 z kaplicy cmentarne.i
przy ul. Ogrodowej o czym powiadamiają pogrążeni
w g·lębokiej żałobie

a

~

kół

wojskowych

dawna już zabiegają o to; aby
pod tym lub innym pretekstem
wyJ;>Osażyć ją w
broń jądrową,
przystąpią nie<zwlocznie do forn1owanja ; europejosikich sil nuklearnych''.
Celem tego
posunięcia
jest
stworzenie niewinnego srzyldu
dla realizacji przestępc-zego planu Stanów Zjednoczonych"'.
1

ZE@SWIATA
ZAitAZ DEMONSTRACJI
ANTYATOMOWEJ
Brytyjs•ki „ruch na rzecz rozbrojenia nuklea1rnego" nie otny
mal zez\volenia na zorgani'ZO\\·anie w dniu 13 pai.drziernika demonstracji w Walii. gdzie w
tym dniu na dorocznej konferencji
partii konserwatywnej
ma przemawiać premier Macmllla.n.
Z JEMENU
Dotychmasowy przedstawiciel
delegacji Jemenu w ONZ ksią
żę
Seif ał Islam al Hassan„
który roś·ci sobie pretensje de>
tronu, opuś·cil w sobotę Londyn, udając się via Bejrut do
Arabii Saudyjski·ej,
gdzie zamierza
przygotować
„kontrrqwoLucję".

„SKOWRONEK"
;·,Alouetle''
(,,Skowrc·nek''
ta•k
na,zywa
się
kanadyjski
sztuczny satelita, który od soboty rano krąży wokół Ziemi.
Kanada stala sic; w ten sposób trzecim po ZSRR I USA
cztonl<ien1
światowego
„klubu
sputnikoweg·o".
TRAGl,;DIA KATALONII
piąte!<
wieczorem
liczba
Z:Jbitycll
lub
z.aginionyeh w
katastrofalnej powodzi w Katalonii
wynosiła
już 877 osób.
Rannych jest około 20\l, a Wel1
co utracili
dach nad głową

w

ś.

ufun-

CAF

świecie nie znajd•uje, niestety, mimo up<l1"C'Lyw~·ch w~·sil

W dniu 28 września 1962 r. zmarł po krótkich
kich cierpieniach przeżywszy lat 59

dl.a

Fot. -

~

spole<meńsilwa.

taśmociągi

v.1 ęglowego

rzekę ł

7Oo

dla jugosłowiańskich kopalń
Kontrakt wartości 7,2 mln. zł dew.

zagłębia

~

ma.lowniczo
forsowano
bezpiecznie rwwyin mo-

milionOl\vy na.roo chiński święci w dniu 1 paź
d'lierniika 13 rn=icę proklam(}wania Chiński.ej
Republiki .Ludowej. lhirń tt>n Jest dla Chin
po-O'l'.ątkiem histo.ryc'Zne,i wiosny. rhoć ka.Iendat•z:io·wa wiosna J>rzypad·a. tam do•pie.ro w lutym.
Wiosna przed 13 la.ty zwiastowała wielkiemu na.rodowi
nową. erę roo;wo·j u nieznanego w whilotysią.cletnieJ historii
Chin. Wielkimi skokami w ekon<>mice i kultul'U' za.J>i!Sal się okres tego trzynaist-0lecia.. Z ep·oki koi(}nia.lnega
wyzysku i stosuIJJków feudalnych - naród chiński pewnie wkrO-OZył w epokę socjalizmu zapewniają.CĄ pełny
rozwój ckonomiomy kraju i ooobO<Wośe<i każdego czl>0nka

dla
skiego. „Dlatego należy oczekiwać czytamy w "Prawdzie"
- że protektony Bundeswehry
zachodnioniemieckiej, którzy od
-------------------------------

Polskie

~

się

w

przejść

i

,,Fr.ance-Soir''.
„Prawda" pis'Ze,

francuskiego pisarza

Kosowie. Od1krywlrnwej kop·alni
tego z"glębia,
polożonei?o
na
pc·ludniu od Belgradu,
Polska
dool.arezy 6,5 kHometra taśmo
ciągów do tram;.po•rtu
węgla.

Jenie

dowany przez Polską Akademie
Nauk i Ministerntwo
Szkolnictwa Wyżs'Zego. Rozpoc·inJe o·n
pracę
w slużble naszej astronomii w now:Y'm ro&u akademi-

:

Qmerykaiiskich

jednoca:eśnic

dziś

za.ie nowy, zimoiwy
jwroy pociągów.

skiego

Teleskop
Schmidta - Casscgraina - taka jest bowiem na-

ckim.
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i

liehez(Jieczny krok

godzi·nę

o t

Tragiczna śmierć

TORU1'r (PAP). W Piwnicach pod Toruniem - slodzibie
Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Mikotaja Kopernika zako11czono
prace
nad
zainstalowaniem najwięk
szego w Polsce teleskopu, który będzie
służyć
do badań
astro.fizycznych w
dziedzinie
sp·ektr'osko.pii gwiezdnej i fotometrii. Urząd'Zenie to, zakupio-

~

ł

1 ł

(o)

Teleskop-gigant

W dniu 28 bm. przewodniczący Rady
Pań.<.,twa
All1ksan<lci-'
Za.wa<blki wręczył w Helwe-0.e rze
w
Warszawie
nominacje
n0<wo mian(}wanym !>l'ofesorom wyżs7.yclt uczelni.
Na zdjęciu: w imienia zebl'an ych
profeso·rów
p1-~emawia
REKTOR UNIWERSYTF.l'U LO DZKIEGO
PROF.
STEFAN
HRABEC.
CAF fot. Czamogónsik!

ł
ł
ł
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I rrorow1 w Hi zpanii

Wręczenie nominac11
nowo mianowanym profesorom

w noey

cofnęliśmy zegary

I

•

WAnSZAWA
(PAP).
Frankistowski
sąd
wojenny
ska·Za·l o<>ta.tnio na wj5•lole1tnie
więz:ien1e
czlo•n:ka
K.omitetu
CentralnE.'go
Komun .'>tycznej
Partii
Hisz:panii
Ramona
onnazabala Tifo o·raz mnych
antyfaszystów
hiszpCtńskich
przedstawicieli inteligencji tego kraju. Jedyną ich ,,winą"

Dziś

między-

na rodowyeh
linii kolejowych
jak również
polepszenia ekspl-0atacji parku wagonów towarowych.
Komitet Wykonawczy przyjąl
do wiadomości informacje sekretair iatu Rady o tym, iż utworzone zgodnie z uchwalą XVI
sesji RWPG stale komisje Rady
do spraw
koordynacji badań
naukowych i technicznych, do j
spraw s.tandaryzacji i do spraw
statystyki podjęly prace, i zatwierdo:it statuty tych ·komisji.
Komitet Wykonawc-zy
zaproponował
zwola111ie XVI! sesji j

Protest przeciwko

li<:larnoSci

'

·

grzybami•

Pociąg wpadł

USA uznały
rząd Ben Belli

:

elektrycznym

We nec1a
•

Naród J;>Ol&ki

rącą

~

5 osobowa rodzina

zatwierdziło skład rządu
(PAP).
Na
przedwczorajszym posiedzeniu
Al.i:tierskiei<o Zgromadzenia Na
rodowel!Q premier Ben Bella
przedstaiwił skład swego ga-

~

ł

Kutno-Konin

Zgromadzenie Narodowe
ALGIER

ł
ł

ZONA, CORKA, ZIĘC, WNUCZKI
i RODZINA

przeszło

i.rwo.

ors~zal'i

1nężcz.yzn,

kobiet i d,ieci w żałobie od.prona cm-cntar-ze zwtoki
tyell, których udało się w ogóle
wadzają

zident~·fikować.

DWUSETNY FILM V ANELA
Francuski
aktor
filmowY;
Gharla·s Vanel. który liczy obec
nie 70 lat życia,

z

czeg0 54 ka-

l<iinern.Btografic-znej. PI"ZYobecnie do swego dwusetnego filmu pt.: „Czcigodny

riery

s1ępuje

młody

człowiek".

n1f!iac

j.ako

partnera Jeana-Paula Belmondo.

Zaoraszamv do dvskusii:

Korepetycje. -'1/r.dfobrodziejstwo
czy zło konieczne
SPOSRóD WIELU PROBLEMÓW NASZEGO SZKOLNICTWA; S:90RO DYSKUSJI WYWOLUJE OSTATNIO
SPRAWA
KOREPETYCJI. JAK ZWYKLE BYWA W TAKICH WYPADKJACH SCIERA. 7sIĘ Z SOBĄ SZEREG STANOWISK I POGLĄDÓW. Z GRUBSZA MOŻNA BY JE ZEBRAC W DWIE GRUPY. W JEDNEJ 'ZNAJDUJĄ SIĘ ZDECYDOWANI PRZECIWNICY
KOREPETYCJI,
W DRUGIEJ NATOMIAST PRZECIWNICY
POSZCZEGÓLNYC.H FORM POMOCY UCZNIOM SLABSZYM.
WYDAJE NAM SIĘ, ZE ZASYGNALIZOWANY PROBLEM JEST\ ROWNIE ŻYWY I NA TERENIE
NASZEGO MIASTA.
TOTEŻ
ZAMIESZCZAMY PONIŻEJ NA TEN TEMAT KILKA LUŻNYCH '.MYSLI, TRAKTUJĄC JE JAKO SWEGO
RODZAJU ZAGAJENIE
DYSKUSJI, DO KTÓREJ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH1 CZYTELNfI.KóW .,PANORAMY",

Pan s. H. wydal w ubiegłym
roku na korepetycje dla swego syna„.
18 tysięcy złotych.
Stać go było na t.o? Przypuszczalnie, tak. Ch-0claż ską,dinąd
Wiem, że w'laśnie w ubiegłym
roku i on i jego żona przyjęli
dodatkową
pracę
na pól
etatu.
- Trudno, trzeba się przemę
czyć te parę lat, zanim Eclek
nie zrobi matury zwierzył
mi

się

kiedyś.

Tak więc syn d-OStawal lekcje
z matematy.ki, z chemii, z hiswrii i z polsl<iego„. z p-01sklego i historii były one wlaśclwie
niep-otrzebne, ale ponle·
waż

korepetytorką

była

żona

nauczyciela matematyki .••
Córlw. pani H. G. miała trudn-oś ci
w matematyce. Kilkutyg<><lni<>wa chor<1>ba sp-owodowala
, zaleg ło()ści. Matka zwróciła się
przeto do nau-czyciela matematyki
z prośbą o
udzi·elenie
dziewczynce kilku d·odatkowych
lekcji. Kauczyciel odmówił, powołując się na odpowit' dni zakaz .I\.1inis t-erstwa

Oświaty,

rów-

nocześnie

jednak dal adres swekolegi z innej szk-oły. Nie
to oczywiście bezinteresowny gest,
ws:>-0mniany
kolega
rewanż-0wal mu się oowiem w
pod·obny sp-0sób„.
go

był

jaik 1 dlr'UJdizy, z Wliielu
ko swego
rodza:ju direnacl.em
przyznaki.es-zen:i rod21Lców?
lub po-, , Przyjmijmy,
ż~
programy
biera.nia dodaitk01Wych lekcji.
•i szkol!'e są lst.otme przeladowa•
, ne, ze podręczniki nie zostały
Jedno jest pewn.e, ze koce-!• o<>prMiOwane z myślą o wlęk
petycje, mimo iż są przeey.t-i . lfZYm Udziale sz.k<>ly w praey
kiem, nadal ts.tnrl>eją w naszym• „ ucznia i · że wobec tego nieod·
s21ko.Lnidwie, ba, stają się na- ;.<ow~ą
potrzebą
jes~
pom_oe
wet . zjawisk.iem masowym. I• •"!'czn1om słabym czy Il.le nadąza·
k
·
ła.sa;cza
·
f'
-~Jącym.
Ale
czy
obecne metody
to. niepo 01. w . . · ' ze <> i- ·udzielania tej pomocy
są naJCJaLn1ve władze oswiat.o.we opo- •właściwsze?
w1ada.ją
się
przeciwko nim,
.
.
.
Równocześnie zaś, potWia.dają, , Wyd.aJe mi s1oę, re pomocy
że przeciętny uczeń klas litei me oo:.1clą a.ni „prc.fasio.r
cealnych(!) n.ie PQ·W'Lnioo oorawszechna,uk , „ oglais,zarJący_ SH~
biać w dom.u d1uż.ej lekcji, niż
w garzetach, 1z d.aJe lekcJe z
2-3 god:ziny. Wliemy jarle to
histo-t;ia,
ma.tema1tyk1, tizr-k1,
jesit w praktyce. G<llzieś tkwi
pol.siki~go i r<>SYJ:Sk1ego . rowwięc bląd, który po.średrn,io pon.ocze~me, aini .spold:z1e~ma nawi00ru · e niedobre zjaiwi&ko k.ouczycieli-emeryt.ów, którzy sil c·i
łą rzeczy wypadli z kursu, bo
repety J •
f't!'acili kon.tarkt ze szkołą. ani
Ro<lzi się wąbpliiwość, crzy w
studen•t, nie maiący pedagota.k.1m stanie rzeczy kore~tygicznego
przygot0owa1n;e.. a.ni
cie nie obejmują ty1ko grupy
wrESZcie nauczyciele świadczą
mlod:zieiy zam<l·Żnej? I co macy .sobie
w-zajemne
u.sJugi
ją robić ci, któ!'ych nie s.tać
przesylal!liem „klientów''.
Nie
na 50-zlotowe lekcje? A może
u.dzielą on.i t>Qi pomocy, a moich nie potTZebują? Jeśli ta,k, gą tylko prz:,mieść n1eobl1c-zalto mo.że korepetycje sa,,. li tyłne szkody, podrywając wia.r~
jedini,

wzglę..:Iów ruLe<:hętnie
ją się do udzielama

z

- - - = - - -- -

Pańs t wo L. mają
poważne
zn1arLwi-en!e.
Mimo
udzi.elania
dziecku korepetycji (codziennie
przy-chodzi <lo domu studentka)
nadal nie robi ono postępów w
nauc·e . Oczywi.śel-e, zdaniem nauczy cieli.

Korepetytorka

bo-

wiem jest wręcz
prz-eciwnego
zdania. Ona uważa swego ucznia
(n·I>tabene,
prz.ynos1ą<:ego
jej e')dziennie 60 zł) za co na .irnnłej malP~<> g-eniusza. To tylko p-ozbawieni możliwości zarohku nau-czyciele celowo utrą
cają chl-0pca„. Paiistwo L. stają wobec pyta.nia: kto ma rację?
Opłacana
przez nich studentka czy wychowawcy.
Nie w;em, czy próbCJował już
ktoś kied yś obliczyć, ilu uczniów otrzymuje tz;w. korepetycje. N i kt chyba jedn a.k nie
jest w .st.a.nie u.s;ta.Jić dokladn~· ch drallly~h.
Z<urówno koreP.<-tvtor<'>w, ja.Jl: i ich uc~niów
ł8. czy zmo.wa milczenia tak

W Izraelu wynaleziono nowy sposób użytkowania
energii słonecznej. Buduje się stawy o powierzchni
1 km2 i głębokości 1 metra. w których woaa jest
rozdzielona na różne warstwy
zawiernjące różne
ilości soli, wprowadzanej do wody na różnych glębo
kościach. Poszczególne warstwy wody mają różną gęstość więc nie ma ż.adnych prądów pionowych. Nagrzana przez promienie słońca woda znajdujaca się
na dnie nie podnosi się. przez to straty na parcwanie
11
na powierzchni są nieznaczne.
Jak stwierdzono
w praktyce woda na dnie takich stawów osiągil 90° C.
Energia tej wody może być wykorzystana do wytwarzi:mia pary niskiego ciśnienia ·i energii elektrycznej.
Z 1 km2 powierzchni stawu otrzymuje się w ciągu
r I roku 30 milionów kWh.

ANDRZEJ' WILCZKOWSKI -' kłerown.łlc . "WY•
prawy, lat 31, ab&Olwent Politechniki Łódzkiej,
,„echanik - specjalista w zakresie &Uników spalinowych. Uprawia taternictwo od pięt•
nastu lat. W<Spólzalożyciel k<>la Łódzkiego Klubu
Wysokogórskiego i pierw<SZY jego prezes. M.a Ili&
sobą
5 pierwszych przejść (wytyczenie nowej
drogi wspinaczkowej) w Tatrach i 9 plerWBzych
tatrzańskich
przejść
zimowych.
W roku 1953
zd<>bYI zimą wschodnią ścianę Mięguszowieckie
go Szczytu, otwierając jedną z pierwszych nad•
zwyczaj trudnych dróg zimowych.
w roku 1956 W1Spinal się w górach NRD I Al•
pach Austriackich.
Uczestniczy! w ekspedycjl
alpejskiej w ro!<u 1957, kiedy to zginęli Wawrzy•
niec Zulawski i Groński. Sam wówczas, z dwoma kolegami, zdobywał w czasie burzy śnieżnej
Aiquille Vert.e i w czasie burzy schodził przes
2 dni do schroniska, uważany już za zaginione·
go. W rolm 1958 uczestniczył w ekspedycji na
inżynier

we

Wiła.sine sil:y,
wadzając diwutoirorwo6ć

dziecka

wprow jego
k.sztaken.iu, my wre.sozcie podważając autorytet .szkody.
Takie niebezpieczeństwa niesie niewątpliwie z.e S<>bl\ kon·
spiraeyjność
korepetycji.
Najprostszym
wyjściem
byłoby
tworzenie w szkole oficjalnych
grup „doksztalceniowych". I takie rozwiązanie \Sugeruje Dziennik Urzędowy
Mln. Oświaty,
podając, iż szkoły mają
prawo
orgahizować
tzw. zespo1y wyrównawcze. Równocześnie jed·
nak Dziennik Urz. nie określa
kto ma płacić nauczycielom za
opiekę
nad takim 2.e.<>polem.
Szk<>ly nie dysponują odpowled
nimi
funduszami na godziny
nadllczb<>we, zaś komitety rodzJcielskie mają wyraźny zakaz
płacenia
własnym
nauczycielom
za dodatk<>wą pracę.
Niektóre szkoły (W Lodzi 15
podstawowych i Z licealne) przy
jęły
swoistą
formę
pomocy w
postaci pólinwrnatiiw. Poleii-aJ1t
one na tym, że dziecko przebywa w szkole od godz. ~ d-0
20, dzieląc czas na normalną
naukę
oraz na pooilkl, zajęeia
świetlicowe I odrabianie lekcji.
Ta forma nie znajduj<! wszakże
uznania u rodziców, którzy nie
chcą na cały dzień t~actć kontaktu z dzieckiem. są r(łwnież
i Inne met<>tly. Do nich m:>żna
hy 7.aliczy(' m. In. tzw. g-0dziny
konsultacyjne
dla
roJ7irów
(7Alające egzamin w przypadku,
kiedy
jedno z rodziców nie
praeuje).
pom<>e
ko'.eże1isl·ą
(stojącą także pod znakiem zapytania) czy Wl'CS7.-Cie, p.'l r o•z
pierwszy
zastosowaną
w
br.
f<>rmę
szcz·egóJQwego zap?znawanla dzieci i rodziców z program.ami szkoln~'mi i Je~o wymaganiami. Ta ootatnia Innowacja

ma

rzekomo

przynieść
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Kaukaz.
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Jco-

J.osalne korzyści rodzioon1, uczniom I.„ ewentmilnym korP.pet:vt<>r<>m. Tak Wi(}C znów pada
słowo k<f)rcpetyc,ia.
Ja.k rozwi:a.zać t.en problem.
co Zl'obić, aby koi·epe(ycje (o
ile tarkie są pCJohr-ebne ). .sne 1n.i a ły swe zada.nie?
Z tym'
pyta.n-'arni
zwrareamy s·ę do
na<!l?J'Ch
C7.vtoe.ln;ków. za.praS7.ai~-:: do dyskusji. C z.eka-my
na lLsty,

JOTES
BOGDAN
MAC
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Kongr es socjo logii
iećl.zyrurrodowy

ruch •ociologiczba.rdzo dawne tra.dJycje.
Już w 1893 r. powS"tal Międzyina
rodowy Instytut Socjologiczny, który
to tymże roku z0trgamizowal
swoje
pierwsze
międzyn.a:rodowe
spoekanie.
Odtąd a.i do rolw 1914
oobywają 11ię
coroczne k<>ngresy.
In.stytut skupiał poszczególnych socjologów, a więc osoby, które nterkoniecznie byly tylko zl11U>Odowyml socjologami, lecz także pracownikóu• naulc4
i d2'ialaczy za-bnterersowa.nych z11oaidni.eniami spo-Lecznymt. Po pierrwszeJ wojnie Instytut wznowił dzial.alrwść w roku 1927, i z nową przerwą wojern:nq.
utrzymuje jq. do dziś. Jednalkże szybk.l
rozwój socjologii, zwlaiszcza po dru·
giej wojnie świaitoweJ, nie mógl pomieścić się w
ram.och Instytutu sku·
pi.ającego niewielką ilość n.(lljwybi'f:nie.1szych nazwisk. Stąd, pod wPływem
UNESCO w rorku 1948 zawiązano nową
organizację, łączącą już nU? jednostki,
a.T.e organizacje bad(]flJ)cze i imstytucje
socjologiczne całego swiarta.; miamowicie Międzyn<1Jrodowe Zrze>Szenie Socjo1..ogtczne
(Inte'1'naiti.onal
Sociol.ogical
Associafi.on), lctóre w rorlcu 1949 odbyło
pi.e•rwsze spotkamie w Oslo, a patem co
trzy laita spatylcaw się na światowych
kongresach, w który.eh braly udzial delegacie zrzeszonych orga.nizacjt. Pierw·
szy kongres w Zurychu w reku 1950
zebral st'lrSun.Iwwo nieduża ilo·ść uczeS"t·
nikótv. W Liege w r. 1953 było ju~
ich trz11.•tu, w Amsterdamie w 1956 r.
<>kn.lo 600. w Strer.•ie w 19.r;g r. o'lwlo
JfJO/'/, a w tym roku w Wa.nunqtO<nJie
clwba ok.
1200 osób. Swiad<:zy to
prŻPde wszystkim o szybkim wzrokie
liczb<:>w11m 0<rgamiza<:ji socjologicZn1f'ch
na świecie. o wzrasfxt.iucum zuinte•resowan i t1 socioloqią. o s-ilnie odc:rnwamej
pr,tr::l"b'e knnwlvftl i WJ/rm iany d.OŚtl'iad
rzl'ń
tc§ród sam11ch socjofog6w. St11d'11m sod0•l<>qicrne lwnqresów s<>cjo1o•
p '"zn w:h. ·które nil pewno zo.~tl'fnie kied •r.~ nr.p; .w n". będ::ie interernjcwyrm roo
dzi.alem w historii t.//'} nauki.

M

ny

Pia.tt1

ma

~wiafow11

Konqres ,<;l)Cjoloofi
nad trzema tema.ta.nu za~adn. lcz:ymi: 1) „Sociologowie, polftycv
i puli1'c-•1ość". 2) „S(lcjo/r>gia rc•.'Wflj11",
J) „Istota ,J „ proble-m11 te<>ri~ socjq_io~
nbr.~.r1owal

giczm.vch".

w uvS'tlkie

tl'Z'I/

tematy

nietZW!łlde
doniosłe.
Pierwszy
sta.ral się doloonać prze.glq,d;u
ja.ką socjologowie zajmują w

z

1ą

nich

rozycji,
różnych

państwa.eh,
między
wującymi wl.adzę, a

wUty.kami, spraobywatelami tych
krajów. Temat tern zaiwsze byl racze1
tabu.
Poliotycy
WS:Z!Jstkich czasów
nie lubią,
jeże/A zbyt natrętnie zaglądać do ich .,kuchni" l zby.t sz,czególowo analizować techn~1'e
s.prawowamia
władzy. I tym rMem referaty wygloszone na kongresie n1.e wnicsł11 rewela:cji i byly raczej ogólnilcowe Zarysował się wszakże' wyraźnie problem
socjologa, ja.ko eksperta rozstrzygają
cego dla polityka pozmzwcze zagadnie·
nia dl,a cLecyzfi politycznej i w związ
ku z tym probl,em jego odpowiedzialności wobec obywa·teli.
N a.jwięcej jed;nak uwagi '114 k<>tn•
uresie poświęcono zagadnie>n.iom rozwoju. Sprawa jest o podsw~voweJ donioswścl
dla
wsr>ólcze.snego
świaita.
Znalez,iem-ie dróg i mertod szybkiego wy
rów111łnia poziomu rozwoju ekonomicz·
nego i spole-cznego dla k.rajów zacofanych je.s t ·warun./dem utrzumamia rńw
nowagi światowej i uniikndeda po-waż·
nych zab11·rzeń. D11sk11towlll1W więc nad
wczesnym i stadia.ml rozwoju, n<ld zagaiJ,nieniami utrzymanda tempa wzrostu, a w wielu se-kcjaich rozważano zagadnU?.n ia szczególmve, jak 1141. zerwanie z
tra.dycjona/,f amem w
różnych
dziedzimach życia spo:lecz·nego i produkcjo!. rola religU w p.rocesa.ch f'ozwoju,
wpiyw urbamizacj-i, przek.1zta.lce.nw wsi,
problemy moderrnt.zllJC.il poliJtycznej itt>.
Na te temaity przed.!tawi.<mo przeszln
80 refera.t/Jw. W tej dziedzini.e k<n?!Jł'P..s
byl oka.z.ią do 'PO'Tównami.a wvn~kótv badań, stan<nvi.•k teore111cznych, te·ndenC'ii J..d,e,ologiczn1JCh. 7:ebrane referatu i
glosµ d11sk11.•yjne będą p01llnźnym przyczymlciem do ·na11ld w tej dziedzinie.
Wreszcie dy.•k.ttsje nad t.eor;=ni socjologbcznymi by1!i w1,1razem 0<lcz111vanej potrzeby kod11fik-acji różnych stanowisk, „teorii fredniego za.siegu", snre
cyzJJ-wania terminpl.cgii itd. Tutaj równie~ dyskutowano w
sekcja.eh,
prz11
c.zvm selc„;a d1!sl<ut11Jqca zagad1Wi'Tlia
IRV>rii nUJ;rksi.zmu b11rla szczególrMe o,Jy~

Wion4:\/

Na margi·nesie, a raczej z okaz;i kQ•n4
gresu zebrały się także komitety badawcze
istnie;ące
przy
Zruszeniu,
organizujące badania i>0równawcze nad
różnymi zagadnienia.mi w
skali mię
dzy,narodowe;. Lecz dcni.oslość kono•esu nie polega'ła tYlko na wyglasza•iycli
refe:ra.tach, na polemikach i uzgodnieniach osiąga.lny.eh na zebraniach nau1wwych. Obok ubrań ofi.cjalnuc'i odbywały sic se~ki spotkań po.s2c 7 e(lńl
n ych socjoloaów oraz orup Tl'ta?ących
te sa.me zainteresowania, bada;ącuch t..e
same p·rocesy, tJracuią.cych n.ad tymi
samymi, lub podobnymi zagadnie•iia-

ANDRZEJ
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Jakli byl w:lzlal delegacji f)(> 1 •klei?
Byk> na.s dziewięciu. Nie bud.ziLi:irny
tej sensacji jak na popnednwh koingreswh. Sta-n<nvislw sacjologiti tnlskie.i
w międ.zynarodowej 'ocjologU jest już
ugruntowane. Wydajemy trzy c-.rnsopisma socjologiczne w języku polskim
i jedno w języku angiel.•kim. Wszy.~1kU! one rozchodzą się szeroko po świe
cie ł na.sz dorobek na11/wwy 1cst .iwt
dobrze znany Prz~stl1wi1iśmy 10 refera.tów, zabieraliśmy głos w dus.kus.iach, przedstawiciel Polsld został powołany
do komitetu nominac1jjnego,
który przygotowvwal ka-ndydatury nowego
r>rzeivodnicząc 0 go
Zrv•szenia,
(.ro3'tal nim prof. Rene Koenig z Kolonii,
znany po·lsldm je1l.com woje-nnym internowamym w Szwa.jcalrii . gdyż wyJCla·
dal na kursach dla nkh zorganizowa•
nych), wiceprzewod.nicząątch l nowych
czlonków
komitetu
wyk-ona.·wc.zego.
Prof. Ossowski, który był wicepr:ewod.n,!czącym w trzech kadencjach vst':]?ił
11a mocy staitutu, a Jego miejsce w komi.tecie wylwnawczym na mocy wyboru
przypadlo
niżej
pod.pi;anemu.
Jest ta.!de rze<:zą interremjącą. że mhno
forma-lneqo zarprosunia ze stron11 NRF'.
trhtt 1lf1~tP, .VYll/ konrrPi: 0-„:n,1;{- 1a 1\01().,,;1.

Rada Zrze..~zenia, joonogwśnie posta·nowila zwrcX-ić sie do Pa.Isk.i o zorgani::owanie następ•1e90 /<<moresu 'V nasz11m Tcraju.
Dele>gacja oo/ska byl~
tak-te za.syp,11wa.na propozyciami ró?ny<:h
uczon1Jch,
r>ragną-cych dt> na,.•
przy}echać. Na·sfępn11 kongre.s odbęd.:i.e
si-ę więc za cztery Zarta.

,JAN SZ.C.ZEPASISKI
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JERZY MICHALSKI zastępca
kierownika
wyprawy, lat 31, absolwent Politechniki Łódz·
kie,i, główny inżynier lódzkieg<> „ElektN>montażu". '.l'aternictwo uprawia od 11 lat, obecnie jest
preze-;em Kola Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego. W latach 1958, 59 i 61 uczestniczył w wyprawach na Kaukaz. Dokonał tam w ubies;łym roku drugiego przejścia Piku Szczurowskiego w
czasie 12,5 godzin, podczas gdy pierwsze przejście trwało 5 dni. Aktualnie zalicza.ny do piątki
najlepszych alpinistów polskich.
Obecnie przebywa w Alpach Francw;.kicl!., gdzie
m. in. wraz z Maciejem Gryczyńskim powtórzył
ubiegłor<>czny sukces zmarłego traglcznle w ostat•
nim czasie wybitnei;o alpinisty DIUgosza.
z.dobywając
Filar Fresney w masywie MOIU
Blanc.
M."CIE.l
GRYCZY~SKI lekarz WTI>rawy
i towarzys?: wspinaczkowy Jerzego Michalskiego.
z którym tworzą w t.ej chwili bodaj najszybszą
<lwó.ikę w Polsce. P<>bili wszystkie rekordy, zdobywając
uhleglej zimy 1.000-metrowy fUar Mię
guszowieckiego Szczytu w czasie 6.5 godziny,
podcza,• gdy normalnie potn.eba na to w iden•
tycznych warunkach około 15 godzin.
Gryczyński ma 26 lat, jest absolwentem łódz·
kiej Akademii Medycznej, pracuje w klinice laryngologicznej AM. Dwukrotnie by! ucze$tnikiem
wyprawy na Kaukaz, obecnle również przeby•
wa w Alpach Francuskich.
Alpinista I lekans
w Jednej osobie, uprawia także narciarstwo.
BOGDAN MAC - lat 27, absolwent Politech•
nlkl Łódzkie.i, inżynier elektryk, pra.cuje w In·
stytucle Włókien Sztucznych, Uprawia tater";i·
ctwo od dziesięciu lat. Ma na swoim k~CJe
J>ierwsz<> polskie
przejścia
Kopałkowej - Grani
i p-0łudni<>wegu filaru Durnego Szcz.yt? w Ta·
trach, zimą 1960 r<>ku. W roku 1957 t o9 uczestniczył
w wyprawach w Alpy Austriackie. od·
znaczajac się m. In. zdobyciem wsch<>dnleJ ścla·
ny Dreltorspitze.
W cza•ie jednej z.e wspinacz.ck, spa.dający kamień strzasltal mu kość śródstopia
Mac m!me
to potrafił sam wycofać się spod śaany I dojść
d·o schr·onlska, odległego o p<>n;i.d
3 g>Odz!.ny
dl'ogi. Sądzę, że ten wypa<lek w•kazuje najlepiej, Jakiej odp<>rnosci fizycznej l psychicznej
wymaga alpinizm.
A:\IDRZEJ MILLER - lat 26, Inżynier chemik,
as~-stent w Katedrze Polimerów PL. Uprawianie
taternictwa ro71>ocząl i;toounkowo niedawno, bo
5 lat temu.
Będzie to jego pierwsza wyprawa.
poza Tatry. Dotychc7.as ma na swoim k-oncle
wiele sukcesów tatrzańskich, w t~·m roku m. in.
przes>.edl wsch··dnią ścianę L<>mnicy I tzw. „wa.riant R" na Mnichu.
ZDZISI'..A w KOZLOWSKJ - lat 33, uprawia taternictwo od 15 lat. z zawodu Inżynier elektryk.
Slttlcjalirsta w dziedzinie ultradźwięków, pracownik Inst.ytutu Pod.stawowych Problemów Technl·
ki PAN. Obecnie mieszka w WaNzawie, ale jest
wych-owanl<lem lódzkiego środowiska alpfnlstów,
st~ d też jak'° jedvny „obey" zo-;hl przyjęty w
skład w:v1>rawy. Po śmierci Wawrzvńca żuław•
sklego, był prezesem Polskieęo Klubu Wys;:>kOgórskie1?0. Tak, jak kierownik wyp.rawy - Andrzej Wilczkowski - posiada stopień instruktora
taternictwa.
Uczestnicz~·! w czterech wyprawach zagranlcz·
nych. W roku 1956 był w Alpach FrancUr";klch.
rok później - w górach Wietnam•, w 1958 r.
brał udział w cksµOOycji kaukaskiej, zaś w roku
u1>ieglym wy,ieżdżał w Alpy Walllskle. Ma wiele
osiągnięć
tatrzańskich, m. in.
pierwsze zimowe
przejścia fllaru
W<>lowei<o Grz'?fotu I Ba:'!ztowoe.I
Prz.cieczy, w Alpach zdobył Mont Mau~lt. zaś
w Wietnamie najwyŻ8zy soczyt w tym kraju Fan-si-pan.
k
IJ!.
....
Pon.a.dto w sik ład wvpra~"'Y
wej.dz e jeszcze dwóch u<:zestn1ków z czteroo.s.orO""-'eJ i·sty rezerwowe]. k tórych nazwisk or6anizatorzv 1es:zcze me u1av,m1aią.
Fakty
tu
przytoczone
~
do.st;;•E-cznym
świadectwem do.św1adczerna uczestnikow orzy
~lej wyprawy 'V H;n<h.1iku.-;-z. ktor:v •rudnoś
ciami niewiele tylko ustępuje Himalajom.
Tark więc próba sil będzie na pewno pasjQ-llująca. O przvgotowamach do wyprawy na.piszemy wkrótce.

ZDZISI.A W
KOZŁOWSKI

B . .T.

Zagubiony posterunek
(Dokończenie

str.

ze

1)

dz-OI!1ych. Sąsiedzi W&i)'.>magali. jak mogli
gdrnkiem
mleka. starą kosllulą. PnekonY'wali żornę, że i)l)winna
zameld-ować
na
po.slerunku,
ale zahuka1na kobie.c ,na bah
się męża i ,.obcej". rez~'>dują·
cej w odle.glorści L'i kilo.metrów wladzv. Więc sąs ' edzi
wyłonili
delegacię.
W li)'.>cU
,posterUl!le!k w Pu.su.i.-y Mariańskiej

orzeciow.ko

wszczął
Pawłowi

znęcam.ie

się

Jedną

sześciu

z

nad

sprawę

K„

za

rodziną.

po<lobn~·ch

s'>rarw w tym rorku. ż.- ludzie
n.ie zlękli się a.wantnrnika i
za.meldowali o Je!!o wyczyna.ch. i§•.viad-czv o duż,,·m 7aufaniu do rniej.srcowycl! .;;itróżów
,poorzą.cl ku.
Wiele
zresztq
wykrytych
przestępffi.w,
choćby - na przy
klad r.likw i<lowame trz€'Ch
już w t'"m roku zakon.'11Plr-0wa
nych glęooko
melin
pijackich, 7a\\"dZ'ęma.ią
milicjanci wsp<ilprary ludnośe;.
No
tak. na W.si trzeba być n ie

tylko
dobrym
d etet~tywem.
ale nie go!'ISzym również paychc.log1em.
A co z petycją komenda.n.ta. podp;s.a.ną przez wszvstki<'h B wieiskich instytU<:ji?
Rsdra. gromadZ!ka p<>dJ€'la oon<l.Sną uchwalę. zaś ;.'<"Wtet<>wa anulowała ią z uwagi na
sprzeciw PZGS. kt<i-7 obawiał s1ę, że gorS1P<Xla przestanie orzvno.•ić dochód.
- Ca'e szczę.ście
przym11mniej. że od trzech tygodllli
J>t0<<;.1'.>0da je.<,t w rem-":i.de mówi kome.1 1danJ.
C7Ju,!ę
$.;e prawie tek, jruk na urlopie dodaje.

*

Kończy

się dllisiej.sza służ
s1edanta
Gawma.
Po
długiej rozmowie obaj mamy
już
dość
spraw
zasadnic7ych. Więc - l-0Jal?'l .e pr:zy
znaję
pa.nie
re<la.k1urze
idziemy na rybki. Prnca mil;cianta w:e:.~k'e.!!o. to obok
ciciJkich
obow ; ą7.lków
tak:że
owe dlrobne uroki.

ba
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1· ;-c-~-..~·«e

Nasi

I~

•*

Zespół

praOO\vruików naukoprowa<lzi
Krakowie
z„.
związane
doświadczenia
ogrodowa hodowlą prawdziwdo
dOIS:zli
ków. Naukowcy
wych w

\

v.iniosku. że stworzywszy na
dzialce ,.przydomow.;cj" odpowiednie ·warunki można bP,dr.:e „uprawiać'! na pi,ej borowi.ki.

Ostatnio

si~

rozwiódł

tym nic dziwneJ!O. .E?dybv n'e
gp:s

alimentacyjnych

żąda1i

.ie.!lo bylei malżcmki. Domag:i
s!e ona dla siebi<> 1200 dol.
miesie<:znie, ooza ty1n zaś &IO
dol. dla dz'<'cka i :?.O dol. dla
p.sa. IV uwagach ko11cowych
że
&twierdza.
p, Mortimer
gdybv suczka urodziła male,
to 'kwota a.\imentacyina powinna wzTosmić o W clol. na
żyjące,go

luui:dego

i:;p·:)-

&ól!>. że na galk~ oezną nakln~
da s(e specjalne 15zkiel!~a.

Na.iwięki>zym
c.esza się oczy

powc.dzeni.-,,m
ii fio-

różowe

let-Owe.

Lor<l Cobbold. bylv dyrekBank o! Fmgland. ZOcitał
f31Statnio mian<Jwany .szamb·elanem dworu. Do jego obowjąz\i:ów naloży m. in. cenzutcat rnln;rch.
rowanie sztuk
Ani sam lord. ani sztab iego
wspólpracowników nie mają

tor

je<!nąlc p0ję~ia o

teatrze.

się

pOłkach

na

księ

garskich „Spotkania
z czasem" - zbiór Interesujących wspomnień

Romana

Zrębo

wlcza, byłego kustosza Muzeum Sztukr.
Ta ciekawa kslątk11
nie zawarła jednak
wszystkich, jakże iicz-

nych przygód I przetyć autora. Nie ma
t am m. In. np.

cych

frapują

opowieści

„nie-

samowitych". Uzupeł

ten brak drukujemy dziś kolejny

n iając·

odcinek· z tego cy-

klu.

na.l

przez siebie

kuro·patwę.

A więc podwó,jny lup. Bywa. cu.sem i ta•k, ŻP myśli
wy jedn3•m strzałem u1wlu,je 2 kuronatwy lub 2 kaczki. Ale wbrew Jl'Orz.orom nie
ilwia.dczy t.o bynajmniej <lob1'7e o nim. ja.Jrn o myśli

!

wym.

Po.Jowa1110e bC?: pieska, zarówn·o n.a ka.wiki ja.li: i kumpruiwy, ies<t pra.wil" nie-

~

i

W

mieii;cO'V.•<llŚci

Clich:ele

Z.:landia)
nowo
do

c>głosv>no

(Nowa

zat0isy

otwarte;

Zd1umien1~
'OOlożnych.
szkoły
i W€1.S<Ok:iść \l<,rvwolalo podani~

jedynego kandydata na akuCarli' Prom<>n·rn.
"?.<Prke ewa uzasadnit 1vm ż~
inz
t>rzeżvl
kierowca
14-krotnie klopotv z ko\Jjr>[;i_

Prn1śbę

iflko
mi.

rodziły

k:tńr0

w

je_go

sąanoch<Jdzie.

c!e u.r0dz';ny Snmuel„ Goldwy
na. który uko1iczyl w tym m:c
s'<>cu 80 lat życia. Gol<lo,Ąryn
uchodzi zg_ oica kinematog1·afii
iedr.""<!<> z
i
am~vkai'l."ki.Pi
twórcó•w Hollywoodu. zaiożyl
pc<CZątkowo na spólke z kuzv
n~m mal0 studio filmowe w
stflrei ;.itajni wśród n·0marn1'J_
Kallforni1
gajów
CZOVJYCh
(mi<>kwe to na1e7.y dz'iś cio
Pa1ramnwvtwórni
wioełkiei
untl. Jako 'aufora scena.ci11.ozv
7.aa.,.Nwżnwał

C!'ci!e

6wbtlo.

Klimat.

Cl~

~ię

nrndzil

cl.ej doby ,spada z ko.slfnosu
naszą pia.netę Qd c1rziesięciu do stu tysi.ę.cy ton roz-

na

drobn.ionej SUJbsta.ncji kcx."ffi1cz
nej. Tylko niezna.czny jej pro
cent przypada na meteC1ryty i
wiięk!;ize ciała met.eo,rycz,ne, zasacl,niiczą zaś część stanowi pyl
o stopniu rozd<robnienia niemal rnolekułairnym.
sądzić, 3e
błędem
Byłoby
Ziemia nicz.ego „,;w od.po1wlied'.zi" ntle wysyla w kosmos.
Wiadom-0 np., że staJ.e - choć
ba.rdzo porwo.ii - „ro1zs.:ewana"
je.sit w prz.etS<brzeni ko=icznej
a.tmosfera ziem.sik.a. Promi·enio
wa.n'i:u cia·ł ko&mkznych Ziemia odJp<J'W'i·ada ern<itnwa.n'i·em
wla.s>nych, ziemski·ch fofonów.
•W istocie w1ęc odb 0'wa się
ciągły proces wymiainy materii porn iędizy naszą planet.ą a

paE.j11nujących

11bfitq-ś c1,

ta ki ej

w

Z\Vlaica

om glaclko v.rypnJe-

pl"·U;:i,

kohviek lepl\ą
kilku dnia.eh

poikr:d.c

ja<ka-

su]'),.ta,ncją. Po
można 'zb'eTać

daje się w~1odrębnić
py.lu k()l=1111icznego.

przyop-0w\adal on
f{tóregoś d11la szedl d·o meg.o ma.c;azynu 111lody, eleganiekl
pan, pr-osząc o pokazanie mu naszyjników,
gdyż ehee nabyć pre?.~lllt ()la narzeczonej.
Z:l.>d,em·onstr·owano mu wiele dr-0go<:ennych
kompletów. Prz1'glądal je z wielkim ?.ainteres-0\vą.ni·etn, g·rly nagle.,. zN>hit ruch, jak
by coś chwycił, sehowat clo kieszeni i za·
W sklepie P·[HJniósł sią rwecząl uciekać.
nach~nqł0n1 na dz·w.one1i atnnnowy

tes -

- ciągnął Jubiler - clwl><:h ml·odyeh s>i·
bi.ektó\V wybiegł.o zn. ni1n na. uli-cę, jak
spod ziemi zja"riła się po1icja. i mt-0deg.p
<'Złowieka schwytano. PrzYPr·owaclżony clo
p-OZ\Wll'il
nie nie
biżuterii.

P-0 slcontr,o-lo'\vaniu oJcazaJo się, ?e ist,ptnie żadnego Ii:Jej1l<)tu nic brak·owalo. Sk·on
sternow.ani zaczęliśmy go ba1„uzo przeprnsię

od„

za p·nsądz·enic <> kradzi·eż,
fi~l«o-d·owania
g<lyż iłHłCZe.i ()gl·OSi swą ]{1"7.Y\Vdę w gazechcąe clopuśeić cl·o sl<an<lalu ofiar-ow:.llein mu 'vięk
ciągnął jubiler Zad·OWf>lony i upicnię·tlzy.
su1nę
szą
śmiechnięfy opuidł magaz~·n, a my długo

t.ach. Nie

jt!flzcze dyo;kutowalit<my na temat j<1go
gwaJtiownej. ni<ezrozu1nin1cj llCie-czki. .•
Po 2 tyg-0.Unia<:h zjawił sic p.onnwnie w
naJSzym magazynie - OJJ·OWiaclal dalej ,jubiler - i, jal< gdyby nigdy nie, P<>1>r<1>Sił
znów o pokazanie biżuterii. P<l wielominut.owym <Oglądaniu, zrobił nagle ten sam
ruch oo poprz·eclni-0 i rz11eil się do ucieczki. My jeclnal< z poblażliwym uśmiech<mt

p.ośclgu.
g<l, nie podjęliśmy
zgF>ozo, 7.a.ttl·Va"'.:vUśmy
Ale l).(:t chwili,
b1·ak bryl~ntowego naszyjnika i pi·Pr!ici·Ołl•
ka z rubinem. Wybiegliśmy na uli-00,, <do·
clzie.i-psyrll·olog znilmął jeclnak !>ez śladu.
Zawiad<lmi·on" P<>licja, niestety nie wpa·
dla n.a _jego tr·C>P".
lochał.am tej relacji Jubilera z dużym
zainteresowaniem. komentując przcpomysZ.C>wość i bezezelno1ić
bi·eglość,
Judzką. „Nie-eh panu to nie imp·oo.uje - pL·zerwal .iubiler moje wyw0<ly, opowien1 panu jcis:r.czo pikantniejszy cpiznd":
„Otóź pc,vncg<> razu zja\Vil się 'v sklepie
el1'i:aQcko ulll·any t>tarszy j-egomosć - cu·
<lz.oziemioo. J\1ię:S1'kał wraz z żoną w luksusowym hotelu. Zwróci! si11 <Io mnie z
prośbą, abym nazajutrz przywiózł d·o hotelu kilka klejn-otów, gdyż '.i:ona zachoro·waJa, a ehe~ jej coś Itupić na roczni-cę
Następnego dnia, sp·elnla,iąc jego
ślubu.
pr<01lb<:, wybrąłem kilka. wspaniałych lcle.iurlałem się do hotelu . Przywitał
i
notów
mnie bar<lw uprzejmie i wziąwtszy ode
mnie waliz<i<:zll:<: z bi:<uterią wszedł do prz.v
jego chora
ległego po!wjt1, gdzie let.ała
żona. Drz·wi z06tawil lekli"o uchyl-0ne, tal<
7.-e sJysz.ał-e1n jego gJ.os, Smjech i <Hlp·o-wiedzl kobl<>ty, po czym 'mpanowała cllu:i.~za.
ch~za... Pr?.y11uszczaJ-en1, że żona <lziqk:uje
mt1 za podarci< 1 darzy g·o p<lealunl<ami.
Gdy cisza. j·eclnal< prze-c!ągał;i. ąic: 7.byt dłu
g-o, zar.ząll"m si~ niecierpliwić. P-0 dluż
S7.<f'j chwili "'Stałem z f-0teła:, }>-Odszedłem
cl-0 tt<'hylon~·eh drzwi i zajr7.ale111 njedys1,retnje - zobaczyłem leżą-cą lc-Obietę '\V
łó:i:lrn, mc:żczy:;my nie byl<l w J.>l)Jwju. Za·
pukalcm cicho raz i drugi, a g-dy nie
otrzymal·em :i:v.qn-0j odpowiodzl. zniccierpli
wl·ony wszedłem do polwju :przepraszając
u1>rzejmie. Nael1ylilem :sir, nad chorą i
przera:teniem, że nia jest
stwi•erd~Uem z
to żywa k-0bieta, aJe naturalnej '\Vielkości
lalka! El·eg-ancki zaś cudz.ozien1i-e-c ulotnU
tylnym Wyj,;<:icm.
się z m-0.Ja biżuterią
Ni()tstety i tym ra„em policja nie zdolala
uchw:lrciC zl.n<lzic,fa".
granic.
ni~ miało
m.oj.e
ln.łrzenie
jubiler ze śmie·
wt.racił
Teraz ch('m - opowiem panu jeszcze inny
prz~·11adek, 'v którym dzięki r&ojej
naiwn-0ści i Jatwowiernośei wpadlem I>Od·
wójnie:
„Tym razem zjawi!" się u mnie barow
ładna i wytwornie ubrana k<lbieta; p-rzed·

S

O

'°

nieprzerwran'.·e na

•:• OPOWJ.f'SCJ Z DRESZCZYIHRM

Prz·~.«trzei'J

jako żona znaneso w
mi się
profes-0ra, <!<>!>tora. choról> psychicznych. Opowic<Jzi~I" mi .,. wielkim
smutkiem i przygnębicni·em, że mą~ jej
jest stale bardzo zapra-0owa11y i nigdy
nie ma clla niej eh.wili czao;u, i tyl')1 razem P<llecił jej, aby mnie popr-osila
Jcilku
mieszkania
przyniesienie do ich
gdyż
pierścionków damsl<ieh i mę<;kich,
chce eo~ dla niej i dla siebie wybrać.
Zg-O{lzil6-m siq chętnie na ten trud, g.dyż
-cenilem wysoko p•:>wsze.chnic ~v.an-0wanego
p·rofes<Qra. Nazajutrz o um<.lwionej J>Orze
przyszedłem d·o ich mieszl\:ania. Na progu
poznana pani,
P•e>witala mnii' wcooraj
biwzięł;i z moich rą)l; kasetę z cenną
źttterią 1 udała sic; <I<> ~a.binetu męża, a
ja usiadłem w po·czel<alni J.eka"kic,i. P<>
chwili w drzwiach gabinetu ukazał się
pr·pfiesor, z uprr.ej111ym m\mieehem zaprosi! mnie do wn~t1•za . Gil.V wygo·clnie u.siaCflern w f(ltelu naprzeeiw niego, zacząl
7>flflawać mi nieoc7,eJ<iwąne dla inniie pytania: jak sypiam?, oo jadam? Raza! mi
Zniceierpliwi-011y
nawet pokazać języli:„.
z>wytalem go eo to ma wspólnego z kupp·oblażli ...
si~
ne1n biżuterii? Ufo{1niechnął
wie i nadal zadawał mi p<><Joill')e pytania.
Wr.Pszcie d·OJ>rnwadzil mnie do takiej wście
kł<>ści, że ni·e pan11.iq<: nad sobą za.eząlem
„albo
krzycząc:
\Va1ić pięści(\ 'v biurltlfl
pan pr-0fei;or zwróci moje klejnoty, a.lbo
ttli:ryty
\Vó\vcza& nacis1u11
je kupuje?"
clzwonel<, wpadlo do gabin<>tu 2 bial-0 ubra
nych sanitariuszy, "vcisnęli na mnie kaftan bezpieczetistwa, siłą wepchn<;li do karetl<i i Odwieźli do s>11>itala. Dopiero J.>O
3 dniach sprawa sic: wyjaśniła i zostałem
wy puszez·ony,
Jak sic: okazal•o, plęJ1n;i. dama. przedsta'vHa się pr<>f~orowi .i~lio 1noja żona tj.
Jako żona jubilera. z płaezem sl<:arż;vła
się mu, że jej mąż, tzn. ,ja, choruje od jakiegoś C7.<!$U na. mani<; prześladowczą, że
każdy chce mq: 'ukraść biżnt.-rię. Błagała.
profesora, aby Je.i męża przy.lal nastę1>ne
g<0 dnia w charakterze pacJenta i zaczął

„

leczyć.

mic;

dzypla1nieta·m·a
nie je.~.r prn~ta
- wypełniają .1ą
dmbnmt.k;<> pvł
ki, proj,ukty M'l
t-<ż
czy
bida
zn.i.s1zcze•n-J6. s:!ałvch ciał n.ieb'e
l'al<ie p<>dwó . ine s.ki·ch.
m. i·'.'J •
krążki zna.le_zio- a<'•leroidów. Wvn·tt na mie3scu miaTy ich s.ą po
upadku stynnez
g·o m.Pt~ru t:vn· równywalne
gu.skięgo
w;ek.<:.zym1 mo!e
'
kulami. Jest ich
Ul ko~1m<J1~ie "ri~l
k<> obfitość i one to n ·e'Jrze"-

'v.aini,e .,z.::i.5n1i~·cafa ' a~mosfflr'
ziem.s.ką. Te.n r0dza,j p·1Ju noza
zlemi>k!.z·~o od.gr,„<.va d.ecyduia.ca roll) w d-0bn·wvm pr·wTo<lci~
1

tegn pylu joe«J wielce ut-udba.rdz'ei
wlaściu.1'.e
t
n ionc
e::cŻE1gól0<w·e p<J;z.naniP ,zo doo'e
ro s'ę roz.poczvna. Raikietv !m
$irń.i·cz.n e i sO:urt.:ii. h.-i wvpc.s~ Ż~r1ne ~ą w p1-Żyrząd;·, ~.zwalaia
ce rej(!ł.<1troować uderzenia czesto<?k p,·1u. o C!eża,rz"! rri'!i~"do
Wyd.~ ie
cześci ~ra,ma!
wych
się, że im prz,·oadnie za.o.8d'li
c7.e za.da.nie w tY'ch bodania.ch,
gdyż na pc-wier-z.rhni Z'emi n".i
tS·;i O'''V
p:-zie;:o,3kodą
\V!·P.k.~·2.41
„łoka.Jn,2", 7.'Vl;i,<1zc:za po~h«-d?e
prz.emy:.~.lo·weg-o, zani·oezy,~·?:
aute'ltvczny pyl ):Qczające

nia

ch<J•dzep.i.a lrn1simic:zmego,

NIE R.07.WT/\'7.l\'.'fE

J>ROBLEIHY
Ski.ad l slruktura pyłów ko$mieznych może 7.dra<ir.ić nam
ni<iże opow'<'wiele tajemnic:

ProfefliC>r zg.oclzil

Rię

i

na1n o v.rArunkA<.'h ich n')-

wstani.a. o naiurze ciał, ~ ktń
rych siq f'!.c:Jerwaly, o prcc-esa.ch.

stawiła
Paryżu

go

mm-

metra.

d'Zieć

obserwuJąc

WY'llCtSi S"!'t
części

ne

cząis.tkl

2a-chrd-z~('ych

\V przestrzeni

<lzyp·lanetarnej, a na"vet„.
ciu pryza Ziemią.

Q

mi~
ży

popularna
samej
W l"'l."'"'ZY
jest hipoteza znanego bio,c-hemi
we.::llug której
ka Ho11dime'a,
p::-zestrzeń

mi~d'Zyplanetarna

v;y

peJniona jest mil!arojami niezmie1'
nie prostych ciał 'lyjących. swe
go rod7aju planktnnem a'5trrino
micznyrn. ]'fie należy się zb~
nio dzi\vić, żo możliwe jest ży
waru!1'
w najsurowszych
cie
Ostatnie bada<kach kosmosu.
nia nad mikrc·organi:;m1ami dowod-zą, że są one od.parne I na
n.ajniżsr;r..e temperalury i na n•'·
ba.rdziej 7.abójczą radia<'ję.

AT

roy 1stn ieje

rzecnywiśiCie

pla.nkton" -

rozst.rzygną

przede

"'"ZYstkim badania nad

pyłem

,.astr\.

kosmicznym.

nazna-

mnie jako maniaczył wizytę, traktn.iąc
dama. .••
A
wie„.
ka. Dalej już pan
- ciągnął ze smutnym ullmiechem - odez
kasetę
mnie
<>de
brawszy w p.oczekalni
biżuterią ulotniła się innym wyjściem, zawia<la.rnlając profesora, że nie chce drażnić ni.ęża swym ·widokiem.
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pylu

przeczą,,;tki

cietne.!

urodwj: na pr:-·t.ka.ch pod mikro.s:ko1xm1 niemail za,V>'i;r?;e u-

przyte>czyć.

domagał

N1ebedv pyl

rneteor:vty.

rowaine

"dp.ry1~.ki.

Srect,nica

ma.sy na,<.z.e.i planet''· Barb.ni.e
pyłu Jrn,~mi.cznego
mrn-::rr..ą t.cnvaTzy-

na S!r2b1e
w opisanym zjaw:iSku z 1938 roku . Najczęś
zna.jd.ujemy pyl
ciej jednaik
kosrmczny, topiąc świeży czysty śni•2g 1ub wyd.z'.oela1ąc .stały os.ad z wody deszczowej.
Lo•wcy pylu kc1><1nicn1ego dla
p01slęnuj.ą
celów na.u1k<J>1Ą'y•ch
ina.cz•zj. Na woln>'m. P"'W"Pt1rzu

P

liiizaf>, a1·e <lll ol>ra0ony

st~·gl.e

zagad-

.alic nie

us.tawiają

(-dzi~ią.t

N a ry.stlt!1 h-u (1)
widzimy owe za

a.stro,nomi~.

że od iaą„u
uw;:igę, ja.k

rzoo wielu laty, mie«r.ka,jąe dłuższy
czas w Paryżt} po?.nałem bardzo mile·
go i l<ilturalnego k<ll<.>l<cj<Jnera obra·
zó\v, P·O!SiaiClaczą duże.i prywatnej gale„
rii, a jedn•orzesl')le arty~t<: jubilera. Łączy
ły nas wspi1ln·e >;aintCl'e<i<>wania z dziedziny
sztuk plastyeznych i w krótkim czasie roznan1i serdeczna przy'v:inęla siQ między
Jog„o magRzYn jubiJersl):i znn;i-dowal
jaźń.
się na .iednej z -r:łegantszych arterii Pary7,a.
Tam też w zacio;„nyrn liantorl<u za sklepem dy5lcutowaliśmy, a <!z<;:st<> na\11.ret sprz.eC?zaliśmy sir, nad ul<ła"J<tn1 k-olii i d·obiera·
niem koJ'°'rów dr-0goccnnych kamieni. Nie„
jedn<lkrotnie Jadaliśmy wspólni"' obiady i
kolacJe, w czasie których jubiler Qp.owiadął
n1i bardzo inłtcr-esując-c cpi7.ody ze swoich
l<:h tu kilka
Chcę
i>rz.eżyć z klientami.

ko,,.miczną

szy)>kośeią

ki km/sek.) wtargnfo do atm<>pnsfery, z jego roz?;ąrzone.f
wierzdmi odrywa się s~oplona
substancja i z<J.~taJc r-0zpylona
w po<;taci clrobniuU<icA kropc·
lek, kfórn na,;tępnie twardnieją.
i op"da.ią powoli na powierzch·
nię Zienti.

do n as z
a'.ę
prze.Q1osta-j.ąćej
przedimiot
stan<J•w1ą
wi·ełk1ego zai.nte.r.esowam1a na-

Osiadając

spra'~'dzenhL

Przede wszystkim - pył me·
Powsta.ie on wsku·
teoryczny.
zniszczenia w atm<0sf<!rze
tek
więl<szych i mnic.iszycti ciał me•
t<>orytowyeh. Gcly ciaJ.:> takie z

ko1s.moou,

"~n.t·e Pili e
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„ZASWIATOW"

Okazuje się, że pył J>Ozazlemski - ja!< wszystk-0 inne - m"'
nawet p<l·
żn" sl<lasyf!kować a
grupy i ro•
dzielić na pewne
dzaje.

ma.teri~.

wlasnoiŚC'i

zaś

nie

mogą
scyć

i

z

QOSCIE

tern.

smi.cznego.
Obi<>l>o-ni

ł

kać.

Jest zr<J·zrnmiaJe, że chaira1kszczególteir owej v.'ymi•a,ny,

0

l

po1wiie1rzchn.i Ziemi, cząstki te
miooza.ją się z gl.ebą l kreba
w1.ele wyBilku, aby je <Xk.ru-

wszechśwrn

j.ą

otaczającym

!~

okn-

slcłc1n1 ni.e opierą.ł siq zupc'tni~ i
że
twierdY.ił,
zrewi·dować,
się

przybieciągu każ

18 wrzeimi\a 19:łll r. rni•emkań
cy Om.ska 1 o'.-tolic byh śWiad
ka.mi nl'9!7.\V~:klego zja\vi.ska na
,
.·
o gromny,
· b'
p;ęS<•Y· czarny
rne .e.
obłok prze6u,wa1ący s.:ę z zap.rz.e.«.torn l
c hocl u n a w.se h ód.
na kilka g(}d·zin Słońce. Ja1=1ny
przeksr<:tąlcH
sl<J>neczny d1z'eń
T·eg(} rn&;ę w ciemną n.ce.
dizaiju zjaw1.S:!rn nie na.leżą clo
rwdkciś.ci. a.czko!w; ek n.ie zow
<J•ne po.chocliz.2nia ko~1ze są

~

pochorj 7 ; z P'1'1s:(;,
w roku 1882 w

zażądał

n!e.u1Sta1n1n~·e

ra na wadize. W

LO WCY
PYLU ROSMICZNEGO
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i

Z

~emi.a

nień

WaTszaW:c.

ukradł

przybiera na wadze

szeregu

zacz.ęly nafychmia~t przv
nioniPrńw filc'<igać imwch
mu. I tak powrfaln HołJyw0,,.cl.

Goklwvn

MIA

z

u.k-0,wców. Baid:mie tej substa.n
ro1zśtrzygrnęc1e
cji u.m<J<żli·wrn

Mil10'a.

n'ęlma

"

i
~
i

l;ca

'

ukazały

że bęili\.c

~
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Ostatnio

-

W. PuZnany fotogr'liik
sztuki. Prn<S'l(l popat-rzeć .iak
niezw.''klą
Przeżył
chalski
pięknie a.portuje ka-0;ikę nieprzygodę. Ja<ląc autem z dumyśU
tO<Wąrzysr.i;
nwo·:lny
Monachij.ski ha11dlarz samo- ~ wego,
żą szybkoocią spostrzegł nad
przypominało
co
szosa co.ś
oblok gęstej mgły. Gdy wy.. chodów oferuje stare. ale bę
(kas)
okał.alo dące, jeszcze na chodzie auta,
i.echał z „chmurv"
się. że caly przód samochodu osobom uczącym się joeźdZ!Ć.
oblepiony jest zgniecjoo~·mi Cena takk>i „oomocv nau\,o__o_d__2_5_0_m_a_re_k_.____
pszczołami ' POmazany mio- __v._1_e_i'_'_dem. Auto wj.echalo w róJ
-~
w toku iego prze.no.~in Szczełw·:>l'.<u
f'ZYbv
J'l:e ząmknietf>
przed
pasażerów
uchronilv
kan.sekwencjami
bole.snymi
tego sPOtkania.

~ 1iat {ilmQ\vv Stanów Zjed
noczonrch 0bcho<lzil UJ'<lCZ\\~

Nowy Jork: przeżywa ob<>ckolorowych
11ie 5?.ał mcdv

obec-l

nazawodniczek
11
szego klubu. Przerl ostatnim ł
meczern ważyły 850 kJ; i ilQO ł mo.żliwc. Pie.sek .,wystawia"
gramów. Po meczu już tylko ł (!rc•i>il pla~i. a co na.jważzas.trzel<>ne
zbiera
niejsze
500 gramów.
799 kg
•. Oto

szcwnial\:3..

oczu. Wvgląd~ to w ten

ną,

stępującym

re

ameryka1i.o.k1 aktor
Mortimer Hall. Nie byłoby w

Su1ko~vs1';

** *

żona

SW'i

„.

p~lmva.niu s. t·l".t.elil <1~ jastrzę
lna. .Jastrząb s1p·ada..1ąc wypuścił ze S'ZJJ-Onów upo•lowa-

Kobiece kluby pilka;rskie w
Abv przeciwstawić .się zwvAnglii w oryginalny spooób
czoiow; paradowania po wa- chca
powiększyć swe szeregi.
gonach sypialnych w negliżn.
zapowiadają
zarzacl .iapo1iskiei kolei kazal Na plakatach.mecz.
przed.~ta
cych kotiejny
wywiesić ta.t liczki uprasza ją
oe ncdróżnych o nieujaw:na- wiJ'ino 11 zgrabnych dziewczą• ..
opatrując ich Podobizny nan ie publicznie „czcigodnej i>iep0dpisem:
lizny".

myśliJwi .-oiujlł

~·

nie na ku,J.iopa.twy i ka{l7lki.
Cę ~ kwiorpaitw jest w
woj. ł~ d~ więcej,
se2JOI1,ie
&biegłym
w
niż
wiosem.n.e powoniemniej
drzae odbity się fatalnie na
naturalnym tych
przyroście
ptaków, które z ta.l~im powod'Zeniem ~przedajemy za
granicę. Myśliwemu nie wol
no ,jeclnak w czasie polowania 7,,abić więcej niż 30 sztuk
kurop·atw.
o.statnfo
mi
OP-Owia,d,a.ł
Jerzy
Jeden z myśliwych -

o_wszrsr1t1M
Pod tym hasłem
znajdziesz w każdej
„Panoramie" krajowe i zauraniczne
sensacje, ploteczki
curiosa, historie „nie z tej
ziemi", ciekawostki itp.
rzeczy do czytania.

„

Niełatwo

dzenJa
tyczueg~

Odróżnił
ZiPrn~ki{'go

PYlll

J>:VI J)Oehnod

aut-en-

.li.osmlczneio.
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- Dalej! Dalej! Altez, Delorfe! Deforge zwycięża?
- zduszone emocją okrzyki mmierają nagle. Wynik
jest już wiadomy. Siwa Mandolina o gapowatym wy•
'lądzie wygrała wyścig. Tego alę n~t nie spodziewał.
Nieliczni •częściarze łriumfalnie
Kolosalny fuks.
udaj~ się do kaa, by podjąć wyirraną. Mandolit1a pła·
Co prawda dostała najlepszego we
•i wspaniale.
•rancji jeźdźca. Detor1e ma istotnie najwięcej zwydęstw na swoim lioncie, ale i ia.k odprowadzają ją
JM>mrlłki u9mania.

POZIOMO: t. We~g „l'l:lady", siedziba Agamemnona.'
5. J€St między innymi ogłaszany podcza.s trwa.11•3 Mię
dzynaTodowego Roku Geofizycznego. 8. Rozmieszczenie
nas.i<lltl w glebie. 9. Krewny po mieczu. Ul. Tkarnna na
wsypy, 11. Lek!ki pól!k.ryty pojazd konny pochodzerJa wę
gier\51kiego, używany od XVI do XIX wieku. 13. zi;a•k
n;ezupelnego pęknięcia. 15. Wstyd. hańba. 17. Kwasny
plyn. 18. Greeka bogini tairczy księżycowej. 19. Księżnicz
ka hindus.ka. W. Rzeka. nad którą 1eży Fl<>-rencj<1.
2L W jego skład wchodzi rzepka. 22. Broń lub tkanina.
PlONOWO: 2. Gra sportowa. 3. Drugie co d" w1el•
Qrnści miasto japof1skie. 4. Spr-zęt gospodarski. 5. Zall'la•
domienie adresata na piśmie o nadejściu przesytki;
6. Rodzaj ciashka z kremem . 7. Zwierzę, rO.Sli:ia lub
przedmiot mllil'twy, którym w,sipólnoty rodowe okazywały
cześć religijną. 12. Miara drukarska. 13. Klusak orłow
ski. 14, środek 51:osowany w zakażeniach jelit i dróg moczowych. 15. Po~aJa. 16. Narzędzie ciesielskie. l 7. Syn
.J
Ju.cly.

NA KON, PANOWIE!

konne we Fraindziś wie1ka naOd qawna
miętnooć.
umarła świetność Anglii w tej branU;y. Kto
d?Jiś ehce .zobaczyć naj[epsze
konle w Europie, jędzie do
y~cigi

W

c1i,

loniKach poprzez adwokatów
i lekarzy, wię.k.szych i drobnych kupców, robo-tniJ\ów, rze
rnieśLntków, 4o lumpeniproletariatu, roizmaitych na·b:eraczy
i osiill$tów, Tylko, że boga.\si
chodzą na ,,pesa1ge", a biedOble
niejsi na „pe!ou;oo".
strefy oddziela od siebie tor
wyścigów. Wej,ście na ,,pi=sage"
kosztu.ie 5 fmnk:ów. Eiega.ncja,
obowiązkowy l>.rawat, mefon'ik
j •.. mo•żna oglądać koniP przed
w.<>tę>.>
bie.giem. „Peilouse" 'Pół franka, żadnych re.strykcji
ubraniowych, ąle konie widzi
się dopiero na bieżni.

to

Pa.ryża.

ToTów je& kiQka, a w sezonie wyścigi odbywają sdę cosieripn:u cała
W
dziennie.
impreza przenosi i;;ię do modnej miejscowo.ści D'eau Ville
nad Atlantykiem.
Pa1'l.stwo pobiera 7 proc, 9<i
obrotu każdych wyśc~gów, co
zważywszy powszechność ziawii>k•a i wielkie sumy, ja·kie
wchod:zą w grę, nie jest ma-

Na

Zna.fam gościa, mlol'.iego par:v-l.anin.a ze średnim wyks~tal
cFniem, który żyl z wyści
zmiennym
ze
Gral
gów.
szcz~śclem,· arre raczej gfodo-

wal.
jak

„pesa.ge"

do

niedawna

Gdy
nadawał ton A1i Kha;1.
zginął w WY'padku Sfłmocho

l<!.

dowym, gazety, które szeroko
komentowały to zdarzenie, intereeowaly się głównie pytaniem: co stanie ·się z jego
tl1taj1>lynn:vm1
n1ami? Bo syn
i na.'l'tę!'><'a nie
odziedz,cz:vl P<>
ojcu żylki da
ikon i.

B~·lam kiedyś św1adlkiem,
wygrał milion. „Mcvżemy

pójsć

na pi·wo'' - i;1Qwiedz1a1.
Nawet butów nowych nie kuptl. a w ciągu tyi<odn!ia z
śladu.
zostało
nie
miliona
Przeg1·al.
Pytam, do c"Ze.go zmierza.
10 milion.'iw, ku,.Wygrać
pić Cafe Ta]Jac z PMU, oże
przy
posaqz:ć
l'lić sii;:, żone
kasi11, a 1e.ameimu swobotl111ie
Ta•
Cafe
POwiedziBl.
grać" PMU, to taka kafejbac ka. Ja•kie ~tyka .;;ie w Paryżu na każdym rogu. Z WYli·
papiera,>ąmi,
szyn kiem i
totali11atorównież z Pl'>łU rern końsk~m.
W samym cent.rum Paryża
ha\,
specjalnych
je.st kilka
idzie u•y.ścilili t.ransm!(owane
gdzie jeszcze
.s.ą na żywo i
:poqcw.s gonitw można .stawiać
w:•ścię;ów
Wyniki
nklacjy.
p<:1daw1me są kilka raz.•· dzi8'rl
nie 19rzez radio w d.2.'lenniku
i wiadomościach. Trzy ~ecjal
ne gazet~· traktujące o sprawach koń.s.kich r~zch!'J<'.j7..ą .się
w nakladach prawie rilwnyc!)

do padoku. Właśnie
chtopcy wyprowadzili konie.
W środku treneTZy rozprawiają z właścicielami i kolorowymi krasnoludkami, dżokejami.

cl.o.-ną się

dy;§
dżokei

r:

wstrzymał

najleP5;ZY:Ch
zwyctęzaią

za.styga na
zbliżają
orszaJ):u,
.;t ępa do toru. „Kto
zwy.cięży? Jak typować?". Ale
zarówno konie, jak jeidźcy
Chodzi o
sa, nieod.gadnieni.
tak wielkie srnmy. że oszt1.stw
i zmów j est malo, Gdy kie-

yścigowa pa.s.1a ogarnia
Prawie wszvstk.ie kręgJ
spolrczne. Od t1.1zów !iw
PllfH'lW
nan.sjery.
sztuczkowych .sP9clniac.'l i me-

W

My,

jesteśm11

AngTicy;

z tego forum niemal •lbsalutpo·wiedzial mi11otności slowa 6ter X, kiedy wspomni<ilem o sl.aw'llym Hyde Pai·k Corner.
skrzyw-Il się
Natomias.t mister Y
poga'l"dliwie:
- Dzium.ay, ma.niacy i zupełni toa1ri4
~i... w ogóle niepe>ważnq. hipto•ria ...
Tak krańcowa ró żnica zda1i jeszcze
ba.r<tziej ca.ostrzyla moja ciela•wof;ć,
Po}echa'iśmy tam w nted?ie!t:, póź1iym popołudniem - w tym czasie Hy•
de Pal'k Corner jest ponoć naJ(>ieleawazy: n(JJjwięcej wtedy mów-0ó1J.'. na.jńaj

więce;

sł1wha.czy,

najgo·rętsze

d.yslcu-

•• ;e... l od rt1•?1l si111 ro.zczarnwalem.
Slawny •ia.rożnoik (corner) wielkiego
parku londy·11.skiego. okazal str: t1iebynaimnlej nie pnepclni-iu-'i~/1d i
tµll«'>
TtieU,czne
zo1'aezylifoiy
ny ~l'Upki ludzi.

.sezon turµstyczny
- AmerylwńsTd
jeszcze się nie rozpociąl - sa,rkast11cz
nie wyja.$nil
Pt>deszliśmy

miste~

do

Y.
najwlę1tsU(JO

11'1w-

piS'l«l. nad 1ctór11m ąórował Murzun.
w me-lqn,i/w. stoJqcy na skladane1
mów-ii.cu. Zl'Lw1eszom:i na nie I tabli·
ea r;fosiia, że jest to „sekre-tarz sto~
WM:i:t1szenia robotnlkńw krilm·owych" .
dotl'laśnie
Czarny mówca wolał
łl,..h1.t1m głos.em: ,„ .. my titkż<? jestaśmv
lul'!~k(m i iMn'am.i. (':emu nas <tysltr11·
m.i:mi"lcie? Nte ijy.slł,rym!nuicie na•s!".
Wetaż POW'4'TM1 ten sn.m tl.1'CI. któriJ
f!l.t"sfettJ. nie tl'łlfi.al do ttdr.~1,.,'ow. lio
•luchttc.zttmi byli sami dyskryminowjl-
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ml Pitagorasa" -

Wieczór baletawo-nmr.yczny (L.

o~ólnop.).

18.55

-

,,Drz('Wko

mą

- teleturniej (W). 19.30 07.iPnnik telev;iz~•jny (W). 20.00 .. Dobranoc" (W). 20.05 - ;,Jak za
króla Cwiec1..ka" - prl)gram PI
„Mil10 szuka mę
(Kat.). 20.35 film fabularny prod. USA
:i.a" Cdozw. od lat H\ tW). 22.00
ostatnie wiadomości (W).
clroścl"

SRODĄ,

z

pary®'kieir11

Z-Oiinteresował mnie jegomość. k,tór11
pod pachę swą •kladaną
brał
już
najwidoczniej z zamiarem
mównicę,

likividacji ,,i'ntere•Stt" z powod1J brak11
sluclwczy. Ale wlafoie pod.e.~zlo do
niego dwóch mężczyrn, więc mów·nicę rozłożył i zawiesi! na nieJ tabl-icę
- na.pis pod krzyżem oznajmwl. że
Kiedy
j<!st kaznodzieją katolickim.
.z bliżyli.śmi1 się. jakiś stai·szu mę_żcz11- ·
zna pełn11m nfop0Twi1t ol-osem pyl/.Jl
kaznDdzieją, czy malżeństwo kt1•toliclde obowiqz1t1e tlJ'llco do śmierci, cz11
tai/de w życht poza11robowym, Wvjaśn.ienie. że „tylko do śmierci" wuwolalo na u<l.ręcwnej tioonv pytają
cego uśniie<:h pele.n ulgi.
Nie &luchaJldmy da/sz11ch wyjaśnień.
bo «tojr1cy opri.rlal umundurowany oddzial Arinii Zbawf.enia zaczai grać
i śpiewać po·bożne hymny. a z drugiej stromi dal siP, s/y,qz.eć don~śn~I
ril">N! „Bul.em nofe.rem Al C11po·ne!".
cio.s ten. a iesreze bardzi.eJ 1.vulo·k
<lziwaoe.:nego mówcy sprawi!. f.e katnlick-i /wznrxlzieja :znów zosr.11 sam.
Ro r;dr.ie mu tam1 bvln cl.o teao .. Hnfern Al Ca:r>?n.e!". F'(l<'et. i11• chvnn
b11~

caluśki

uiy-

twarz .11 i „,1 lu.•ej
al~u:ie i łl!l i1.•zaf"h ... 11 1cielki, ha.rwmalttnęk }e[TO nO{].obi.zny ·.. :a•k n<")
prztmiMu do
l'a•-i Bóg stworzµI".
mównit;y, polk.a:vwal nĄewido~:· ne pod
l~>Chm.anami IHJf!fl·t'fll"'' tenri f(l111oż11 at d'.J pięt, Ni.iizwykly mówc<1. paka-

n11

e

K
A

w

w

-

t.eletuml~

CW1

Wszechnica TV: .,PJ-.\'11i konfllkt" - program z cyklu: ,,Jak patrzeć 1'18 tum•• (Wl.
19.aO - Dziennik telewtzv1n:v CV:>.
;,Dobranoc" (W\. OO.O!! 20.00 „Alba Regia" -- film fab. prod.
węg. (dozw. od lat. 16) (Wl. !L~ii „Pe•ryskop" - m„gazyn aktu11lnoś
ci ze świata pad red, Tad<"l.lsv•
Ostatnie wiaKurka CW). 22.10

łom

KORESPONDENCJA

trtul:ną ik> Z<rozumi.enta
gwarą opowiadal swój życiO<rys, -raz
po raz sklhrżq.c się zbo'lalym ołosem
na różne krzywdy, k.tórych los mu
ni.e szczędził.
zaipv- Do czego on zmierrza?
talem.
odpo- Później Wt"'ing11Jie -rękę
"~ •+

wiedzial miRter Y - aJe na to tueba by czelwć jeszcze k-wadram..>.
Nie czekaliśmy. Na chwilę zDJt>rzy...
ma!iśm y się przy trybun4e przedstawicie/a „pm·tii socjt11istycznej" - brvtyjskich fasz11.•tó1v, któremu nie dawa
1.a dt>iść do slO'wa „jego publiczność"i
sklada.jaca się... 2 trzech podchmie·
sobie
mężczyzn. Wymyśl.a,ll
lonych

soczyście.

Czu tale woln-0? -

zamrtalR.m.
Byle si~ nie pol>ili;
„bobb11" w11·fafoil moje watpliw!Iśei m i•ster Y;
wslwniiac po•licia·n.ta w ka.sku przemiędz11
wyniośle
się
chadu1.inceoo
orupka mi.
Po:em po•nli.~11111 na slcraj ;.C0<rneru". gdoie h1nir'.zasem z11mmodzil się
sporp t111meok. Mkui.1.1 mówca 11; o·kularnch. stoią.c 11a 1.UZ.IJm kamieniu.
zdzlPrnl sr;bi,<> qa.rdlo. ,ie<ln.ak f ·r ttdnn
go hvlri zro•umieć - .<lnwt1, wqlu.<:rnl
.uu.m poiaZ<lów na przebiega i'vej tuż
'l"ud11i.11•ej 11/icv. a P'inadfo ciąo7e „roz
-rabi.aln" ja'1wś p0<d,qta·rzala da·rr. a, wu'1"1>1ślair1c nlo.~'10 .~wo.;m pr?t>Cil('ni'k.-J m.
Wreszde je1en ?C' .~luchaczy nie wy1-rz1rmal i krzylwql:
C"!emu n.i.e?

bo wóu,czas zabierze fch

e

(W),

CZWARTEK, C PAZDZU:R.NlKA
9.5; - Program dla Mk61: jęeyJ,
polski (dla kl. IX). Z cyklu: „Dzieje dramatu" - J. Be<liera „Dziele 'l'ri.<>tana t Izoldy" CW), 1-0.30 t>r7.erwa. 1'7.13 - Pro~am dnia (L.
lok.). 17.15 - Program public:vi;;t:varcheologi,czne •
czny „Nowinki
;.Panna mlod<i"
(L). 17.30 mm z serU: „Przygody Wilhelma
Tella" (W). 18.10 - ~agazyn medyczny (W). 18.45 - PKF (W\. 18.55

PIĄTEK,

dwie.rć wie.ku,

„PANORAMY"

domości

la••••••••••••••'91

wyścigowego,

zt1j11c wycinki z -różnych gaizeif. sprzed

-

3 PAZDZIERNIKA

ność

maga;,Pano11arna" 11.00 zyn wiadomości z kraju i ze świa
ta". Program dla H.kól (dla ltl.
VII-XI) (W). 11.3-0 - Przerwa. 17,28
- Program dnia (L. lol<.\. 17.30 Program dla dzieci: „Klub My„zl<i
Miki" - film (W). 18,20 - „Siada- - „D.'.l\Vid 1 GoU.at'' - pro;z:Tam
A. Kamińskle~o
publiieystyczny
l
CW). 19.30 - Dziennlk telewizyjny (W). 20.00 - ;.Dobranoc" (W\.
„Nie tylko dla pań'• 20.05 maga:zyn (W). 21.0:; - Teatr „Kobra••: ;.Pan inspektOO' przysze<lł"
sensacyjno-kryminaln„
wid.
Johna Priestley·~. w tłl.lmaczęnlu
Józefa Parodz.klego. Reżyserla Ludwik Rene. Wykonawcy: Zofia
Kucówna, Maria żabozyńj;ka, Stsnislaw Jaśkiewicz, J6ze! 7,ot:vi;z,
Józef Kostecki. K.llzlmierz Rudzki
(W). 22,so ,,,. 06ktnie wiadomoś
oi CW),

KORESPONDENCJA

z.a.mord>ujcie

Gentleme;ni;

dy

ti:

la-

Wszyscy wybuchnęli
a oburzona paJ1liiUSł4 pręd-

bezboleśni-el

śmiechem,

ko wyoofala

się

*

z

ciżby.

*

*

Nie byleim P.!?'!.Vie:n czy je(!1wrQJZO<l.Ve
odwiedziny w11s.ta1rczają, żeby wi1robić s0<bie t1>laśdwy sąd o Hyde Pa·T'k
Co·rner. Dl.atego vrzy różnycll okachyba
::jach ro.zpy.tywalem l·ZLdz-i
?Miball"d.Zliej zarientowanych. b<' poUtylwtv brutyjskich. z którymi zda'l"Zylo mi siP, zetknąć.
_.Tu± rza.dllw która parftia, "ZJI atrga
11.izai]a politiiczn.a licząca się w lcraj!L _ powied:ia.l mi pewien czlon<"ll
w11sula
parlamentu, Jcorr.•erwatysta ta·m swuch mówców. Ch11ba tv okresie po•w.•zech111J1Ch umboró1v. Wustqp-ie
11ie iv H11de Park Corner 1.aiwo poczy.tane być może wprost za kompro1nitację w wie-lu kręgach publicznoś-

ci ...
A o•to oo pml'i.edzial pe11>fe:n Tabo111·2 11,qfa, oso-1iisfo.~ć w1rsoT:o pn·slawja11a rn ta.miej szych zwi.ip:lwch zmrodotvych:
- Ou's:-~m „ 11ierJC!11§ UycT.e Par Tc Corner odąrirwal fi'!?'Umq rolę w życiu
pu.11licznvm. Sfmntąd emt1.11&wal/1 nieki>Prl.1/ rloniosl.e idee qp0leczn<?. Al<" fo
bvlo rinll"nJJ - w XIX 11·ic-7rn Temz.
w dnbi<" n"'1.M~7e.rnud1 śmn/.:.Jrv mnsn-rvej pMpaga.i1dy. '.ialc 1·adio ł te-lewizia .ie-st to ,i1tź przen•ażnie .. Sundn·w
et>enfna perfomance for t7ie lm1ri•fs"
11iNl?ielno-1r;e<cu>rowe przedstawie11.ie dla turystów ..•

~~~~~~~~~

e

o

Pre>g>ram dnia (L. lok.).
17.28 17.30 - Program dla dzieci; „Mlś
„Wśród
7. ol<ienka" (W). 17.:;o fil1n z S€l'ii: ,.Co
wieloTybów" clzier\ ryzykują życiem" (W). 18.20

wdąż O•kla·sTwją.cy
nt - ;,ko1or<n.di"1
jego wezwan,ia z wielkim zapałem.

pięćdz.i.e,sięcio·letnl.
tatunwa:ny ~ ; na

o

19.00

Wymuskani
!lanowie i pamo.ty'1e
nie

<tfumn,i

'

z,

WTOR~,

pują.

ba.rdzo

y

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110

Niedzielno -wieczorowe
przedstawienie
-

z

z
y
.
z„

TYDZIEŃ wTV

Na ostatniego! Na ostat
nlego! Na ostat
po;:jej
niego! o'.l,sobn i k
rzaąy
z plik1e-TI1 papierów w ręku
się
przesuwa
tlumu.
wś;ód
µrywa•tny
Taki
ty
totą!iza<Lor Pu.ie .s:e · kun!a,
który przyjdzie
ostatni,
Dru.gi stoi na
krzeselirn i sprze
a,-...kowadaie
ks:ążeczki.
ne
Przepow-.ednie.
;akie knn1e zwy
F<:cet na
cięŻ/.l.
kr;resetk11 głośz~chwala
no
I
k"Nar
SWO]
!)a
przyi;;ięgą
nieomylrGść inKuforrnacJi.

d~it1J.niko1n.

R

się
f'Oąp()tala
bieg\.\
Po
Wyrazista g•alicka
dyskusja.
mowa mies-za się z wieaorna
a111giel,sikiego.
Dużo
językami.
Do P<iry:ża na wy.ścig! przyjeż.dżają specjalnie z Londynu. Nierzadiko słyszy się ję-zyk
polski. Któż w przed"N'Ojennej
Polsce nie znal się na koniach! Dziś rozmaici eks-oficerzywie przyoJiodzą na wyś
cigi, marząc o fortunach. Nawet jeden z nich jest trenerem.

tłumu

K
R

K

cego konia na kiJ.!\a metrów
przed metą, zOISlta~ 'ZC!y&kwalif~owany, a bieg uniewarż;nio
no. Sprawy o sztuczne zdoipin
go1111:i1m.ie koinia należą r6w111.ież
do rzadkości.

- A chevał, mes.sieU!l'IS! l'OZllega się stentorowy glos
mistirza ceremonii i dżolkeje
dosiada.ją k:oni. Na bialej tablicy przesuwają się czarne
cyfry. Elektronowa maszyina
wskazuje, ile pienię<lzy wpły
wa na danego koni<i.
Wzrnk
ba·rwnym
cym się

jeden

„PANORAMY"

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

e

KORESPONDENCJA

„PANORA

S PAZDZillaNDtA

17.20 - Proirra.m 4rua l Wł-Od·
nla CL. lok.). 17.30 - Program dl41
dzieci: ,,zrobimy to sami" (W1.
18.00 - ~ólnoµolski program tygodnla (W). 18.15 - 1,Spojrzenia
18.45 opinie" (L. lok.).
I
film kr6Lkam,
,.Smierć st!ltlru" prod. polskieJ CW). 18 55 - W.'l!Zechnic.a TV: ;,Pólp<rzeWodnik 2 bliska". Program z cyklu: 1.W pra·
cowniach pol„klch uczonych" (W).
19.30 - Dziennik telewizyjny (W\.
·„Dobranoc'• (W). !0.05 ~
20.00 „Sześć postaci S-Oenlcznych w poszukiwaniu autora" - Luitłl Pl·
randello. Transmisja z Teatru lm.
JaraC7..a (L. <>flÓlnop.). !A!.31
0.'>Latnie wiadomośei (W).

1

I

SOBOTA, 6

PAŻDZIERNIJtA

9.55 - Program dla szkól: hals·
o'vocu •
nika ;,Od nas!enla do
CWl. J0,25 - Przerwa, 17.25 - program dnia (L. lok.). 17.30 - Program dla dzieci: „Chlopiec z czar·
prod.
nego lądu" - film fab,
~nl-(lelskiej (doo:w. od lat 8) CWl.
„Dla kar.dego coś miłe
18.~0 Marii
go". Recital forteplanowy
Gronberg (W). 19.30 - Dzienni~
telewizyjny (W). 20.00 - „DobrAnoc" (W), 20.05 - „Kla)J8'' - m•·
gazyn aktualności tllmowych CL

ogólno-p.).

-

20.45 -

,,rror

śmiere;"

film fab, prod. USA (dozw. od
PKF (W), 2Ui
:W). !!.'"
kapelusz'' - ~,oo~
11 SJon1l<owy

l:1t 16) (W). 22.15 -

-

Ost~ tnie wiadomości

wll E. Labiche.
Of!enba.ch. Reż. -

DZIENNIK LÓDZKI

KomPQ2ytar A. r,ar>ickj IW>

nr-Z34 H92S)- I

••

Polska o d z1ez

Uraczysły wieczó.r
wXIII rocznicę powstania

zdobywa zagraniczne rynki

Chińskiej

Re1>lńliki

Ludowei

Chyba najw>i.ększe f'OS!ępy
dziedztrue- poprawy 1a.k-0.ś
c1 produkcji,. WZllrrnctwa etc.
w resorcie pnzemys!u 1ekkiego,

roe-iuicy
XUI
1>ka.zji
Z
powstania Cbińsk1eJ Repubi ki LudoweJ Zan:ą,il Ló<l2Przy.iaźm
ki Towarzystwa
ori:anizujp
Polsko-ChińskicJ
w dniu ~ paźcbiernika br„
<>;o-dz 19 w sa.li Klubu MPiK
pr.ey ul. Piotrk~skiej
Uroe2ysty Wif't•Lór
Na program wfoc-zOTu dożą s'ę:

w

ek-olicrn~•ci-o" e i>rze
ezę~ a11~stycz

na..

Wcwra1 (29 bm.) odbyło s1ę
uro-czyste otwarcie roku oświa
towego w Zaocznym Smud.ium
dla
Kulturalno-Ośw:atowyrn
Doro.s.lych prowadzonym pr-zez •
PowWiedzy
Towa•rzysbwo
szechnej.
lnauguraCJJ•i dokonale, mgT
kter.
Mik-0-lajc-.tyk,
Da.nuta.
o.3rodka d)'<ia.ktycz.neg~ w Lodzi. Wyklad inau.gurac.~~ny pt.
pracy
praktyka
t
.. TeCJT•a
kulmralno-ośw1at-0wej" wyglosila dr I. Lepadczyk.
siu.drnm jest
Słuchaczami
54 pracowmkJów świetl c i domów kultury z L-Odz. I wo:.
dwu latach Stułódzlkiego.
diów otrzymaJą om dyplomy
01epeł
studiów
ukończema
nych wyższym. ponieważ u<"l\Statruol
otrz;mnala
czelnia
Nauczyc:elprawa Stud1nm
skiego. Je<inocześnie słucha-

Od KORD!ANA
do KANKANA

Po

16 osób
wielkiego

dniu wczoraj.szym, w
W-0jewódzk1m w LoSądzie
d'Zi, zalk.ończyla stę rozprawa
pr-zeciwko win.nym na<lu.żyć w
Zaikladach Tworzyw Sztucz-

Życiu ofiary katastrofy

pod Piotrkawern
nie grozi

NIEDZIELA, 30 WRZESNIA

PROGB.AM I
9.00 Wiadomości. 9.05 „Fala 56".
9.20 A. Vivaldi: Koncert na czwcro skrzypiec. 9.3-0 Radiowy Magazyn Wojskowy . IO.OO Dla d'Ziec1
bajka pt. „Apolejka". 10.20 Kon11.40 „Oguie nad
cert życzeń.
Sygnal
.Jamnem" - aud. 11.57
C-L.asu i hejnal. 12.05 Wiadomości.
12.10 Felieto·n z cyklu ,.Plamy na
map'e". 12.20 „Na muzy<."'lnej pię
ciolinii''. 12.50 „N!edzielny kiermasz mU'zyczny". 13.00 „Rozn1owy
z posłami". 13.40 Gra Polska KaMagazyn".
pela. 14.15 „Zielo.ny
odci14.30 „W Jez:oranach" 15.00 „Opowieści wędl'ow
nek.
nicze". 15.3-0 Koncert popula.rny.
16.0-0 W!a<!omości. 16.05 TygOO.nlo·wy przegląd wydarzeń międ'Zyna
Ra<li.owy Teatr
Tod-0wych. 16.20
Mlodych „G<lzieś na Atlantyku"
- słuchowisko. 17.09 Mu·lyka taneezna. 19.05 „Zespól D'liewląt
ka". 19.25 „Przy muzyce o spo·rcie". 20.00 „Tydzień w kraju i
20.26 Wcadomoścl
na świecie" .
20.30 „Matysiakowie''.
spo;rtowe.
21.00 „Mikrofon dla wszystkich" .
22.20 Gra orkie;;.tra taneczna PR.
22.40 .. Piękno zn1ęczeni.a" - i.vi-erwiMtomości.
s-ze. 23.l\Q Ostatnie
23.10 Muzyka taneczna.

doznał
hamulcowy. Starnslaiw Pąs.ko.
z
rozmawialiśmy
Wczoraj
lekarzem dyżurnym Szpitala
ważnycb

l

obrażeń

ciała

Miejskiego w Piotrkovt.,e. Wg
jeg-0 o&wiadczerna, życiu Stanisla wa PąSlka, który d-07.rial
m. in- zlaman.ia kości bi-0<lrowej i miednicy, nie g1'ozi niebezpieczeństw-0.

(o)

,.Sp-Od

7na·ku

E13kulapa" -

au-O:.

t DZIENNIK

J. w.

w Polskim

Lódzka R.ozglośnla Polskiego
Radia zawiadamia słuchaczy, że
w dniu 30 wr;r-eśnla br. o godz.
16 w p.rogcamie 1-okalnym .11adana zostanie audycja p<>świę
eona 18 rocznicy Milicji Obywatelskiej.
mikrof<lłlem

przed

będą

się

wypowia<lać p.rzedstawiciele kierownictwa Komendy Miasta MO.

Ra.di"

I

1; .15
13.25
14.00
14.52
15.00
15.40

motocyklow~·ch

Ol~a

Lipi11-

ska (\\")
18.25 .,Sztuka warS'lawska" - teJetu rniej z Muzeum N arodowego (W)
19.30 Dziennik telewi'Zyjny (W)
niedz;eJa ('N)
~o.oo Sportowa
film
%.30 „Dyl Sowizdrzał"
fab. prod, NRD (dO"LW. cd
lat 14)
22.00 ostatnie ·wiadomości (W)
PONIEDZIALEK,
1 PAZDZIERNIKA
PROGRAM I
a.no Wiadomo8ci. 8.Dli Muzyka 1

t.OJ;>ZKlnr 23\i (4926).

w

Trudno mu się zresztą dzimo<lele za:rówo fa.o/.llny, wzor
wsz:o-stkim
pi:-zede
i
nictwo
Jakość wykonania śmiafo mo
z modelami
konkurować
gą
najwięksrz:ych
najstarszych i
p-otenta.tów konfekcyjnych w
J. Bin.
Europie.

wić, P<.mieważ
n-0 jeśli chodzi

Obe;mująca 16 osób
grupa
nie działająca

wspólprzestępc'Z.3., w skład które! wcho!)C'SCO'WDlCY
zarówno
dzil·1
t zwe.rbowan1
iak
ZTSiC,
przez nich wspól01cy, dokonała poważnych nadurżyć, dopuszczając się kradz;eży 2.500
kg polichlarku winylu o wartości pona<l 100 tys. zł I 600
dwubutylu,
ftalanu
litrów
warto.ści 25 tys. 200 zl:. sprze~-0

następnie

również

Odzieżowego.

}Yltkątnym

Uczestników Wielldego Konkursu Film-0weg-0 zorganizowanego przez nas-zą redakcję
Centrali
w.s..póludziale
przy
W:vna.jmu Filmów. M E>jskiego
I Wojewódzkiego Zarządu Kin
w Lodzi rnfcmnujemy. że w
11agrody
losowania
wyniku
-0trzymują:

fo.to,gra.flcT,py
apara•t
38),
(Franciszkań.<>ka
Modżeń
zegarki na rękę - Jan Bactcza.k (La.i ::iewnicka 34) i Tomasz Swięt<>chowski rzach-0dinia 25), teCT..kę skórLaną, -

1'2.05 Wiadomości. 12.15 Mrnzyka
ludowa. 12.45 (L) ;,Kłopoty z remontami rn,asrzyn", rep. 12.55 (L)
8.30 Muzy1c:a J>OTanna. 8.50 Porady prakty<."'lne dla
kobiet. 9.00 Aud. dla klasy I l II
pt. „Kolorowe Usty". 9.2() (L) Kon
cert poranny, 10.00 „KloP<JtY korespondenta warszaws.kiego" fel.
10.3-0 Murzyka operowa. li.OO Aud.
pt. „Spotkania n.a
dl<ł klas VI
Lysej Górze". 11.25 Mozaika me11.56 Komunikat o stanie
loci.ii.
wód. 11.5~ Sygnał C'Zasu i hejnał.
12.05 Wiadomo§ci. 12.15 „Rolniczy
12.30 Radloreklama.
kwadrans".
12.45 Piosenki ludowe ze Sląska.
13.00 Aud. dla klas III I IV pt.
.,Dwunastu cieśli". 13.20 Muzyka
rozrywkowa. 14.00 „Gawędy gó14.3-0 Koncert solistów.
ralS<kLe".
15.00 Wiadomości. 15.05 Program
dnia . 15.10. „U przyjaclól" aud.
15.30 Koncert rozrywkowy. 16.05
Rezerwa na przemówienie ambasa<lo.ra Chińskiej Repuoliki Ludowej. 16.15 „Książki, które na was
c:zekaja". 16.40 •. Przekrój muzyczny tygodnia". 17.00 Wiadp.mości. 17.05 Dla młodzieży szkc·lnej
sluch. pt. „El Sordo". 17.35 Ul/Wo
ry skr"Lyp.cowe. 17.57 ChVl·iia muzyki. 18.00 ,.Grzyb C"LY zwier,:ę"
pog. 18.10 „Wang-Czeng i pz-zepiórka" opow. 18.10 Radiowy kurs
nauki Ję-lyka angielskiego. 18.45
Radio.reklama. 18.55 „Pięć minut
19.00 Rod.gers:
o wychowaniu".
Wiązanka melodil. 19.10 „Naukow
cy ro-lnlkom". 19.30 Muzyka O·peretkc·wa. 20.00 Dz!ennik w!eczorny. 20.26 W . :adomoścl ~.portowe.
20.30 Tyd'Zień Muzyki Chlńsi<;<>j.
~0.45 ,.Ze wsi i o wsi". 21.0-0 Kon
cert Wielkiej Orkiestry Symfon.
!!l.33 .. Na wars.'l.a\vsk1m Pl2cu Teatralnym" fragm. 21.28 d.c. kon22.23 Mu'ZYka taneczna.
certu.
23.00 Ostatnie wiadomości.

W ponied2!alek; 1 paź<lzler
rilka, gośćmi Wytwórni FilLodrzi
„mów Oświatowych w
"?ędą radrziec.cy filmowcy, którzy uczestniczyli w warszawKong•resie Realizatorów
~kim
f;'ilmu Popularno - Naukowego.

W sklad delegacji
scena.rzysta i reżyser Aleksander Zgurudi - twórca ta•kich
filmów ja.k „Blaly Kle!", ,.Lew
„Ogień
opowieść",
!illa
lrnie:l" itd„ W. L. Zemczuznyj
- reżyser 1 realizator pieTw;izego filmu popularno-naukowego dźwiękowego dla drzie<!I
(w 1931 r.), inż. inż. A. Sacharow i Zejnber i scenarzyści
A. Wasllkow 1 z. ~rin.
W SP<Jtkanlu udeiał wezmą
realizatorzy filmowi.
polscy
Po wyświetleniu filmów polprzewiskich I rad:zieddch
drLian.a dyskusja.

8 Odczyty
9 Spotkania

I;

„Wit Stwosrz 1 jego drzielo"
sali Muzeum
- odczyt w
Sztuki przy ul. Więckowskie
go 36, w niedzielę, o godrz. 12.

*

*

*

*

*

*

-

Ja'k nas informuje MiejKoPrzedsiębiorstwo
.skie
mui!U.kacyjn€, w z1oviąZJlru z
robót dr<J.gozaikończeniem
wych na ulicy Sw:erczew- ł
paź.j7'<ernika:
.ski€go od l
tramwaj nr 14 Sk16r<J1Wa111y
zostaje na swoją właściwą
tra~: z Dąbrowy ulicą Dą
browskiego, Rzgowską, PL:

;-,Pokaz mody dla WSTZY.Stltich" - w Domu LPKK przy
ul. Zachodniej Hl, w nledrziegodrz. od 8 ran.o do 20
lę w
wieczorem.

*

preed poddecyzji" ;.potkaJJie dyskusyjne prowaBartZofię
mgr
1-zone przez
I mgr BM"barę Wąso'licką
łwlcz w klubie Ligi Kob;et w
_.poniedziałek o god'Z. 18 (w 1<>'!'kal u Za;r'Ządu Lódrzkiegoo LK
'przy ul. A. Struga 1).
~.Wlęoej rorzwag!
jęciem maJżeńskiej

Niepod.Je·glości,

Swierczewsikiego

Nie

* * *
;.A ;-,Automatyzacja

procesów
odc:zyt jlu
lokalu
i ;trowany filmem w
przy ul. Piotrkowskiej
ł ~OT
l02, w ponied'Zialek o god'Z. 18.
~galwanizerskich"

..........

PiotI'irnwsiką.

Rzeźni.

do

będzie

i

sku!w!;:~~~ ~~ e-1

-

~~

(al)

Tramwai
na starej

; Koncert ro=ywkowy w wy·: k:onaniu artystów scen lódzkich w hali Klubu RTS na
(A. czerwonej 82)
Wiodzewie
w niedzielę, o godz. 16. Do,1 przeznaczony na SFOS.
~hó<i

.....................

w Wielkim Konkursie Firmowym

przeprowa„zonegQ
śledztwa byla wczorajsza rozprawa, na której wion.n1 pn:estęi>stwa zasądzeni z°'~tllli na
kary więzienia. Glów:i1 oskairprocesu ot.rz:vmal; wyr:ażeni
8
ki: Kazimierz Milewski lat więzienia i 100 tys. zł
grzywny, Józef Kuczewski 150 tys. z! grzywny i 7 lat
więzien;a, Wies!aw G:o~. DaWla<lyslaw
i
mian HO<lu:r
Wierzyń.sok1 po 5 l31t więzie
n:a i 50 tys. z! grzywny.
zootali
Pozo..9ta li osk;irl.eon.1
skaozani na kary od 2 lat d<> 5 miesięcy aresz'.tL
CG!.)
Fina? em

aktualności.

RADZIECCY FILMOWCY w ŁODZI

Na
od
lektrycznej w niedzielę
gcod:z. 7 do godz. 13 nie będzie
przy ul.
światla w domach
Balonowe.i,
Retkińskiej,
ł ul.:
rajemnicze,i, Pienistej, Burzli- ł
wej, Rusałki, Dennej, Zagrod- ł
Tenisowej, Jachtowej, „
nild,
ł Hokejowej, Omłotowej, Hufco-~"
wej, Piłkarskiej, Zawodniczej,
Bolcserskiej, Koczackiego, Za-

Komu uśmiechnął się los ~

0

na torze betonowym . (Kraków)
Przerwa
,.W środku Polskl" (L-lok.)
„Kasia i d'Z!kl kotek'!
dla
film tab. prod. rad'Z.
d'Zieci (l.-lok.)
Telereklama (lrlok.)
Niedzielna blesiaqa (P.:>znań)
„Mare i Odile" - film krótkometrażowy prod. NRD (W)
„Muzyka dla ciebie" - poranek mu·lyki operetkowej
wg scenariusza Tajeusza Ha
Rysrla.rda ;:Jrabana
lucha i

Re?.ys.eria TV -

...- „Cefal"

się

firmy z Libanu, Etl<l'(>'ii, Adenu, a ostatnio z Ira.ku. Wwada przy tym podkrp:ĘJić, że
kon.takty z owymi f:rmam:
po raz
właśnie
nawiązano
piei:-wszy w bież. rokii.
Wczoraj bRwil również w
Lodzi przed.<ota'Widel wielkiej
zachod.nfo·j firmy. Zainteres-0wany on jest w impnf"{'1e polskiej konfekcji, która mu się
ba.rdzo podoba. W rozmowach
z przed6tawicielami MHZ i
Odzieżowego
Przem.
Zjed.n.
kupiec wyraoża~ 5ię z najwyż
szym u-znaniem o demnnst.rowanych mu na inow.w.ych wzorach, op·r acow;Jnyc:h przez Cen
La borator'i-UJin Przem.
tra l.ne

Na.ukowcy

Fragr,iellty

,.SU!re, lecz nleozaJ>Omnlane melodie". 20.00 Rewia piosenek. 20.30
21.00
.,Nau<.'Z mnie tańczyć.„".
Dziennik wieczorny. 21.22 Wladomo&ci sportowe. 21.25 Kącik pian!stów jazzo·wych. 21.4-0 Gra zespól Wlcxlzimlerza Bieżana. 22.00
Ogólnopolskie wiadomości sportowe. 22.20 (L) Lokalne wiadomości
sportowe. 22.3-0 „ze świata opery" - aud. 23.00 Muzyka taneczna. 23.5-0 Ostatnie wiadomości.
TELEWiz•A
"
9.58 Program dnia (L)
wspomnlanla"
IO.OO „Wakacyjne
Teleko·nkurs- rysunkowy
dla dzieci (W)
U.OO Transmisja Z€ stadionu KS
„Cracovia". Sprawvzdanie z
wyścigów

nych i CeraJt
Wojciechowie.

znalazły

ka"

Radio

•
L

PROGRAM li
8.30 Wia-d<>m·:iści. 8.35 Radiopro- 15.50
Omów'en:e pro(Ł)
8.50
blerny.
g"amów. 8.55 (L) Konł~rt żyC'Zeń.
tygodn'a".
10.00 (L) „Program
jesienią".
„.Jesien•ą.
(L)
10.30
(Pooznań)
n.oo Muzyka rozrywkowa. 11.2-0 16.4-0 .. Niedz:ela kaczora DonalU!spó! Dz!ewiatka. 11.40 Słucha
da" - film z serii „D:.Sneymy muzyki ludowej. 11.57 Sygnał
land" (W)
C'Za•u I hejnat. l2.05 w;adc 0 mości. 17.30 Mały T~atr TV: ,.Pc'<lwór12.!0 Poranek symfonicr.ny. 13.i5
ko" - Ar.<:11-zeja Jnecklego.
13.30 .. Moskwa -z melodia ! p!opolsko:n".
sen ką - słuchaczom
14.00 (L) Rew'a orkiestr \ solirmrywkorepertuarze
w
stów
wym. 15.00 Dla d'Ziec! sluchowi<;.ko
pt ..• Ogród tysiąca p:won'.i". 15.4;;
walców. 16.00 (LJ ,.Z
'Kw•"'~•ns
0Kazj1 święta MH!cJ! Obywate!l'ozmowy. 16.M Koncert
9ld~" li.no Wladomości.
ch09inowsk\.
17.05 Felieton na tematy ml~·zy
17.u; Spiewa Ze&pól
narnd.owe.
Pleśni i Tańca .. Warszawa". 17.30
rozrywkowe.
orkiestry
Słynne
18.00 .Koncert e•tradowy. 19.00 „Sa
19.30
molJÓjcy" - sluchowi<ko.

świetlic.

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

dając

Jak już podawaJa prasa, w
kat.astr-0fie kolejowej. jaika w
dniu 28 b.m., wyclarz)ła się
pod Piotrkowem Tryt-., p<>-

wi~
się w

A.

l

nabywc()l!ll.

niebezpieczeństwo

re-"zyserów: J'. Kl-0A. Majak, W. Pila.rsiński,
ski, R. Syka.la. i F. Żuko-w
ski -iesJ}(}Jił swojĄ Inwencję
i umiejętności, ii.żeby dla koi;icertlj, tego, jedyoegu w swoim
rodzaju w lA>lhi. znaleźć odpowiedni rytm I formę.
Sztab

jut dziś za-0zabilety indywidualne jak i
rowm>
zbiorowe. które na.bywać moż
na w PPIE (Żet"omsk;ego LOO).
w „Orbisie" (Pictrk<>wska 6'i)
i „Sp-crt-Tourist" (Pi<Mrkowska 102).

ł:Y

oskarżonvch

W

żej),

\Va.rto

cze będą wykwalifik.>wainymi
pracownikami domów kultu-

finał ,,polichłorkoooei" Dier~

koncertu,
k!óry odbę-d2lie się w Palacu
S!Xl·rtowym 1 bm., o god'l.
10.30 i 15,30, je.st bardzo zap1>mysł1>wy. Niechęcający i
łMwa na.tomiast jest sam.a praca zmontowa.nia tej <>llJ.rzymicj jmprerzy, w której ud.'lial
aa,jp<>pularniejIO
weźmie
(a
łódzk.ich
mycb a.k!<l!fów
m. in. Jadwiga Kenda., której
za.miU2Cza.m.y
'l)(}jęeie

p~tl"ZYĆ

18 rocznica MO

To zreszta nie jest jedyny
odbi-0rca łódzkich plasz.czy. W
w;vkazie tmporterów „P:-óchrui-

oświatowego
n.a Studium KOTWP

lnaugurncja roku

mówieme i

Tytuł

W niedzielę o oodz. Hl

W&l'Sl'llaWSkieh i pł'362lCZP męs
kie „Próchnika." u.grunt-0wana rynku
po-zycję
swą
ły
wewnętrznym i nie tylko na
ni.ro.
Ro.śnie bowiem eks,pon tych
jeszNiew1ellne,
artykułów.
cze przed kilku la•ty partie,
do
glówrue
spn:Pdawaliśmy
krajów naszego obozu. Dziś.
do
ek.s.poortem
dużym
poza
Rad2Jieckiego, zaczyZwiązku
namy powoli zdobywa~ trudne cyn.ki Zachoou. Tak.ie niµ.
ZPO im.. Próchnika "" Lodz;i.
wyslaly zaledwi" w ;>ocząt.ku
b1eż. miesiąca 130 pl?.szczymodeli do USA. a ;td: dziś
realieują na tej podsta"'tje p<rza.mówienia w ilości
ważne
3 tys. sztuk.

wykazuje sytematyczrue pne
mysi odrzie7A>wy. ·Koszule z „Wól
c-.i.a.nki", byt-Oon&kie ganutury,
damska konfekcia z zakladów

letowe

w

-

13.0-0

rolnlkon1".

instrumentabne i
operach.

13.~:>

ba-

„,Nie-d:~

odc. 13.40 Program dnia.
13.45 (L) . Informacje dnia. 13.5~
(L) Aud. literacka. H.05 (r~) Mo'Zaika muzyczna. 14.45 Aud. dla
d2ieci s.tars'Zych „Blęh.'itr.a sztafe·
ta". 15.00 zespoły mst:umentaln<'.
15.30 Dla dzieci sta.rs·zych slucboW.
pt. „Ziemia mówi". 16.00 Wiadomości. 16.115 Tydzień mu.zyki chiń
16.45 Piosenki radziecl<ie.
skiej.
17.00 (L) Omówienie programów.
17.05 (L) Radioreklama. 17.15 (L)
Melodie jazzowe. 17.20 (L) „Aktuló<l'Zkle". 17.45 (L) „Czy
alności
on jest normalny?" rep. 18.00 (L)
kuitur:r n1uzycz„Calendarium
nej''. 18.30 (L) Walce Jana Strauss.a. 18.45 z cyklu: Budownictwo
aud. 19.00 Wiadomc·ś
oszczędne"
ci. 19.05 Muzyka i P.ktualn. 19.:;o
„F'elnym głosem o sp,av<;ach m!o
dzieży", 19.50 (L) Koncert żyC'Zeń
20.30 (L) Gra orkiestra Don Cantelliego. 21.00 ,.Z kraju I ze świa
ta". 21.27 Kronilrn ~portowa. 21.40
w:edź"

.• Romantyczna

siódeml<a".

22.CO

Studio Wspól<."Zesne
Tea.tr PR
„Wilk" słuch. 22.30 Z cyklu: ,.Mistrzows·kie wykonanie d'Ziel muzyki klasycznej i romantycznej'' .
23.Stl
22.55 Orkiestry taneczne.
Ostatnie wiadomości.
TELEWIZJA

17.28 Program dnia (L, lok.)
17.30 Program dla d-zlect: 1) ;,Co
zobaczymy", 2) Film „Zlote
kolo" z serii „Przygody Wilhelma Te-Ila". (W)
18.20 Aktualności lód:zkie (L. lok.)
18.40 „Na pólkach księga•rsol<ich"
(W)
18.5'0 ,.Kino Krótkich Filmów" w
c prncowaniu red. Boleslawa
Michatka (W)
PROGRAM II
10.30 D'ziennik telewizyjny (W)
8.30 Wiad-omoścl. 8.35 „Fala 56". 2-0.0-0 „Dobranoc" (W)
8.5-0 Koncert solis-tćw. 9.20 Mię 20.05 „Eu.reka" (W)
dzyna.r-0dowy Uniwersytet Radiowy . 9.40 Melo.di·" na o-rgann<'h 20.40 Teatr Telew!7jl „'Powrót taty" - Les?.ka Proroka. Re<, . J5 Raa:owy k•J~s nauki język.8
Tadeusza Byrskieżyseria francuskiego. 10.JG Orkiest:·a ' ' 0'l
go (W)
rywkowa. 10.30 .,W Jez:o:-ar.arh·'
1
Kwarl.el 21.40 Ostatnie wiadomości (W)
11.00 Artur M~ aW"ki:
«"'lYC"Zknwy. 11.~-0 W!'>sk1 e m~lo 21.45 1.ó<lzki
Pt·zeglad S,portowy
die. 11.57 Sygnał czasu i hejnał.
(Lódź lok.)
0

He~

~

paśniczej,

~kiej

Młotowej,

Lyżwiar

„

oraz BratysJawsklej.

do 13 -1'
ł. w godz. od 8.30
ł przy .ulicach: Strzelczyka, Gra!
Tomamewski .(Piotr- ł !><>wej, Słowiańskiej oraz Ki158). komplet chiński ,i ,lińGkiego od nr 193 do 201 i

!

kowsika
Józefa I' 190 d-0 192. ·
(pióro i olóW'ek)
w godrz. od 12 do 16 będą ·
M 0 .rska (PiO>t.rkow.sika ·113) oraz
pozbawione światla bloki przy ł
·
w ie'·-· 'k
ul. szpitalnej: bloki nr 10. 7, .i
trzy na.grod Y ,.,,.iąz; owe:
:"
.o;ława Chojecka (Tuwima 52). : 9 oraz blok_e_nergetyki.
Zyta Sirpa (Piotrków. Slowackiego 5) i Grażyna Nogańsika
(Myśliwska 25).
~
A oto tytUJły dzie.s::ęciu fil-

I-

Na ekran1·e TV

~~~~: ~~~'.ia~::~:Jl~k~E ,D,M~pr=~ierAafumRiż ATk!~terj~P~o'-ił~

Aniołów", 2. ,. ~ ...:ca (}ranicrzna", 3. „Szc.zęściarz Antoni",
4. „Ewa. chce spa.ć", 5. „DwaJ
panmvie N". 6. „Mąż swojej
żony", 7. „Krzyża.cy", 8. „\V:vrok", 9. „Milwzą.ce ślady", IO.
„I ty "ZOSta.niem Indianinem".
Nagrody odebrać możma w
redakc.ii ,.Dzienn.ika Ló<lzk:ego" (Piotrkowska 96, III piętro, P<>kój 15) od wtN'kiu dn.
2 P~ 7·d ziern.i'k a w godz. od 10

do l6.

'

ł

ł
ł

ł
;
:

~„"

I
_.
;

I'

„
J

~~

Y

puLan-ny TV wprowa-ł
dza 1WS w pierwociny dTamCLtu nowoczesnego, używa-ł
ją,c w tym celu - ch,{l,rak-ł
swoich)
dla
terystycznych
czasów _ sztuk ro<yjskichl
"
·
f
· t
ów d ·
z1ęwię nas o-unecz-„
autm
nych (os.tatnio Niek~asow -.o
"
d j
d "
„Jesienna nu a ' 011.eg a - ł
Lermontowa).
.. Maska:rada"
Czy jest to jakaś zamteTz<n:ia;
pok.azą
,.l.ekcja" tea,tru premiery, n.a Ta:zie ~
da.lsze
trudno się wypowiaaać oo:

„

dowtr;~~%~~~/':r~~~~t':~~ieł

Do Czyłelnl•k6W

(Maryna ł
z.arówno reżyser
; Broniewska). jak i odtwóT-;
cy glównych ról (Mieczy-#
slaw Voit. Urszula Wodrzyńska i Zbigniew Józefou:icz)
ZAKLADY PRACY, SZKOLY, ł wloży1i naprawdę sparo tru-~
du . by nadać odV.rmvc:e1· ~
INSTYTUCJE, URZĘDY oraz
~
~
f
WSZYSCY CZYTELNICY
Lerme>ntowa t
sz+uce
~ ongiś
PRASY RADZIECKIEJ;
pn:rort; dram.a.fu żywego ił
dzi.siai. I
t.Q;ki;e
aktualnego
Wsrzystkie oddziały rejonowe
1.Ruch" oraz Klub MPiK „Ruch" ł Qb.awiam się jedria·1<., że nie ł
w Lod·Li przyjmują już zamó- ~ os.iqgnęli, bo nie mogli, za-.•
r
wlenia i prze<lplaty na prenuil
meratę dzienników i czasopism : m1t'rzo11ego sukcesu.
1'1'1!111 '1.ą
chyba
Jest już
rad'Zirekich na 1963 r.
uznamą w odnk>811mi11 cLo te- ł
Zamówienia przyjmują nastęł lewizji. że na.jlepiej prezen-ł
pujące jed.nostkl .. Ruch·•:
Oddział Rt>j. J,ódi-Południe, ul. ł tuje się w nie.i szluka k11-I
; meralna. że maly ekran -0h-ł
Piotrkowska 240, tel. 474-70;
sztucz-i
naża zdeocudowanie
Oddział Rej. Lódź-Sródm„ ul.
ś
Zamenhofa 21, tel. 270-10;
n'J ć WSZl?'lkiego patO~'IJ i koOddział Rej. Lódź-Póln<>c, Pl.
turnu. będqceao natt>et jak ł
Kościel111y 4. tel. 540-57.
na,ibardziej do przyj!/cia "i „
Punkty sprzedaży „Ruch" w
teatrze.
nonn.alnym
ul. Piotrkowsk.i nr
Lodzi,
ni/.> wzięli ch1•ha~
prn1vdy
48, 95, 112, 17C i 317, ul. And•rzepad UWllf}P. d'>kon11ią('11 w11ja Struga 4 i ID/21, Aleje Koślviru re.pertuaru dla Teatru
ciusizki 45. 95 i Al. Kościusa:ki
.ł
róg żwirkl, ul. Limanowskiego
Pn„pu•zczam.r
P<Jpu1ar'11?ą'1.
52, ul, Dlugos•za 22, ul. Snycerże pią~k01m1. ja·kże tra.gicz-;
ska l, ul: G<lańska 95. ul. Tuny w treści Sr>e•ktakl, nie;
ul. Armii Czerwonej
wlma 5.
TJ'>'rafil trafić do widza. "-ł
27 /2·9. ul. N~rutowicza 75, Plac
gfodalr> się (11'1 TaC'.I'<"; jl'kfJ
Poko~u 2. Pla•C Dąbrowsl<ieE!o 5.
zabytek muzealnu. mo~e rie-1
Klub Mi~rlz~·narod·owe.i Prasy i
kn. q·ii. al.e nie v.:·zru.<;za i(1.r.1i . •,
ul.
Książki „Ruch" '-V l.A>dzi,
>
PiotrkO\\•ska n.r &6.
Ni.(!-:ależnie 0d za.ctfr:e?pń i .
„.. Księgarnie „,Domu Książki" w
uwag w odn.ie8ieoniu d".> ~<!- ł
ul. Pif'lot.rkowska nr nr:
Lod·zi,
me i S?lr1lci tl'~rto pod. heślif}
47 /49. 86. 105, 123, 193 i ul. N:idobra grę cal.ona zesD'l/n, n)
rutr·wicza 50.
kr!?ao!"ie r
przede wszystkim
Aktualne cenniki obejmujące
kl61"11}
Voita.
Mieczysława
dzienniponad 1ysiąc tytułów.
stworzył cleolcawą. pełną
ków 1 C'Z:isopism z różn~'ch d7.Je
d'Zin są dQ wi:Oąd u w wyżej wyrazu. w miarę rozw'lj11 akcH
mienionych placówkach „Ruch".
uian·nia}w~ą stcó} c~ar.7kte1',
Zamówien;a zlożone we wC'Ześ
postać giównego bohatPrlJ.
gwn.rantuia
n;ejszym term;nie
(bz)
re<:ula.rna do- „
prenumerat0F>·rn
ł
q;amówionYch w~<law- "
stawę
·~~-"~~ ...-.~~~~~
1Łiciw.

Prasy radzl"eck1'e1" :·

„

„

„
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i
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~ :~M~~!:~· wwa.:~5.:ai:ęr: ~3 d:i~~~~~ J~ejrn~~::i~:
Marzysz o motocyklu?
Ośrodki Dziel
= tanio sp.rz.ed.aJU..· wieś Się cji udzielają
<>raz Zarząd Woj„
- !Vie czekaj wiosny - KUP TERAZ! ~ ganów kolo Las:ku. Oku-G nicowe
68, tel. 315-00
Piotrkowska
= piński.
15240
3

~
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§
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HASŁEM -~

POD TAKIM
PROWADZI
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MoTozBy T<<

SAMOCHOD „Warsza.i.vę"
sprzedrun. Pabianice,
{niedrziela),
9
laskiego
15 241 G
gOO.z. 14-18.
ba.gażowy
SAMOCHOD
0.75 t0tny „Canada'! stan
Prosprzeclam.
dobry,
bos.zozewice nr 43.

:;:
-

=:

§ ~~MP~c~~~tał;;~~:r~;~ ~~rni2 Mechlll1skl~~84if'~
15230 G wanym wynalazklem

cie sprzedam. Wiadomc·ść
Piotrkowska :W2. Kwiat15276 G
kows,k i.
SAMOCHOD DKW sprrzedam. Lagiewnic.ka 40.
_ _ _ _ _ _ _ _,1.:5;.c63:.:2_G::.
DKW F 7
SAMOCHOD
K a briolet sprzedam. Przy
bysizew&kiego 253 (za to15512 G
rem).
„SYRENĘ" po 20.000 km
Przybyszewsprzeda.ro.
skiego 18, tel. 463-04.
15494 G
---------"=~=
l\'lOTOC'YKL „Junak'' z
cichobieżny
lrns.zem,

---=

motocykli i skuterów

Nabywcy motocykli i skuterów kupionych w sklepach „MOTOZBYTU"
na terenie m. Łodzi i województwa łódzkiego w czasie

„

od

października
wezmą udział

do 3„ qrudnia br.

w iosowaniu nagród rzeczowych .

PIERWSZA NAGRODA:

:5
5
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•
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2-tygodniowe zagraniczne wczasy „ORBISU

~
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sypialnię, PALMY „Kentie" dwle
------------------,---~"„ FORTEPIAN,

INZYNIEROW lub techników

z

tyką zawodową o specjalnościac!l:

udzie

GRY fortepi.anowej

dłuższą prak4557-t

mi-

1necha-

~elk;uty~~~~1~'k,,"a·~;:::_~;; niki, budown_ict_wa,. garbarstwa, obuwnictwa

15389 G oraz ekonom1s$ow 1 koresJ;>Ondentkę ze z.nazajomością języka angielskiego (biegle) trudni Zjednoczenie Przemysłu Skórzl\ncg11.
Zgłoszenia przyjmuje wydział kadr i szk.olcU
Łódź, ul. Piotrkowni.a zawodowego ZPS 4966-~
ska 260, w godz. od 7 do 15.
GOSPODYNI domowa sa
wykończalnika z kilkuletni#
moc!zielna potrzebna . Re- INŻYNIERA
ferencje konieczne. Lódź. praktyką na s·t.anowisko kolorysty zmianoW(-ln"k
'
t h ·1
Narutowicza 24-24 prnwa
ee n1 ca wykoncza 1 ·a na stanowisk<'
oficrna rr piętro.
15556 G go,
po: mistrza apretury szlachetnej, mistrza kuc hr·
k
uczE?'< d
stanowisri:o
tr?ebny. ~glo~"e~f: Tu- farb, technika energetyka na
15335 G mistrza warsztatowego, drukarzy maszynoLagl~~.~~ck~ s-zyńStka 37.
~f.i1:zectam.
SKUTER „Lambrettę" 150 POMOCd·omowa na ~ta- wych, masz~·nistkę do pracy akordowej, ślust.an barrd:zo dobry spnze- te poti-zebna. Wólezań"ka sr.rzy do brygady remontowej tkalni i pt·zedzalni, malarzy, tokarzy. murarzy, szklarza,
do
SAMOCHÓD „warsz..awę·• "twa "' dwojgiem d'Zieci elektromonterów, robotników do wykończalsprzeda.ro stan bar<l'Zo <lo potrzebna. Zgl-0·mnia U- ni, robotnika placowego oraz kierowcę E!':'.:_t_er:

PHA!lA

~!~:e,~

~ ~f~;, ~~biaruce, ~~~~a~ Wo-;~~srA
-

-

księgowych

Pu-.::~~. wocfr~,<:l.na"l'nd;,~f~

=:
-=§=

=

premiowaną sprzedaż

2 MAGAZYNIEROW ze znajomością branży
ll-J • za- spożywczej, wymagane wykształcenie miniJ
mum PQ<lstawowe, 2 starszych
ksi~gowego ze średnim. wykształceniem. 3
struga 24, mtod.zjeż
z.1trudni Woje4469 K pracowników fizycznych Piotrkowska 115
.
• S pozywcze• b.10rstwo H ur.•
u- wo'd z k.
kro'1·
NO"'OCZESNY
·1e p rzc d się
„ damskich,
d.zieciębrań
opanujesrz szybko, go Hurtownia nr 2 \V Łodzi, ul. Kilińskiecych
po<! gwarancją. opatento- go 88. Warunki pracy i płacy do omówienia.
godzinach

w

~,~~i~~sytecka 3-\54;~d~ monfera samochodowego z II kategorią pr<1 bry. Wyspiańskiego 33.
15476 G
zatrudnią- Zakłady Przemystu
>va jazdy sprr.zecta.m. Tel. sprzedam. Armii Czerwo• u'.
. w ŁodZl,
St• D u b 01s
•
I .
z<loTna B
„SKODĘ" llQJ sprzedam. BIELIZNIARKA
awe mancgo im.
n 3 Toboty pościelowe p'l15347 G nej 13-4 front, I J'~~tr~ Oglądać Zielona 6-Hl.
263-96.
100
przyjmuj~
Zgłoszenia
82/ 84.
65a Sienkiewicza
Gdań ska
G ti~.lebna.
KROSNO żarka,roo·werę-:.
1_,1_,____,________________....
15466
4508-1
15381 G dział personalny, w godz. 8-15.
m._ 6.
cme, zupełnie nowe, kom
.
POMOC domowa dcchodo wyrobu ka.p
DOM jednorod•zanny mu- pletme
,
sf;ina
praktyka
z
budowlanego
TECHNIKA
T<>ncistl
najchętniej
d7.ąca
sprzed.am.
gobelinowych
wolTOWailly (<nles<Zkania
ZgłasMć nowisko kierownika robót - zatrudni Spółka pc•tr?.ebna.
ne), c·gród, budynki go-lszymczyk Pabian ice, Ęre
nnvch
l
Il ·
sprzedam. sowa 24, tel. 24-85.
"p.odar=e
. G dzielnia Pracy Remontowo-Budowlana „Pogo 'ZJn~ac l ra.
S\ę
151&5 G
Ló<lź-ChoJ'ny; Pryncyp.a'l-·10167
t
4fi9!!
· t'.a 4 •
· u 1• T raugu
Ł O<1Zl,
k • ""
sublokatorskie- ul. Nawrot 3 i-1.
POKOJU
•
go z niekrępującym wej15'.l~~ CEGLĘ, srzopę 20 m kw.
DOl\lEK 62.eśdoizbowy z n! 56.
1 0.1 W
1 : śLUSARZY z ukończoną szkolą zawodo~'ą
USŁUGI
lrnmp·lety l<0ntaktowe z plastiku ściem_ poS<Zukuje mtodel
dwa
p1lme,, tan~~POL domku drevn1ianegolnową •.
w;;gooami
k'
·
I
.
. • · d
Oferty
malzenstwo.
prefal:>rylrnwao~ró<l, schodow
kuchnia)
Wlaaomosc (pokój
spt-zedam.
1e~o'!rę
I sw1a cctwem cze adi:1czvm oraz
Biu.ro Oglo s'7.eń.
.,15213"
aotemple stropowe
ul OkóJ,na 1 rÓg Opol- nych,
Marci na 15 Laske.
0
z I lub II kat. prawa Jazdy - zat.rudn,1 Ka15213 G
P}oirkowStka 96.
-------.--1500'2_~ ski~j - .spri:e<la.m. Oglą- ~.ta~~!. z 1;~<l~~~e ~~~~=
DWA- duże - p0koje:-To7.- 'l'ELEWIZORY naprawiam t~dra ?i!pln:ych _NJ_aszyn i;:rz~pływo~rycb p.,..
z polichlorku winylu
Wiadomość przy'PI.ACE, domki, wille, go a.ac w ni~1eli: w godz. dam.
Łodz, Gdanska 15!'1,
Tel. 226-9~. htechmlt1 ł'..odzkie.J kla·dowe, . k.uchn1a 10. 1:1 natychmiast.
w k 0 n uje
tel.
15435 G bys.7.ewskieg~ 14-1.
spo<ia.rstwa najlei>iej ku- 16-18.
kw. 1 pię.tro! śró<lmi~$~ Andrzej Rymis:zewskl ul. I piętro. Zgłoszenia codziennie w godz. 8-Hi.
.
. Y.
15184 G
415-29.
:pic i sprzedać można w
t
·
cie - zamienię na mmeJ Główna 39
Spoldz1elma Pracy
SZ.YN·Ę--d~ · . rską
14668 G
sr.oklzielni „Czystość" w
4597
_
.
.
'''e dwupokojo\\·e pelno- _
Lekarzy Specjalistów
.,""ewia '
l\IA
mieszkanie SUltNIE ślubne. ''"eczoro
TIT s-.80 sprzel '~ Lodzi, Piotrkowska 5• komfo.rtc.we
1sa·nec'l;kową
tel.
Gltówna 11,
LO<l'Zl,
śró<lmleście we. kapki do chrztu wy- 2 ELEKTRYKOW z upTa'l'.'Tlieniami. 2 pal<K"ZY
~ najchętniej
.
tel.
W1adomosć
t<lam.
!l~0-4 7 , która udziela lnbasów ~~~-5rokicie. Telefi';;~?,taa ~~ż~:;-zysz tanio, i~87~i~ l'.o. oficera wzg!P<ln·ip nodnfirpr" orhrorv nrz~120
15170 ~ AKORDEON
1421-54.
.
~~~ac~e ;'!~ z~!!~~~~~~
Lódzki~ J."r7.Nlsi~f)ł<'1'zatrudni
ra"ia"' ciwpoŻ'łrrO'Wej.
. c-··
. ..
. .
·
Wiado- ~
4537 K F"ORTEPIAN krótki krzy-DZIURKARKĘ „Guttman tanio sprzedam.
0
---------~-- żowy „Becker" se>rzedam.loraz d<wunltknwy ower-1 mość przyszkole 6. Zdyb.! LO.KALU W( srodm1eścrn TF.LEWI7.0RY .n" .1 1. 1 ';; stwQ Robót lnżyniery,inyeh. Zglo•7.e-iia OCT."iplac, Lódź, llł. z~i
zatrudnienia
dzi„ł
sprzePOSESJĘ w Lodzi nada- Stan dobry. Wólczańska Icek na kaprony
15511 G I na pracownię ze sklepem llllt>·Chmiast . . „Ra ~.on muj<'
. · Z. e.b1k. Więckows iego rhodnia Jl,
\ p0mukuję. Może być '7,a-. A
god;z. J7-20 1dam. Nawrot 76-11.
w
na w;ozelk1egc· 6~-lla
jącą się
456 4-T
teJ. j 9:.....:C:eL __ 563-!9•:__ _ _ __
Zgłoszenia
15449 G !{OCIOL nowy ,,Ka mino'' llliana,
15311 ol
d<>m (prawa oficyna).
hc<lowle,
rodzaju
cnagrol:>k
J<'OTOGRAFIE
GI
15250
245-30.
ogrwć.
(można
na wodę
murowany, 5 ,kanalizowawe na porcelanie wykony (telefon), las, lączka dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!Ullllllll!! 4-10 mieszkań) - sp1-.le- I
nuJa.. Foto Chybińscy Ki'
- dam. Km>za.Jil1ska 28.
ł •
ł
Dnia 28 września po długich i eięł
15475 G
1111\sklego 55.
12
prze:iywszy
zmarł
cierpieniach
kich
matżeńf.rczNE-ofeTty
ogólem 2,5 ha spr-~e<lam
65 lat nasz najlepszy mąz i ojeiec
Biuro
posiada
skie
"""dzi, ul. Demaktatyczna Nr 89/91
. . 1
KURSY SAI\'IOCHODOWE .. SWATKA" Lódź, Piotrub 7.amienię na posesię
15390 G
33
k
Cen•r. tel. ~"'8-63 i 476-46
w Warsrzawie, względnie :
ś.f'p.
uwo-1 kows ·a l •
PRZYSPIESZONE
:;
-sJ
•
J>Od warszawą blisko ko :
_
_
_
_
dowe, amatorskie, mecha _ _ _
§
Oferty Ló<lż _:: KUPIĄ
munikacji.
absolwent Wiedeńskiej Wyzszej Szkoły
samochndnw:vch. ' •
; ,Moskwicz ników
- SAMOCHOD
·
rzeczoznawca
Zagranicznego,
Handlu
7e \\·crv.· f1'k•acy1·ne K.ierowco·w.
Mi<'\orlumny 102
ul. KKula.
14,
:; 400 '', P 1·1 ę ta rc-zową
-=G ::
15327
cz:;s!aw
stolen1 i &i-lnikien1 e1-ek- v.•10-czne I, II kat. zgtołk•
księgowości, kapitan rezerwy
\l'yc-znym 2 KM :<prze- ""enia pr?.ez 7,aktndy pra- " - - - - - - - - - - - "
DZIERŻAW'Ę O<ldam
W
dam. SJ>Orna 7. 15312 Olcy I zapisy ind ywidualne
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę,
ogroo i mies1Zka·nie .z wy 5
5 „SIMGĘ.-Versal.l·e.•s"- ""c- ~rzyjmuje '!:owarzystwo ~~cz J~:~~:ycz:e~F~~~:
(bez zanieczyszczeń)
J?r·ctami w Lo<ltzi. Wiad<0- 5
30 września o godz. 15 z kaplicy
spt~e<lam h.r-zcwlen1~ ~\i1edzy PrakE ścic·osobo\\'ą
.
mość Armii Lud<0wej ·36 5
Cmentarza Katolickiego na Ogrodowe.i,
15491 G -_-=s_-----=
15
Tuwima
Lódz.
tycznejgodz.
„\Var- ~~
na zgierlub
81 5.30-18.30;
i Pabiamc
m. być dokonany
Z terenu
nabożeństwo żałobne w kościele carni·
__
20. tel.
8 d?
owrl,ów,
w1asnym ----=__ szawę"
może
odbiór
Rozpocz.;cle kur- nr- ZIOMKOWSKI, spec)aska 86.
transportem.
3,5 HA 'tieml urodzajnej ,
1534 !) G -o3-GO.
zonowym, Plac ·wolności o gods. 10 teweneryC2chorób
sów zaocznych lrnt. I, !I l1sta
- - - - - · :.·
-·bt'<iYnki s.przedam . cena
goż dnia o czym zawiadamiają zrozpa•
111-19
skórnych
„Mo~k"ic~ 21, X„ mechnncków 20. x„ l'YCh•
~A~oci:i:OD
Oferty (zgłoszenia) z p<)daniem ilości
Wiadomość
J>rzy9fępna.
2
cz cni
f ceny należy składać W dziale z.aopa- _ ~. i ';f'~edl~mCSt 0~~lądac ~m~torskie W lmżdn so- Piotrkowska 14 14959 G
Micha- .fan Gawrnńslc.i,
4851 K Dr
KUNERT,
Tadeusz
;;3(;4 G ~o 1 ę
ien n
łów poczt.a Dmo.sin, pow. 3 trzeni.a I zbytu w godzinach od 7,00 do
ZONA, SYN, SYNOWA
pt-ze
węwnęLrzne,
choroby
,ngielskiego-Ua
J,BKCJI
:S
K
Brzeziny (do.jazd. autobuna ulice:
indywidua lnie prowa<lt.>.it się
„WARTBURG" sta.n Jde- d:zlelam
4937Ló<iż - Żyrardów i 15,00 (W soboty do 13,00),
,;em
i RODZINA
15657-g
3 alny (1960 r.) okazyjnie lub w malycl1 kompie- Obro11ców Stalingr>'<lu J~O
~
przyst.anek Tr:r«:ianka).
15277 G Ttlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllll sprzedam. Buczka 29-9.
15384 G
15488 G
iach. Tel. 200-11.
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WAŻNE TELEFONY
zz
Baluty - ul. Snye~rsk&
USA clC'<W. od lat 12, nicy Górna z rejonowej
I
'I
piątki i soboty w godz. 2-0
Ogłoszenia wym!aroul. 1-3, tel. 538-79.
PIZY
„K"
1.10. .,Jego p<:·radni
g. 14, 18;
6
U
I/I •
•
311-50 -15; w nle<lzie\.e 10-lll WISLA (Tuwima n.r 1) !Jl
Włl
ul. SzpitalWidzew 32
el<sceiencja p. Dup.ont" przybysze\\ski€go
W\iiii„lf.!lillill
MW
MUZEUM HIS'l' ORII RU- „Rio Bravo" prod. USA _ .
ln[ormacje o w11zelna 6, tel. 271-53.
prod. franc. doow. od Cie,zlrnw,kiego.
CHU REWOLUCYJNEGO dCIZW. od lat J2 g, JO,
03
~ich usługach
Górna - ul. Lee-Znicza lt
Szpital im. dt Jordana
lat 12, g, l7, 19
komar'', SOJUSZ (Pł•fowcowa 8)
(ul. Gdańsk.a 13) =ynne 13, 16, 19; 1.10. Program „Myszka
Il!!
Pogot. Ratunkowe
ul. Przyrollni<:za 7-9, te!. 427-70.
(Al. Poll- „Mysie figle" go<l"-. 14, ENERGETYK
„Swlla polsl<a" g. 10,
i go<ltZiny jak wyżej
w każdą niedzielę 1 <inl
07
'Pogot. Mllicyjne
Polesie - Al. 1 Ma.ja 24
róg Fel- przyjmuje rodzące i choteochnll<i 17 ,
„Polowanie na Jokomo11, 12, 13, 14, 15. 16. 17,
(Próchn1ka
powsize<lnle w godz. od wr,OKNlARZ
l\"ocna pom-oe I-okarz dziel lei. 382-98.
ginekologic:znie
re
ba~ztyń•k!ego) zestaw
tywę" (panora.ma) prod.
16) „Burza nad &te1>em" 18, 19, 20, 2ll: 1.10. Pro1C do 17, a we wtorki
4ł4-U
ska m. L<Mlzi
plelęgNocna pomoc
„Irena, do n;cy Sró<lmi.eście oraz. z
jek g. 11 ,
USA, dozw. od lat 14,
gra'm i godziny jak wyjug.,
pr.
{panorama)
i czwart.ki od godz. Jl
08
Straż P.ożarn"
domu" prod. pol. do?.w. <lZi€lnlcy Gorna z reio- nian1ka 'Z &led-zib~ pny
g . 15, 17, 19; 1.10. „Medozw. od lat 16, g. JO, żej
292-22 do 18. w po·nleclzialki i
Kom. Miejska. MO
tel.
4R,
Kościuszki
Al.
przy
„K"
porn·dni
nowej
19;
17,
,
.
g
,
lat
-Od
węg„
prod.
zalian&"
(TuGIJYNIA-STUDYJNE
2'0
17.30,
15,
12.30,
mudni poświąteczne
Kom. Ruchu Dro15
7
324-09 od god-z. UJ d<9 5
ul. Lec-zniezej 6.
l.lO. nieczynne
do-zw. Od. lat 12, g. 17,
1.10. Pro.gra m i go<llziny wlma 2) „Spiąca królew
518-82 zeum n.lec-zynne.
rowelfo
dla
zabieaów
dokonuje
l\faM.
dl'
im.
Szpital
.
19
na" (panora.ma) prod .
jak ·wyżej
Pryw. Pogot. Dziec. 30-0·0Q ~1UZEUM HISTORII WLO
(F'rzybyszew- USA dozw. od lat 12., SWIT (Baluckl Rynek 5) DNI f".IL~U POL~KIEGO dUrowicz.a, ul. iW. Fornal- de>ros:ych I dzie<.•i W gaKIENNICTWA (Plotrkow WOLNOSC
333-33
Pryw. Pogot. Lek.
przyjmuje ro- binecie zabiegowym i w
ski<'j 37,
linia .o. IX. 6- r.
„Pamiętnik myszy" g. H
i
lhs"
„Chytry
sl<lego 16) ,.serce i szpa do<l.
ska 282) w salach wysta
555-55
(I'lot.rkoWRlrn dznce i chore 111nekolo- domu chorego w p!"l.yCentrala Podmiejska Ol
„C?.lowiek z7.a biurka" POLONIA
(panorama) prod. S1>rytna myszka" g. 10
wowych muzeum pr-.ly da"
61) .,Jadą goście, jadą" g:cznie z dzleln:~·y Pole- pa<lkach piln)·ch na zleMOI
pr. wł. <lotzw. od lat 16
12. 14, 16. 18, 20
franc. <lozw. od lat 12,
ul. Vvięckows.kiego 36 359-15
g. 16. 18. 20; 1.10. „Dru- dmw. od lat 16, g. 15, sie. z 11 i 12 rejonowej cenie leka1·skie wyiit.av.'1aNeapolu"
„Złoto
l.lO.
wystawa „Tkaniny I pro g. JO. 12.30, 15. 17.30. 20
pora<lni "K''. z d?.ielnicy n,, P<Yl-" god7.inami )'>racy
gi człowiek" p rod. p oi. 17.30. 20
pr. w!., d o,.ow. od la.t 18
Owldz- 1.10. Program i go<lrziny
jekty Jolanty
do.zw. od lat 16, g. 16, ADRIA (Piotrkowska 150) \\'id·zew oraz z d?.lelnicy gabinetów zabiegowych.
g. 10, 12 . . H, 16, 13, 20
jak wyzej
kiej"
GODZD'-Y
i
ADRESY
7. rejonowej poraGórna
Gaświat,
j<"St
„Taki
2-0
IB
3-5)
(K;rawiecka
HALKA
(SlenkleTATRY-LETNIE
'i'
TEATR NOWY (Więckow„Książę i 1.10. „Matka i córka" TATRY (Sienkiewicza 40) brielo" dozw. od lat 9, cni ,.K" przy ul. Rudz- PRZYJFC SWIĄTECZNF,J,
czynne g. 9-16. wicza 40)
5·!{iego l!l) g. 1s.ao ,;ucz ZOO WIECZOROWEJ i NOCl<icj 33.
g. 16. 18. 20
dla najmtodPrngram
prod. wl. dozw. od lat
aktoreczka" prod. ang.
g.
ciwa dziewczyna",
Chirur.~la Poludnle - NEJ POMOCY LEKAR·
„List gończy", llAUiA (Krawiecka 3-5)
szych:
.
!8· g. 16. ,18. 20
mynna g. 19.30. (W wypadku
19.15 „Hist<>ria <> ehwa- PALMIARNIA <lt' Jonschera, SKIEJ:
lm.
Szpilti,1
12.
godz.
fi~le"
„Mysie
Dlacze•.
Uszatek",
.,Mg
<:-;ieARDIA
GVI
Mo,ODA
be;nie
film
niepogooy
(procz
18
<lo
JO
go<l7..
od
J„bnym zmartwychwstaSwiąte<>:zna pomoc J~·
.
,.~o·wrół" dovw. od lai.. ul. ~ll!c·~1owa 14.
go płacze ż~'rara 0 , „Jak
I.IO. „Smierc w
l?na
dzie ·wy świetlony).
poniedzi.ałków).
niu Pańskim"; 1.10. niedni
Chirurgia PMnoc - Szp1 karska udziela w
!~. g, Jr.. 18. 20
prod. cz. d0'7.W. sl-0neczko oddało piesko
siodle
1.10. nieczynne
czynny
2
4
od lat. 1 . g, 10, 12, 1 . wi wodę", •• Przyjażń p-o Mr.ODA GWARfllA (7.le- t."l. im. Pasteura, ul. Wi- u stawowo wolne od praS'I?YLOWY-LETNIE (Kiliń
•T
MA.LA SALA (Zachodnia
dorosłym
pomocy
cy
.
19.
gury
(płl„Kl'zyz~cy"
2)
Jon~
Jl.
10,
g.
sl<arb"
nad
.
l>O~
pr?d.
'!Krzyzacy"
„Siedmiu
123)
skiego
I
,l
1 Laryngologia: S7p. im. <lzieciom w ambulatO'J"iumi
nr 93) ~- 20 „Za.czaron o1a ma) do7.w. od lal
12, 13. 14, 15, 16, 17,
cozw. od lat 12 , g. 16,
wspaniałych" prod. USA
1.10.
wana gosp<>da";
12. !?. 9~ 12.:J-O, 16, 10.~o <lr Pirogowa, ul. Wólcza.1\ i w <loQmu ch<>~r;o ·,;, goHerszt" prod. fr. dozw.
_
) Z
T „
(W wypadku
CBWA (Piotrkowska 102) g. 19.45.
niec.-4ynna
dzinach od 10 de 17 .
od la.t· 16, g. Hl, 20; 1.10. POltO,l (l-.azln11erza nr 6~ <lrn 195.
( uwrn:a :34. ',', 80
Wystawa ma.J.arstwa FA- n;epogody film nie bęTEATR JARACZA (.TaraWieczorowa ]>()moc leOkulistyka: 87.p i\al Jm.
„Damon" g. Jl, „Dwa.i
Proi<ram dla najmlodpr.
b·oty na me<lzielr,
wyświetlony)
=a 27) g. 11 „o kra- warda Kuśn.ier-za C?.yn- dzie
dni
ud:ziela w
do7.w. od dr Joni.::ch-era, ul. Milio- karska
N"
panowie
„Hemzt."
17
16,
g.
szych
18,
lat
od
pozw.
.,
an;
nieczynne
1.10.
godz.
w
cod2iennie
na
sierotce
snoludkach I
j)OW<tZej nie pomocy do"'
la.t 16, .!!· J?.43 .. 18, 20.151 now'!- 14.
g. 18, 20
f:1016~j~y~~e
KINA I KATBGORil
Marysi'', g. 115 „w pu- B;t1Rbo w<l°yJ.~AW ARTY·
<:"ht,rurgla i fan•n_g-0lo„1a rosłym i dzieciom w am:t.
"
w puszczy", g.
1~yni i
b1l~- dz ieci ~f'a: Szpital 11n. Ko- bulatorium w "'oo:i·zinach
PRZEDSPRZ1'DAZ
KINA Ili KATEGORII
(Park KINO l.DK (Traur::utta IR) PIONIER (Franc.iszkańska
STYCZNYCH 19 „Igrasz.ki z diabłem" Sienkiewic-L.a).
,.,
.
S
... j
o dn·1 n>tp"7od
n
to
przech·<>d- 31) „Rewia snów" pr.
„Spóźnieni
Wystawa
porna 86 -~ 0· od 18 do 2.1 oraz przvj•
1.10. „Sześć ~tael sce- malarstwa
nopnicKie
'
a
""
krakowskie- nie" prod. poi. dozw. austr. <107.w, od lat 16 LĄCZNOSC (.Tóze!ów 43)
ni uje w tym <""7..a~ie z~lodo kin: ,.Bałtvk", .,P.od
1 h'
nieznych"
Rzenia na wj y, ty dom<,„Tomci-0 Pa ue ' p.ro . l~nia•,•,, „\\'1~ła", .•,,,.l~lłók- 1. x.
g. 15.45, 18. 20:15
od lat 16 .. g. 15.15, 17.30.
Czynna codzienni€
2
TEATR 7.15 (Traugutta l) go.
o<l
W<>l oś.
n r
meks. <lozw. od lat 8.
1.10 Pre.gram 1 godziny
2-0; 1.10. J. w.
oi>róe'Z poniedziatków, w
g. 19.15 „Pasztet, Jakich godz. 1~13 1 \4-18, w MUZA - nleczvnne
9alatwiane . Prze"?.
we,
b~~.~ 'si~ w n~p~j a.Jnel Chirurgia Poludnie
g. 15, 17, 19; 1.10. nicjak wyżej
j. w.
mało"; 1.10.
B 11 k:' S'>p1tal im. dr Pirogowa. nocną pomc<: leka.rską od.
k'
k .. ;
czynne
6)
(Kazimicna
(Kilińskiego POKOJ
niedziele I święta o<I STYLOWY
POWSZECHi.'O'
TEATR
. gs~~,;:~~~i~ ~ ul Piotr
„Pułapka mllości" S'I'UDIO (Lumumby 7-9) (~~-cNaru~~~·ic"~ ; 0) Y w ul. ~Vólczańsk<>; 195.
J.10
godz. 1~18 bez przer- 123) „w ślep.ej ulicz.ce"
(Obr. Stalingradu nr 21)
··
Ch1r111·g1a Połnoc - S zp1 • .
pr. USA <lozw. od lat „Pulapka miłości" (pa- dni PO\\-<;że-Onie w goprod. wl. dozw. o<l lat
wy.
~. 19.15 „lch dwóch"; SALON
tal im. d'r sterling.a, ul. ko'"ka 102, 1el. 2d-80.
d7,lnacll 12_ 17
16 (pano•ra.ma), g. 15.45, no·rama) pr. USA. dozw.
16. g. 14, 16, 18. 2·0; 1.10.
FOTOGRAFIKI
· 1.10. nieczynny
1"~Zul!
ul.
Balut:v.
J-3.
SLerllnga
·
17.lo,
15,
g.
15.
lat
o<l
18. 20 .15
g.
„W ślepej u)icz,ce"
LTF (A. Strl\ga 2) WyOPERETKA (Piotrkow„ka stawa fotosrraflki
Szp. irn. can'?wo.lnej 3, tel. 041-D".
Laryngol·O~ia:
19 .30; J.JO. „Naga wy(Ogrodowa
POPULARNE
16. 18. 2<l
ttń243) g. 19.15 „Kwiat Haul. Szp1Uil·
Widzew N. Barllck;ego, ul. Ko.pspa" prod. j~;p. <lO'ZW.
„Gdzie diabel nie
18)
rzgoe-rska 26)
ZACHĘTA
skiej.
wai"; 1.10. niec.."'lyn.na
na !i. 271-fl3.
cl1iskie~o 22.
od lat 14. g. 17.15, 19.:rn
czeskiej
prod.
in-oże"
prod.
„Garaż ś1nierci"
OPERA (T. Nowy) g. 10.30
~o~~~"- ul. Lec-~nlcza 6
Okulietyka: S7.pi1al Jm.
Piotrkowoka rn~. Armii
dozw. o<l lat 12 g, 16, SIKAWA (Janosika 15R)
ang . dozw. o<l lat 18 g.
„Lakme"; 1.10. g. 19
•
-7 10.
„Niezgrabne sl<>niątko" C'.'Cl'\l'On<:'j ó 3 , 7.~ier.,ka 63. N„ Ba.rl1cloego, ul. Kop- te·
18, :!O; 1.10. nie·czyn.ne
10. 12. 14. 16. 13, 20
,1Lakme"
Poles!e - Al. 1 Maja -4
g. 15. „Poru<:znik Ma· Piotrkow•1<a 25 , Rzgow- cin<l<lcqo 22.
2)
(Rzgowska
l.JO. Prc·zra m i godziny REKORD
ĄRLEKL"rl' (Wólcziuiska 5)
Chlrur;-;;-ia. i J.aryngo1·n"ia tel., :ł8--98.
rynin" p1·. rao::i7.. dozw. sk.1 51 , G<iańSika ~ 3 , Pl.ac
muzyk"
„Niewid-omy
jak ,,·yżej
g, 18 „Nal I Damayan'.°'-!>"na POm<>e lek•r•ka
dziP-cię.ca: Szp'l<tl im. Kor
J.JO. l'c!<„iu 3.
KINA PREMIEROWE
od lat 12, g. rn:
pr. ra<l:z., <lozw. c<l lat
tP'; 1.10. j. w.
c-rnkH, ul. Armil Czerwo- (. ~L) dla m • . L<>rlri 'Z
1.
„Niezg1·abne sl-oni~tl<o"
12. g. IO, 12. 14; „Okup"
KrNA II KATEGORII
PINOKIO CKop-.mika 16) BAf,TYK (Narutowicza ~O) ADRIA (Piotl'kf"W••ka 1311) pr. USA, do'Zw. od lat
w Sta„11 Pni?~••ecr11bą
15.
ncj
P.qObi-. St.11'ing·r~du 15 ,
<bajki) g. l'i.30, „P<>rncz
i;:. 12, 17.30 „Pan TwarGOD7l""Y towia Ratunkowego dla
ADHESY t
n iec"Zynne; 1.10. ,,7' wspa 1.10.
b' an'<'l<'l 218 . Glówna ;o.
nil< Marynin" g. 18.SO
„Imperium sl-0ń- 16. g. 16. 18. 20
dowski"; 1.10. n ieczynUSA.
prod.
nialych"
J.10 Prog·ra.m i go<i-zlny C7AJTiA (Pionowa nr 18. Kopernika 2r,. Piolrlrn\\·- !'RZYn;~ 1';WIĄTECZ'JE-J ~i·, 1,'°'d~l i;.•zY." ul. s:,nprod.
ca" {panorama)
ny
Jo 1 tl<'.!·z.elli
„R.ok ,ka 67 Pl K · 'ie\.n
dO'ZW. Od lat 14, g. 10, ·wi..
Ko<' ha nówka)
d07.W. od lat 14, jak wyżej
8 , KOCN,-„J PO:\lOCY PlE- .<.(\\.cza wn-. domu
LODZZIEMI
TEATR
chocennm<<'y
• Ll·'G:'\I\RSKTEJ:
Y
osc:
prod. pr>l.. .f~.J'n{'z; 32 .'
13, 16, 19
ltO~tA (Rzg nws·ka nr P.4) pien'1sz~· "
g. 16, 18, 2-0
KIEJ (K<>perni1'a 6) GrA POLONIA
i d?. ~i
dnrnc;lyeh
dl:l.
f!'~
pi-e-llHm-O-C
S\\:iąt?t'7.n:t.
(Piotrkowska OKM:
do-zw. o·:ł 1at 12. ~- 15.
,.Babette i.dzie na woj27)
nr
(NRwrot
w l>ereni<?.
67) „F.t cetera 1>ana pul
h~••niarslrn w cln1 usta- 7C.łn°70Jr.<'~"'h 'lCCll'lro~a:
Dvżurq
17. 10; 1.10. nieC'.7.)·n ne
pro<!.
nc:" (pnnorama)
d•H'Y"
„Cza~·od?.ie,isl;ie
p:'!l{'Y n:e JYl .~0.~::lą.in„'l<'h P!'?.y 1 ęc
('lłj
wowo woln-e
prcd. franc.
kownika"
franc. dozv;. od lat 12. M.FU7A <Rzgo\ii,:ska nr 04)
g. 12, ,.St-0 }iilometróv1"
dl,1 !)'"7.>'Ciloodnl rejonowych.
7.Dblc.~ów
Szpital Im. dr H. Wolf dokonuje
„Tygrysy na pokladzle"
dOO'.W. od lat 18 ę. 10.
d ozw . g, IO, 12. 14. 16. 18, 20
wlos:kiej.
prod,
N·o<:mi pomoc Jekarslca
„Et cet.!ra
12.3-0: 1.10.
ul. Lagiewnkka 34-36, doros!;-ch i d·zie>C'i w <,:<:.:lozw. o·d prod. ra·dz„
c·d lat 12, g. 16, 18, 20 1.10. „Fran<:uzka i mipana I>Ulkownika" pr.
lat 7, g. 13. 15, 17, 19; p:-zyjmujc rodzą<'e i cho- binocie 7.abl<-gowym ! w '>'"'-~'imuje zt!lo•'Zenla te!ość" pr. fr. do?.w. o<l
l.JQ nieczynne
MUZEUM SZTUKI (Wl~
tr. dc..,.w, od lat IR. g . D\•·ottcOWE (Dw. Ka~!- ht 18. g. 10. 12.3-0, 1.S
l.10. PrNora.m j. yv. r{,„_rfl r;Onel<olo,gicz n'e z d'Ziel ct-omu cl1r.reęo ·1 god'Zi-jl<>fc.n'czn1' od ~od~. 24
do 6 na nr tel. 444-H. ·
10, 12.30, „Ją<!'\ goście,
°"~nne
kowskiego 36)
i11icy Balu ty: z 10 rejono- nach o<l 7 do 1!!.
- !6, 18, 20
„Komu dwójkę", 17.30, ~
Srk·i)
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Nowy rekord świata
Walerego Brumela

14. Kołodziejczyk (LPZ Piotrków) - SAM
15. Góral (LKS) COD
16. Porczyński (LKS> COD
17. Paudi s (AP $ląsk) COD
18. MC!SZlkieto.s (AP Sląsk) Rekor dzista . świata. J mist1'1
COD
.Eu.rop ,y,
7ln.a.k omity
sk007. Ck
19. Much a (LKS) WFM
radzie cki Waler v Brum el, zno
20. Kalisz (LKS) COD
wu uzyskał rewel acyjn y rę
Więksrość
zawod ników zglo- r 3. G<>tl1ob (KTM Bydgoe
zultat . Na. zawod ach w MoKateg oria 175 ecm
rz+!Z)
sronych do Il wy,ic;_gu moto:: y k
skwi.e przeszedł on poprz ecz•
1. Oledzmi. (LPż Olszty n)
COD
low ego o ZJ.o-ly Kask „Dzier in1l{a l 4. Wró blews ki
ke na. wysokości 227 ero. WySHL
(LPŻ
Olszt)
"1)
Lódzk '. ego" 1 LPŻ p~zyjecnata
. nik ten jest o 1 cm leps'l:v od
2. Gollo b ~TM Bydgo sz.az.) i COD
do L<>cl.7; już wcwr aj .
dotych czas-O Weil'o rekor du śWia
'5. Kaczo rowsk i (Legia W-wa )
SHL
Dzi.5 w go::lzi nach od 9 do I
ta należa.cego również do tego
3. Kanty (TKS W-wa ) Dęba
SHL
na autost radzie warsz awaki .- jsl1 5. Kaczo rowsk i (Legria
za.wo dnika.
W-wa ) 4. Dowc hon (LPZ Piwk ów) odbędzie s:ę obowią>:kowy
- WFM
dla
COD
wszys tk 'ch
zawod .n'.ków tre-· 7. Brend ler (Legia
5. Klejn ich (LPŻ Piotrk ów}
ning. W y.w!gi rozpoazn.ą snę1 8. Kanty (Syre na W-wa )
COD
W-wa
o godz. 14.00.
WFM
6. KaliiS z {LKS) COD
Motoc ykl istów p0w·i1ta sekre ' 9. Kuoh arski (LPŻ
7.
Nodza k (LKS) Bydig oszcz)
CCD
tarz
SFO
Krr ju
i
Stolic y
8. Matyi a
COD
Unia Poznań) ..-.
p. E:iwa rd Andrz oejak.
IO. Mank iewic z (Unia Poz.nań)
NIEDZ IELA, 30 WRZE SNIA BB.
COD
W poszczei~J.lnyc:h kateg o- MZ
Piłkarska reprez entacj a Polski , STRZE
SOFIA . - Specja lny wysłannik
Kateg<>ria. 250 oom
Ii2.ch masz:v n star tować bę<lą: 11. Os1ol ski ('Unia.
LECT WO.
Dokończ~mie
Poznań)
m1strzos~w
1. Sowiński (LPŻ Piotrk ów) PAP, red. Stanisław HabZ><la d<>- ~~óra ~ piątku_ ~{~ebywa w S
okręgu
lódizkiego;
DKW
o&
n06i:
t!"Zeln
'ca
Kateg- 0-rla 125 oom
fu,
gdzie w me zielę . ro_zegra TENIS na Widze wie od godz . 8.
Jawa
12. Olsze wski (LPŻ Lódź)
STOLO WY. Mi ędzyna.ro•
międz
y.pań
stwow
1. Jarosz CLPŻ Łódź) e
2. Parad owski
s~tkame
Byd.
z dowy mec-z Vointa (Rumu nia) (LPŻ
COD
Bułgarią, przeprowadził~ w
2. Szyou ra (K':'M Bydg~zcz) 13. COD
;sogoozc-.t;) d
botę trenin g na
Jawa
Kle.in ich
Stadio nie im.
(LPŻ Piotrk ów)
Sta>rt, gc• z. 10 ·30 sala Startu • ul.
3. Kuch arski (LPŻ Bydg">SLCZ)
SAM
6
Levsk iego. Miał o~ . n~ celu u: T•~r;
COD
re~
·_ AZS l i liga, god'Z. 10
Ja·Na
ti-zym anie s!'ra':" nosci .1 kondJ:'CJi ul
P Północna 36 i LKS (dawn iej
4. Szma nda (LPZ Bydgo ozcz)
oraz Z'.'zń>:J<>mi<m1e 0:•<: z m1eJB~wel
na)
Włókniarz Il liga.,
Jawa
W soOOtę odbyl y się 3 me- scem mcdz.i clnego poJed ynku.
go<Lz. 10, ul. Ogrod owa 33.
5. Mank iewic z (Unia Pozn.1.1':.) cze o
w
Bułgar
ii
panuj
e
obecn
ie
stomistrz ostwo li lig.i pil- noozn
ŻUŻEL
Tramw ajar-z - S!ąak
a
pogod a, a tempe ratura II liga, .gooz.
- MZ
.ka.rsk iej. W Kra.ko wie miejs co- doch-Oo
16, Pl. 9 Maja .
[lzl w południe do 30 stop6. Klatk iewic z (Unaa Po'lln.art) wa
LEK.K
A
ATLE
Craco via
TYKA . Dokończe
poikonała
Sta.rt ni. Trenin gowi polski ch pilkar zy nie
- MZ
mistrz ostw Polski mlO<l'ZikóW
Lódź 3:0 (1:0). W Katow icach przyglądała
się drużyna bułgar- gad-z. 9
7. Klej:n ich (LPŻ Piota.- ków) ,.,,. tamte jszy Dąb
i
14
stadHi
n AZS.
wygra l z Bał ska oraz liczni miejsc owi dzia'łaPILKA RĘCZNA. Unia COD
KS
tykiem Gdyn ia 1:0 (1:0), nato- cze pHl<ar scy. Wśród tych ostat- Słupni
a
liga, godz. 18, stadio n
a. Wiew ióra (LKS)
Jawa miast w Gliwi cach Piast zre- nich panuj e na ogól zgodn a opl- AZS, ul. I Lumu
mby
22.
9. Nodza k (LKS) miso·w al z Wawe lem Kraik ów nla, że niedzi elny mooz będzie
COD
SIATK OWKA . Zawod y o puclul<t"
wyrównaną walką dwóch równo 10. Kalisz (LKS) 2:2 (1:1).
COD
przech odni WKZZ , gc.dz. .Hl; ul.
rzędnych rywal i. Wyraża się
11. Keszy cki (LKS) przy A:·mil Czerw onej 80.
Jawa
tym pe>gląd, że i tym raz.em moOd lwftu do 11<>C;!I - dzień pełen sparto
PU.KA NO~NA. m liga. Wlwvch emoc ji.
;,e powtórzyć si<: tradyc yi':'Y da"'.Ka.teg ori 3 350 ecm
Sk-Oro lwit trzeba się zr .vwać z
Wlokn 1arz (Pab.) godz.
łóżek, aby zdaiyć oo
niej wynik remiso wy. Wsród k1- dzew
stad0 n. AZS. gdzie odbywają się mistrz
1. Krzyżanowski (Juinak . Lódl)
ll,
Wlókn iar:z (L) LKS I B
l>iców nat<>miast przeważa opinia , godrz.
ostwa Po(sk i mw·
dzikó w w le·k~tletyce. A potem
li
i
Or-ze! - Stal (~om
Junak
że drużyna
g<Yń czwwi ek1J na zła
bulga rska, niewie le sko) godiz. 11.
many kark na drugi kranie c miast
Pa<za
tym.
2.
Kwa13
graia: w
niewsk
różnlą
i. (Juna k Lódź)
ea się od zespołu, który Kutni
- MO i Prassa wye Czarn i
Lechia (Tom .)
znacz lfli sobie spotka77iie na l..KS- ie.a Najp<i
uczestniczył
„-runak
w
rnistrz -ostwa ch gooz. 15.30, w -Pabi~
errw
zobac
zymy
mcach
PTC
ta:m t11esurę psów. a potem histor yczny
świata w Chile, odnies
3. Góral (Juna. k Lódź) zwycię- - Górm k god·z. 11.lo I w PiotrJu...
bój (pi.tka rski)
6
stwo, tym bardzi ej, żeie gra
między\ stróżami porządim
nak
na kowle Conco rdia pubUc~go i dzie.,. .nikar zami
Cz.arn
i
(Ra•
swoim
lJ.oisku
i
przy
Wyni k .irpotl wmia ma ~sz0<rzędne
własnej, ży- domsk o) god<i. 15.30_.
4. Wloda rezyk
(WKS
U!gi..-<i
znacz nie dla kibi•
D7Jiiś o godz. 16.00 na tOt"'t.e wo doplngują~j widow ni.
ca. Narlf!lSzcie będziemy· wiedzi e.U,
z okazji 1.s rocznic y_ MO mecz
W-wa l Jawa
kto umie {}Wi:z<Ulć;
przy pl. 9 Maja rozeg rany w
a /eto u.nt.ie grać.
5. Szma nda (LPŻ
W 7.apowiedzi~nym jut skladz !e reprez entacy inych druzy n MO Prasa na stadio nie LKS godz. 11
sta.n :
ostatn i ·w tym sezon' .e Bu!i:a rli nastąp
Ani je<{lqej minut y cZll!su nile p<>ZO
4
i p;.awd opodo bnle poprze<iz<;>ny
N=to n
•
e .
$ta·nfe na zjedze .
·.
.
pop1sa~i
zmian
a
tresur y
na
nie obi-0du.'··Wp rnst ze stadio nu. l..KS
pozyC
JI
6.
prawo
Klaik
mecz
skrzyiewiai
:
ligow
osow 1 Jazdy zręcznosd
(Unia Poznań)
y na zuzlu. rmędz
trzeba Jechać (jeżeli
na mogo. zamia st Dijeva ma wy- tocykl
MPK d.omy l!i się. źe nogli siużą
hdore m. tabellJ. $1.ąsik1em zey dlowe
ach.
Początek impre zy o
MZ
taiTc.że do stamia na postąpić Sokol<>v.
godz. 9.
mos-tach I stbpnU !ch wozó w t-ramwa.j0W1
świętochlow;c.
7. Kana s (Kruej at"Z O.J)Q).e)
a
Tram waia.JCh) na auitcs tra·
NorOO!n
dę. Wyścigi .moto cyklow e. Coś,
rzem.
co 11ader rzaibk c możemy
oglądać, i to racze j przy
8.
Wiew
ióra (LKS) __. Jaiwa
pomo cy ~lewi.zji, 1'1i.t na tak
Spot!k anle. Ze względu na 1.!zwane wla•sm.eo· oczy.
Wyśai.J! główny roz.egu-any zo dzi.al
Rok temu 114.eco posi11>iG1.em. Wl.aA-nle
stanie z udzia lem zwYcięzców $więto dosk0111ałych .ż.użlowoów
chłowic. budzi duźe
pierw szvm wyścigu LPŻ i „Dzie nnika stalo się to po
wanie . W drużyinie z'lin
l..ódz·k iiego". Nie
poszcz .ególn :iich kateg0 <rii ma- tereso
nadziwc ie się. 'f11oi lcocha mi. c:z&Jwiek
szych
g)O\Ści startować będą
nie
szyn z tym. że sędziowie u- m.
da1111ia jeźdźców pędzących na zlamcl PTZl/Wl/'kl dp oglą
in,
bracia
Walo
=kow
staJ~
ie.
dla
kafde
tnile kOJrTcu. Nłe taik
j z :niich odpanas przecież W1./Ch<>wi/'Waby s.enity menta
wiedn ie wyrów nant<e .
iine pi()lse>nki o u.ZaDzisie
wyśclgi
nach i huzar ach.
będą
Teren autos trady ZOl9tal zra SJX"a jsze
wd2lia nem :tbrmy 7'a1WodA tu - 1JJO Jom na godz~. T t00rrk-O
Mec!!: Połska '-- .Yaponfa będizie cych
d:i-OfQI
Jii.Z\>IW
any
wi-ec
<t
pullli
gfusz{!C
cz<lfn.rżyft
1J
ników
f'Yk
siatkó wki ~
Tram wajar za.
qlyon tofonó w„ I drwiące uśmiechy maJ.u
przed Imprezą inaugu ·rującą sezon siat- kich s-zkół
ność będzie dokla dnie inform
ch6w
średnich ogó!no .ks'Zta lpo1epi
o
wa„
czwar
tkowy m mecze m z zuz- kówki w naszy m mieśicle.
jqcych .
N1ecących i zawod owych oraz
wana o przeb iegu zawod ów.
.
zes.po co-;ęsto
mamy
1
.rcam i . ZW'iązku Radzi ecki-e okazję ogląda.nia w łów pięciu
- .Terl.zU!! jlllk 1 na kozie.
Wstęp na
łódzkich SKS
autostradę
S<Zkół
Lo<lzl reprez entacj i państwowych,
S zl, ~. którzy razem z zawod
Niezle te lroz1)! D:zVw, j<IJk się 1l4
podsta
wowy
nich
wytyp
dla
d<OCO
owany
Slych
ch
a
1M.di mMM ~zyma~
co
i 3 zl dla rolo ka.mi Apato .ra z
ro mówić o takich , jak przez Inspek torat
przy ta!lci.e-J diahel irki.ej szybi kcki
Torun ia .star Japon dc.pie
Oświaty.
~eży szko1 nei.
ia
i... dllrujc te ~e
I
tować będą w
1
Lodzi
miro.~·ta .
~tamie · 11a:u>i.erzchni. Niewi
Istnie je glęboko ukryt y cel w
jazdy lelf'<?m{)tl)ej, (11/e może wki§n ie ele ~ to rółni od
tych daleki ch wypra wach zagrad!o,iego wyki g je.st
niczny ch
tak nle$ly chami e em.ocjon1Ujq,cq 1.mprez1:1
nas-zy ch milyc h gości,
.
przygotowujących się
.A kiedy juJ; 'bed.ri e wiadc mo kto
do Olimwyivi~ie Zlo!y Knss'k
piady,
która
za dwa lata odbę
z l'Acłlzi. znssiad...~y grzecz n.ie przy
odbi<J<N!>l,ka.ch rad'io->
dzie
slę
w
ich
kraju.
Jest nim
much ł tele>w izvjny ch, a•by wr6cić
postan owien ie należytego pi-zyg
do tw:h dobr1.1ch czaoWczor aJ
na
wu1. kiedy ozlow iek i11sle'Te-!O'Wal się
mlstrz 08twa ch
towan
la
się
do
tej
tylJw. .. strzel<>ny.m.ł
koron nej pró- strzele ckich Lodzi padł
dysk - Stacht 55,:ro, skok wzwyż by . I
.nowy rebM.m kMni.
- Faliński 187 (poz.a konku rsem
kord
Polski . Ustanowiła go KoMecz
!'30 tvUiin~ w Smiit Po1s1M - B11lf1
Polska
- .Ja.ponla odbę walsk a z AZS w kbks
191),
1.000
m
Mia;
Perlak
w
s,
owski
KrcWr
uzysk uni.e
2,48.1, dzie się we wtore k, 2. paźd-zl
Przy ud.zia•le
800
r'raen1 "-a za woonl lków
S•tarrt; 4 w Lod.z>! - pełna Ur.ryja.
er jąc 594, a więc o 2 pkt.
100 m dziew czat Kirste nsteln nlka w Hali Spo•to wej
r02poczę!y
lelJ<!IZY
$>potkań
Silę
WCZOlraj W Lodz.\
godz. od dotych czasow ego rekord u,
Tim.
lekkoa tletyc zne mistrz ootwa Pol- 12,2 (w póUin ale 12), skok wzwyż 17. Dobr:7.e się stalo, iż oKurat
na·
oleżącego
Giglel
również
ewi.cz
Ttzka to ni.edzwia.. k~birowswoo od.Po>
do
154,
niej.
sztafe
ta
ski
4Xl00
rium
mlodiz ików.
CZvnku.
W kbks 1 męuzyzn prowa d'lli
metró w - ex equo Bydgos7..cz i miasta1 wladz e sporto we naszeg o
Uzysk
"
ano
po.sta
szereg
nowily
de>bry ch wyniwykon
Rzepe cki (AZS) - 1.055 pkt, W
W. X • .
ków. Na wy·różnlenie zasługują: Gdańs ·k 51,4. Sta·rtująca po7..a kon- tę okaizję do popul aryzac jiystać
siat- pd 1 prowa dzi Bauer (AZS) 529
kursem
sztafe ta
AZS-S zczeci n kówki wśród mlodzieży S!Zkol
bieg na 100 m Kalen dowsk i czasem 51.3 ustano
pkt.,
nej.
a w pd 6 Pająk rów·
wiła nowy re- Przed mecze m
11,2.; r:zut miote m oobędizie się więc
Jugo 49,58, kord Polski dzlewcząt.
z AZS - 542 pkt.
de1'.ilada 6-osob owych dzi<;:wczę- nież
Dziś
zakończenie
mistrz .ostw.
•!•

w doborowej Obsadzi·e

Prz ed me cze m Polska-Bułgaria

NIEDZIELNY M EC Z
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-

wy rów na nq wa lkq

równorzędnych

ryw ali

imprezy
sportowe

Pora z•ka Startu

Dzień Ślviąneczny

Ptibica

Ostatni akt
• • •u• low
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Nowy rekord Polski

Dobre wyniki mistrzostw Polski

w strzelaniu z kbks
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Sierila m.t ~gnąl po t~ę !. wyisrre
d2
koj u.

z

•!• POWIE.SC

po-

Gdy Kome ff ~ sam, usiadł
~
bi.Ulrlm i Olbworz.yw.sey doJ.ną srrufla<
k';, wydo byl z niej bwtelkę wh-isk y. Potem
po&srz.edł
do umywia.lnii, wziąl sz;klan.kę do zębów
, napełruiJ ją J>O brzeg i i opróżn
i2 dwom a łykami.
Znow u u.siad-t przy biurku , mlożyl
pa.pie r na
maszyinę i zacząl piis.ać. Od
czas.u
przery v.,ial pisain ie i wówc zaG spojr'Z do czas.u
E!ruie jego
bieglo ku !ot,p,g ra.tii obu małych
doZ1ewcrzynek.
Fotog.ra.f;1a przesz ;ka.dlz al.a mu w tym,

co

JANI NA 1 ERWI N WOL FOWI E
Gdy rzeźn· iczka ta1k wymyślała, a
j.a. za,..
s.laina iwiale m s i ę,
czy długo
jesizx:ze będę
mógl pmys•łuchuwać się j€j bez
1ZWrócem:a
na s'.ebie uwa.gi , o·t.wierają Slę dlr1JW1
i do
sklep u wchod zi
sympa tyC'Zll la
kobiet .a pod
czte!:"diziestkę.
Rze:li ruczka
za.m.Y'ka gębę, a
potem mhwi w.z.ej mie: - Dobry wiecz
ór, pani Steiin.ho.ff, czym mogę dizi15'aj służyć
? i uśmiecha .się od ucha do U1Cha.

Redak cja . t

AdmUltstra~a
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WSIZY\'>bkicl! żądanych ZJdjęć. Oczywiście
beep!a.tn.ie !
- W SZY1Stkich? ~ spytał adiutain!I;.
- Nie zastrzegł się SuJlaYall'l ~ dlzi€w
czyny ruie wolno fotografować.
Wyda j pan
odpow iedn·ie dy.s.po zycje !
- Okey, si.r - rzek! adi.urt:al[lt. Czy mogę przejść do następnego
pwnkb u?
Sullav ain sk.iin.ąl głową.
Adi11.Ltarnt ciągn,ąt
da1ej:
Dz!ewc:zy11.a
zoot.a111:ie
przywrleZ::o.
mpiiJtaJa w zamlmiętej Jimuiz yni€ WOJ.sina re
Samo chód za.trzy ma się prze<i tyLny k.owej.
m weJ·
ściem do haJ·i.
SuJla van :zxijąl olmla. ry, wyjął chrnst
edzkę
z k;ies.zem &'P'Odllli i za.cząl &ta.ra lllnie
prizec 1erać .s.z.kla. W•resz c,ie rzekł:
Dla św!adka i jej
do.rad cy pra1wn iego
U.I"Z!1d-zimy w 'budy nku wkoln ym
specja ln'Y
pokój . To byłoby wsrz.)1191lko!
W.'lltal,
nafo.żyl czapkę 1 2iwrócił
&ię ku
wyjściu.
Przy drawi ach za.wolał jeszcz e do
adiutal!l.tsa:

-

DZIE NNIK LODZ !' 1. nr

t.ódt.
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p.rzec iwlegl ego

końca
stołu
dolbie ga1
Poruc zn.ik Princ e, najmłodszy z "'''cer
ów,
o który m opow iadan o, że po kryjem u pisze
wiers ze. oznaj mil, że natyc hmias t po
śmada
mu pójdz ie nad rzekę, by t.rochę
popływać.
Jego przyja ·ciel. porucz niik Ha!fk a.
odparł:
Uważaj, żebyś nie wpadł
w rece na~
szych niedo brych żołnierzy.
bo n:gdy nie
wylez iemy z rozpra w sądowych!
Grom ki śm'ech jego koleg ów przerw
al ostry
gloo gener ala:
Mam nadzieję, że pa.now ie zidaJą sobie
S1Prawę z powa;;(J sytua cji!
Ofice rowie umilk li zażenowani.
Możecie spędzić dzteń iak się
doba. Ale żadnych rozmó w z ludno.S-vam pot: 1 ą cywilną. Niekt órym
z was nie zaS?.k<
gdyby s1ę trochę zastan owili i przy h'.!ziloby,
okazj i
stara.li się zdobyć jasne pojęcie
<> prawi e
i moralno1Śc1. Do widze nia!
Gener al odsunął kri.esl o. oodnió sil
chym jękiem i Ol'.)'IJŚcil salę. B y ło 5ie z ciw <!oczn e,
:że znowu d-0,kuc za·l y mu
rany wojen ne.
Wchodząc do ha.nu hotelo ·wego
geni=rał-ma
Jor Higgi ns zderzył się niemn ·l w
<~rzw1ach
z ma.ior em Brent em, który szedJ na
śruada
nie. Bre'llt 1 pon1c zn 1k Hall
przejęli
role
<X'lka dyciel i. Major zręcznie wvmln
ąl generała. wypręży-! się i rzek!
wesoło:
- Dzień dobry , sir!
- Dzień dobrv . Bre:nt ! Czy pan go>Lów
ze
swoim krame m?
- .Już od wczor aj. sir! Rrm!1ąd"lm
s:ę tvlko je.s:1czes po m'eści€. badam je,
l<i może
mieć <lla mn:e znacz e n ie!
To dobrz e. Brent! Kap;t an Korne f!
nie
zadam.a!
śmiech.

Ptotrk

t>wslła
n ,01. a Sekre tar odpow 204-15. Dzlal
Centra la 293-00 lacey 1
letml :2z1alam1. Teleton :ir bezooś...,dn1e
ekono m. 223-05. Dzlał mie)slee.
7
LkcJa 2nocna
d 228-32. 131-47. Dział wo1. I wszyst
:
;.Pano rama" 341-10 Daat sporto
279.,6 . _Biur o Ogłoszeń 311-50. 293-00, wewn. 30. czynn e do 15.30.
wy 208-96. Dzl
sobota

8
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Ofi.ce:r ~, major Sullav a.n, siediz:i1
al 'Z
ad-iu.tan•t.Mn w diuiżym p-01koju obok
ha•li sport.owej . Pokój ten s.zkol a postalWi~a
do dysipozy cji a.rmdd na główną kiwa•terę
dla załaitw:ia1111ia spraiw zwią-za.nyoh
I powie dz pal!l. Burk€111,c;.Q/W'j, żeby
z proce.~. Tu
karzal
omaw ia.no
uprać szta.nd a.ry. Ten caly
przygo toiwan .1a do rowra wy,
kra1m wisi jeszcz e
bu
również .siędziowie mieli rad~ić
od
oota.tn lej rozpra wy!
niad wyrok.iem.
IV
- Czy wyioilano wts•r.Y\'llll<ie wemw ania
świadków? i:>pytal Sullav a.n.
.i:"'
W
sobotę
,
o
w:pól
do dlZiesiątej ran'l. słu- W.<;<ZYl"flt,kiie odpa.d adiut.a int.
peok rt<:ci te-mo metiru wskazywał
trzydz 1e.foi
- Dobrz e r,zekł Su1lla va1n pr?.ej<lll.my
stopn
i
ciepla
.
do na.st.ępnego pu'11.ktu. W sali S>ądow
ej naGener
ał
H1gg::
ns
Jeży
czterna .91.u
za1rezerwować
ofice.r ów
trzyd21ieści
m!ej.s.c d.Ja
przew idzian ych na sędziów prz.ysięglyc
pra<>y. N iemiec ka prasa będzie mogła
h, sieim1ordziało wraz z majo-r em
mować
Sullav
be.z
anem
og'rainiczeń.
przy
FC<tograifow'
śniadaniu w sali restau racyjn e.i
praiwd a, nie będią m.ieJ.1 prawa ro-bić .e. co
hotelu
j<ijka w szklan ce. niemi ecki chleb . Jedli
na sali. To wznie ca niepo• kój. Wyzn 'Ził.jęć
razov
_„
aczym y
dżem i mas.Io . Tylko genera
foto~l.'afa
ł zamó-\ \-1
wojek owego ,
t• .
który
do...~J'CILY
ki owsial !le, w któryc h teraz grzeba
ł !) ,ką.

B!-0.rę
moją
paiczkę,
płaieę i wychodzę.
P ierwa-7...a
klient ka
również.
Za
sklep u paitriz ymy n.a siebie , a Oina <'iJrziW1!am.l
mówi :
Ta.cy .o:ą ludz!c , prawd a? A ja na to:
Tak. ta.cy Sill!
Oto moja histor ia. !'-li!'. Lildn a co?
Korn of!
przYJ$lnch i wał się
Qpo'Niia.daini11
sierżanta ze \\·z.ra.s.tając:vm
2lll Lntere sowa• nlem.
Po chwil i namy slu rzekl:
N ·ech mi pa.n w~«lo.<>t.ainie na.z:w isko
i
pers<>:iaU-a rzeźniczki.
W~wiemy
~
jako
świadka! To wszy.s .lko. Pa,rso n!

knleg1 um.

pisał.

Odwr ócil ją. Ale tera-z m!al prred
na1pis : „Koch.aijące Cię Ellen .j Ani.ta OC'Zami
".
nież i
to przesz ;kadza fo. Wziął fot.o@Rówrafię
i wSUl!ląl ją do SIZlU.t!a.d y bLuirka. Po
ra.z drugi wydągnąl
bu.tel.kę whisk y z szdla dy i
napeli nil po brzeg i szklain1kę do zębów
.

Tlumae-zytł:

R„1.B~l•

właśnie
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do 1S 30. Wnelk lch l.ntnrm ac:ll w spraw
Wyda wnictw o Pras o- „PraM Lódzk a"1
i„ warunkńw prenu me
RSW 1oPra&a"• Lódt, Piotrk
owska 96. - Rękop!sćw nie zamów
lonych r
-~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~
~~~
~~~
~~~'
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