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1962 roku

osprawach kultury fizycznej

•

•

num, któremu prJJe<wodniC"ZYła. M. Ttlltall"kówna.-1\fa.j'k{)IW~
eka - I sekreta.riz KL t>M'til przybyli .m. im.: }>l!U'Wodniczą,cy GKKFiT, członek KC PZPR,. W. Reczek. seik:ir&ta~ kom1s.tl spo!l'tu KC parlii L. Będ111.airskl. prE-rzes ZG
TKKF F. Kędziorek. kierownik Wydziału SJ)Grtu ORZZ
Z. Popielc:zyk i in. W plena.mym pOS'iedzeniu obok człon
J>ll4"tyjnl
ków K-011nitetu u~niayli równiei , liezni i be21>a.t'tyjnt1 - drlll·aila.crM i trenerzy sportowi Lod7Ji.

•

•

Na6ma chemik\ we<hQd7'\ obecnie
WARSZAWA (PAP). w na.;warmie~ eta.p re alirl.ra-0.iii witellcich zamiel'2:.eń iinwestycyj111ych. Na budowa.eh Pl·ooka, rurolJUl,g.u n1Lftowell'O; Bla,ehOIWlllJi, TQil"ll ni.a, Taimiowa, nast.ępuji" nalS'iilenie prac. Wyko!lt3:niie pl am~w~myeh . w br. ro.ból :m1decyd11je o wynika-eh całe go pła.nu 5-let.n.iego chem•ii.
Wiceminister iprzemy.sru che
micz;ne,go inż. Bronisław Taban w wywia.d'Z:ie udzielonym

- Zaczmę od ikil!ku podstaWOWY'Ch Hczib, Móre Hu.sit.rują
wielkość zadań i .sto1p1eń trud
n()lści inwesityojj chemicznych
mówi wiceminisl\er Taban .
Na:kilady sięga.ją w br. 9 mld.
zl i .są wyższe o 0<k. 30 proc.
1961 r. Mówiąc ba•rniż w
dzi-ej obrazowo, w ciągu ro.Im
ma·my zainwestO<Wać · prawie
tyle. ile w ciągu trzoch la~
minionej .pięciola·tki. W roku
1962 realizuje się glówne inktóre decydują o
weist~nc<je,

Algieria proklamowana

ludowq republikq

zwiedził

kombinat Belie''
BELGRAD (PAP). "kombi·
Leonid Bret.nlew
W

środt:

zwiedził

nat rolni<:Z<>-przemystowy ,,Be·
pobli:żu miasta
leżący w
lie''.
t.owarzyBreżniewowi
Osijek.
11-zyli prezydent Tit>o, wiooprzeZ'Wiązkowej Ra.dy
'11\'odnicz~y
Wykonawczej, Rankovic, amba·
sador Jugosławii w ZSRR, Mijat>Ovic.

V

Przed

kJtóre wy gta.sil natychmiast po
przeka:zaniu pairlamentowi u;praw
piastowanych dotyohiezas
niell
pl"Zez Tymoe7.asowy Rrząd Republlki Algierskiej 1 Tymczasowy
Organ Wykoaiawczy.
Uprzedn-io Zgira.madt7..enle Nairodowe wybraJo pazootaJych człon
ków swego Biu•ra, tj. trzech wiceprzewodn.Jcizących, czterech seklret.a1rzy i czterech kwestorów.
Pl'Zesrz.la lista c\esząca si~ popall'ciem Bi•uira Poliity=nego Aliglerskiego l"ronw Wyr.owo.lenda Nairodowego.
W późnych godrz.ina.ch wiec=nyoh lna.uguiracyjne posiedzenie
pierwsizego pa•rlamentu nleza,wlsłej Algierii zostaJo zamknięte :po
sledmiogoo:zininych ohradaoh.
WczoQ·ai, o goorunie 15.~0 gmt
ror.opocz~lo się dru.gie z ko.lei poAl•giersklego zgromasled!zenię
dzenia Kon&tytucyjnego.
0

Zw. Zaw.

Delegatki włókniarzy
wśród

łódzkich

kobiet

WC'llOł'aJ, w sali Państwowej Fit harmonii w Loda odbyto się s,potka.nie kobiet łódzkich z delegatkami Związkl! zaw. Prac. Przem.
Wlók„ Od2>leż. i Skórzanego na V Kongres ZZ w Wa.rsza.wle P1'2Y·
byłymi z ealego kraju. w l!JiJ)Otikanlu uczestniczyła I &ekreta.rz KL
PZPR - Micha.lina Tatarkówna-MaJkowska.
pnz:yiwita~ wiceZeboo•nych
Zamą.cl.u Glówprizewod.niczą.ca
nego ZZPPWOiS - lrena ·s·roczym · pO'klrótce
ezyri,ska. .PO
omó\v;iła dm·obek: ZWią<2iku orarz
przy.g·otowa.rua do V Konigll'e<>U
zz. zwl.ai=za w d:zied:zinie socjailnei dorobek ten jest c0trarz
bardrzJej wLd·cczny. Nowy oS.rodek woza.Ww wlóknia.~skich w
kH1k.a. innych DO•Wych
Ustce,
(PAP). - Miin,ister
LONDYN
wcza.s·owych, z któośrodków
Bea.t.h powrócił do Londynu po
rych skom;ystalo już 12 tysięcy
odbyciu ro7l!Tlów w Bru•ksel:i i
wlóknia.r:zy uazestnitys.
32
osób,
Bonn. Heath ooilatuoe w czwal!'ozących we woza.saoh F'NP, budo
t~k: do Rzymu na wspó1noirynwa własnego sa,na.tor:iiu•m w Bukowe konsiultaoje z prredstawl·
sku, ot'g.aill.iizowane ko•lonie i pót
cielami :nządu wl0iskieg-0; r2laŚ w
kolo.nie dla d:zieci pracowni•ków
dni.u 1 paź<i:zlernilca przypu.srzcizal
przemys1u lekkiego o.raz PC•f!lO•C
nie zimy p!'ywartną wi'?Ytę Aded•la dzieci pracuJących matek Gadenaibb.i;i nad
inauernwl w
to IY·llro ozęsć s>Zern•kiego prograJeziorem Como.
mu a1locji socjal.nej wlókni<wzy,

Wspólnorynkowe
konsultacje

ministra Heatha

Rasiści ignorują
polecenia sądu/
NOWY J'ORK (PAP). - W śro
wlad'Ze sta'1U
d·ę rasis·t<>WS·l<ie
Missisipi po raiz trzeci ja.winie
2Jgn0Towaly polecenie sądu federalne!!') i nie dopuściły 29-letniego Murzyna J'amesa. Mered.itka na Uniwersytet Missisipi
w Oxioir<lzie.
Mereditl1 już dwuikirotillie ]>róbowa~ 7..aiplsać się na tę uicrzeI1:ar:i:em j-ego
nJę •i 2a każdym
.Prośbę odJrrz;ucano.

L.

-

Kalłenbergh

laureatem nagrody

Węgierskiego

Penclubu

WARSZAWA (PAP). - 26 bm.
si·edzibie polskiego Penclubu
<>dbyła się uroczynagro-dy Pen•tosć wręcz=la
elubu węgi<irskiego. Otrzyma! ,Ją
-: za. tluma·n<inia llwratt1ry wę
g1erskl<ij na )ęzyk pol&ki - plMrz i tlum.aez Lew JU.lten·
bcrgh,
'W

w Wat-szawle

poważnym

L Sroczyńska podiklreśllla, iż
sprawy kobiet nie oo d·ziś zajmiejsce w pramują crzolowe
ca.eh zwią:z.ku, 0<rgani•zacji, w k·tó
rej ud:z.ia·l kobiet jes.t najli01~
niejszy. Znajduje to wy·ra'Z rówi w ilości d•eiegatek n11
nież
ko.n.gires w Warszawie. Na 77
delega.tów wlók.nfarzy, 42 to ko·
biety. Kobiety biorą aktywny
udział

w

do

przyg-0tre>waniach

kongresu, w realizacji P-O<tejmowanych z tej ol<azji woow1ązań
produkcyjnych, który.:h wartość
sięga 130 mln zl.
Za1pewn:iia.jąc 2ebra.nyoh, iż w
<la•lsrzy•m ciągu orga.nirzacja z wl ąz
kowa dążyć bę.ctr:i:ie do popr.-awy
waQ·un.ków pracy ro.l><Ylmil<ów i
.hstniejącyoh jes'llCze
ltkwidacji
'Zainiedlban I. Sroezyńska pe>od!IDrena <ręce
śH!a, iż pmedlożone
delega.telk postulaty 1 wni-0ski zozgtoszone na ko:ng.res.
&tainą
Serdeczne pozdr-0wienia oraz
życ:wnia dobrego r>obytu w Ło
drzi zloo<yJa <lelega.tkorn w imieniu

Kom.itetu

Łódzkiego

par.il

M. Tatarkówna-Majkowo;Jrn. Nażyczenia deleslę,pnie siklaOO·lY
gacje kobl.et lód•zkich (mel<.!uj.ąc,
iż

wartość

I

zol>owiązań l>(>djętyeh
pra.cująoo Lodzi

przez kobiety
Wl't'ata sic: lnvotą S& mln

2'.I).

~Wyrz,)

wzroście

Kongres astronautyczny w

Warn1ie

prcd'U!kcj~

w
chemicznego
przemys.lu
obecnej pięciolatce i v wprowyTobów
wadzeniu nawych
majacych SZJCzególne znaczenie w nas:l'Jej go.spodarce.

* - * ParlMnent
PARYŻ * (PAP).
algieTSki wybral w środę po po- I
został
ludniu premiera r'Zl\dU,
nim przewodniaąey Biura PolityC7'tlego FLN, Ben Bella.

Kongresem

Dzięki wysfilikOWi bud~wnd
czych. &zereg ważnych obiektów chemicznych wejdzie w
ruch u
do
roku
przyszłym
pned terminem.
M. in. budowa nowe,1 fa.bry
ki tworzyWa sztucznego
polichlorku winylu w O.~wię
cimlu, zo.~ta.n.ie pra:yś1piesZOd'la
o 4 miesiące. •

sekret= KL
Po referacie
PZPR, H. RejnJa.ka, wywiąizała
d,-sku.sja, w
słę wielo.godzinna
której zabierało gtos 20 mówców:
rektor UŁ Hrabec, dyTektor ZPB
im. Maorchlewskiego N:>wak., dl!'
Mrozowski, Da•rnowS<ka, dyir. No.
nas (TKKF), Głażewska, kurator Ok.r. Szk. mg•r Wożniakowski,
Smuga (ZMS), przewodinic:zący
Z..KKFiT za.t ke, trener M. Hofman, d.r Czeruoki, pr-tew. WKZZ
KrzywanSJki, Caban (AZS). sekret;a,rz Prez. RN m. Lodzi mg1r Torzewski, Stola>rek (FS Wlóknia.r.z).
Gląbski (SKS Start), 1>rzewodniKęd'Z>iorek,
TKKF
ZG
c2ący
Spychała, przewodniczący GKKF
l T Reczek oraz I sekiretan KL
MichaJ.ina Ta.tarkównaPZPR
Majkowska.

szły.

Ben Bella na czele rządu

Breżniew

prze<l\SitaJwicielowi PAP ocenił
przebieg te_goroc.zmych inwestycji oraz na.świetlLił najważ
niejsze zadania na rok przy-

w dniu wc;rorzjseym plenarne posriedrz.en.ie

Komitetu Lód7Jkieg9 PZPR t>ośwl~ byto om6wieaidu
problemów kultu.ry fizyC1Z11ej I sportu w Lodzi. Referat
na tein temat wygł·01Sił sekit'eta.rz KL "H. Rejniak. !"a Ple-

b
D
. o re prognozy
k
·

WARSZAWA WAP). dniu 26 om. I sekreta!t'Z KC
Gomwk.a
PZPR

L.

Obradują.ce

Nr 231 (4923)

h na ro przysz ł y
.
. d z1anyc
KP W. Brytaniiw zapowie
Władysław
e h e Dl I•cz n y e h
:!yj<1Je1~~:~f"ak~uri'ist~= >> z n I w <<

ALGIER (PAP). - Pr-0.klamuje
ttroczyscie Demoklraty=ą i LuAlg0 iersdcą
Repulbliikę
dowa
oś M.Mlczyt we wtorek wieczór
Zgromadzenia
pr.zewooo.Jczący
NM'<>dowego Ferha.t Abbas JX>dczae krótkiego przemówienia.,

dziedzina· wychowania
Plenum KL .

Gorqcy ·okres inwestycyjny polskiej chemii

przyjął delegację

nej Pat'tii Wiellkiiei Brytanii:
generailmego Kosekr.etarza
mitetu WYkonaJWIC.Zego JOihina
GoUana, czlonka Biura Politycznego Komitetu WylronawJohna Ros.9a Campczego bella i czlon!ka Kom~::etu Wyk<l':i.a wcrego Sidin.ey F <J<Steira.
Rozimowa uiplynę1a w serdecznej i przyjacielskiej atmo
sferze.

Sport-ważna

Dziękd obie<~tQPl ju:ż przekajak
7!Bnym w tym roku TaV\rjoemini15Jl<>r
stwier<lzil
tnoiżlistę
zwię>k..orzyly
bf\rn am-0nia•ku
;p.rodu'k,cji
woś·ci
nawozów
do
syn.tetycznego
azotowych w Kędzie.rzynie o
110 ton na dobe i w Tarnowie o 40 ton. W kombinacie
itamO'brzeskim zostal .prze.kaza'Tly do ruchu oddział .superfosfatu. W Czechowicach prze
ka :001110 do ruchu ikompl.elks
urządzeń rafinerii o zdolnoś
ci przerobu 0.5 mlm. t(,111 ropy
na.ftowe; rocznie. Weszło do
ruchu k:iHi:a1naście no·wych oddziałów 'l)ll'()dulkcji barwn>ilków
i pQbpt"odulkJtów, O'PQ>T1 samochodowych i rowerowych, leków i irnny<eh wyrobów Clhe-

W P1"7erwie 01bTad Xm Koogresu Mit;dizynarodowej Federa.ojj .Astiromauity"'7J1)ej w Wamie, koomonaut.a lłem1an
• Ti1(.c,w (2 z prawej) rorzma.wia. z d~legatami.
CAF - tt>le!oto

Członkowie

w rzędzię najw1ę1kszych
pod tym W'llględem uik1adów
w Europie. Ten sam za1k,lad
wzb<J.gaci się o nor.ivoczoony
moC7.Jn:ika
J)r0du1koji
01cJ.d·~ial
dla oelów nawozowyic.h i paZa1klady w G-Orzos~o1wych.
wie będą w stan;ie pouwoić
pmd1u1k.oję ste.el<ll!l.u. Za!Jcończo
na bę<lzie budowa ToruńiSikiej
,.Elany" oraz faibl."y•ki surowBlachowni.
có~ <fila nie; w
Gotowe będą ipierwsze obiekty ;prodi.11kcyj1ne w Plociku. Zo
stanie ;p.iize'kazany do uiżytqru
rurnciąg naftowy na naszym
terenie.
jąc

Na

artystów radzieckich
WARSZAWA (PA1P). - 26 bm. w a.mba.s·amie nidlll.eckiiej odbył się lron.cert wybo.ltnyeh arlY\S'tów rad7liecldeh,
00,wią,cyeh na gośclruiyoh występach w n.aseym kraju,
Na k-011Wert przybyli C'2JliJll1Jrowle kierow.n.ict.wa. p.airtH
I 117.ądu: Wladyslaiw Gomułka., Jóczef Cyirank~ewicz, Stefan
J.ęd.t'yehowski, ZeJ'liOln KliS'lJlro, Ry51Zll1l'd Str.reledci, ZenOill NO<WaJk, Juli.an Toikial'\Slki, wleema.rsrl:alek S·e.imu Ja.n
Katl'01l Wenid.e, mi111iisteir kut·tuiry l S'lltwki Tadeus'll Ga11iń
ski, kierown:ilk Mini<Stenssbwa Spraiw Za,g.ran.iCIZllych wicemindster Mail'f.a111 N111mik.oowsk:I, Lle011Jie reprezent>OWani
byli J)l'IZedMwwiocJele św.iaita ku1bura.Jneg.o i a;rtyslycmego
sooliey.
0

Przewodniczący
Związku Chłopów Włoch

z

wizytą

w Warszawie
WARSZAWA (PAP). - 26 bm.
pl!'IZybyt d•o Wa;rs-zaWY na zapros,zenie NK ZSL na krllkudnlowy
)>obyt pr2eWodniczący Zwią0ku
CMo.pów WtosU<ich, członek Biura PolityCLnego KomunistY'()Znej
Pairtll Wioch - EmHi.o Seren.i.

warsztacie przemysł węglowy

·s1Qla komisjo RWPG
obradowała w Warszawie
W
(PAP).
WARSZAWA
dnia.eh od 24 do 26 bm. odbyło
Wars7.awie XII nad„wysię w
czajne p.osioozenie stałej komisji
Rady Wzajemnej Po·
węglowej
mocy GOOJ><l•darczej.
ucz<lStniczyly
W J>OSi0clz<iniu
d.eleg'l.cje

lcrajó\Y

czł-0nlc·tnvskich

RWPG: Ll'd·OWej Republiki Bulgari!, Czeehoslowact<iej Republi·
Niemi<ieikiej
ki S·ocjalistycznej,
RepubUki Demokratycznej, Pol·
skie,l Rzeezypo&poliw,l Ludowej,
lłill,m~eJ

B,eip~liJU

LuG.oweJ,

rządu

na uroczystym koncercie

poC'7..ą>f.lkach prZ)"Szłe
Kędzierzyn osi~ie

amoniaiku w wy925 ton na dobę, sta-

mieście 27
Mamy w na.szym
klubów s.J)OrtOWYCh l 3 środowi
skowe - AZS orarz 76 kół TI<:XF.
W klubach istniej~ łącznie l'T6
sekcji różnych dyscy)>lin , w tym
79 sekcji pilkalrsldch, 1-0 zespołów łódzkich r=grywa mi..<;tl."zostwa w I Lidze, 23 - w II lidrl:e.
Z· tych da<nych wynika. iż jeprzy.pada na około
den klub
2s.ooo mies'lokanców· miast;i.
w TKKF zrzeszonycl1 jest z
10.000 osób, w szkolnych
górą
kol.ach i M'.KS - ponad 16.000.
W sumie daje to w przybl.iŻe
niu liczbę 37 tysięcy osób obspo.rtov.'Yjętych orga.nizacjami
ml.
powierzchnia otwarOgólna
tych urząd-zeń sportov.ry<'h wyn<:>si 32,5 ha, a · 'Zatem na Jednego
pnypada.„ 0,5 i11
m\eszkanca
kwadirato-wego.
w dziale wt szkoln'ctwa ma23-0 ·na·uc-zyciell, 'l C'Zego
my
]>osiada wyższe lub
35 prcc.
wyks-~talcenie specjaliśre:inie
styczne.
140 ty.si<:eY
W 247 szkoł?Ch
objętej je<t wychomlo<lzieży
waniem fi'Zycznym. przeprowadzanym w 200 salach lub pomies2czenl.ach zastępo:<ych oraz
na 182 boiskach i )>lacach. ,
Referat wskazywa{ na srookl
I metcdy popr.ąwienia te;.p sta·
nu rzeczy i równocze~nie ukapr'Zyczyny wielu z=:ezując
dbań l l>ra ków.
b~·la
posw1ęcona
Dyskusja
głównie tezom wysuniętym p:<zez
-znacznie
jeE!nak.że
referenta,
'lakreslone p:-z~
prze~roczyla
niego ra.my. Oma'"-"ia~o kwestie
pro)>e>rcji nakladów l wysiłków
pochlan;any<'h
C>l'IJla·nizaeyjnych
przez tzw. wy~yn i J><H\·szcch~
Wiele miejsca zajęły
ność wf.
1>robl<!J\l:V VC')'ehowa wc.zych funkcji sP<>rtu wc!aż leszcze. mimo
znaezneJ w coStatmim zwłaszcza
· (Dailszy ci4g na stir. 2)

kierownictwa partii i

produ1kcję

so:lro.ści

niewspół

z tak.tycz-

'

r.

Juiż w
go roiku

wykarzał równociześnie
mierność możliwości
nymi osiągnięcianti.

0

micZl!l~h.

Na temrut pfamu i1nwestycji
chem>iczinej na 1'963 r. wioemini.siber Taiban powiedział, iż
okres
niejaiko
to
będzie
„:imiw" che<miC'ZJ!lych inwes.tycji 5-laitJki, Prziewidziana wartość iorizyirostu 7Jdo1lności pr<>wy.n.iedulkcyj1t1ej w 1963
isie olk. 8 m1d. z!, a \ więc bę
d1z1ie to mi•jwy±szy wzrcst w
d z1ała·lrności
dotychczasowej·
w
ohemicemego
lf.lit'Zemyslu
dzie<l.z.inie inwestycji.

pomocy . ~ólowych
P.r'Zy
danych. H .. Rejniak zobrazował
sportu. ale
do.robek loozkiego

RepubUkl Ludowej
Socjalistycznych Re·
publik Radzie-ckich.
u:omisja rozpatrzyła :pierwszoplanowe zadania wynikające z
uchwal XVI sesji RWPG i I posie<Jzen ia K<>miootu Wykonawczego Racly oraz podjęła odpowioo-

Węgierskiej
i Związku

nie

uieh\\'ał3•, dotyczące

w szcze-

gólno5ci dalszych prac w dzl<id>Jinle koordynacji {><ln>pektywi.cz
n~'Ch planów rozwoju przemylSl:u

-..:ęglo~-ego kraJó'ł'. ezłonkoW1Skich

BWJ>G_. .·

Obecni byli szefowie i czl<l'll
loowie przedstawicielstw dyiplomaty<:2J11ych.
powifa.l w sernecq;Gości
ambasadoc
słowach
ll'l V'<:h
ZSRR w War&-i;awie Awierki;
Aristow.
Przed roZJP<>Czięciem k<>nce!!"tu zaibra:l: gl<JIS świaito<wej slawy kompozyitor, laureat NaAram
LeninOWISlkie.i
grody
podkreślając
Chac.zaitu.rian.,
m. in., że artyści r.s.d.zieccy
przybyli do ~J.slk.i rnie tylko
sztwkę,
swą
za,prezentowa.ć
także 7l8.'P<rnnać się z pol2'lllajonawiąrz.ać
sztU!ką,
Slką

ale

zyL<ikać

mośd,
Wśród
ob~ny

przyjaciól:.
a>rtystów radziecikich
byl również kierownik
delegacji lmmP<J'ZYtoców :radzieckich przybyłych n.1 „Wat'
Al-eksiej
Jesień"
sza wską
Ma-czawariarni.
koncertu
Boga•ty program
wywysl.ę:p
zainau.g·urowal
bitne•j Jwimpozytor.ki N.:ny Ma
karowej, wny Ar.arna Ohaczatll'l"i ana, któTa wyk"lnała 1:1a
B1Wej
fra·gment
fortepianie
„Zoja Koomodemiań
opery
Slka", a sa.m kompozytoc zagrał .siwój .-.Iym1ny „Taniec z
szablami". W dalszeJ części
prngirnmu wy:si:.ąpili znalkomici artyści teaitru, qpery i baletu z Leningradu.
Ka•7.dy numer ,piękn~go pro
gramu przyjmowany tył n.iese1·decznie
gorąco i
żw;vok.le
przez widzów.

*

*

"'

Tego samego wiecr.olM.l od@ię W: Salli ~Qn~WeJ

łu'l

PKiN

pożegnalny

wy.stę!J)

?.e·

.społu

teatru. opery i baletu z "Leningradu., przyjmowany podobnie, jaik i poiprzed:..
nie, entuzjastycmie przez licz
nie zgromadzoną publ:czność.

woi katowickie
wykonało plan
skupu zbóż
WARSZAWA ('PAP). --. Po
k+óra 25
Rzeszowszc.ey1mie,
om. Z!"ealizowala 'IV pełci olbo
wią'Z'k<llWe dootawy zbóż, podobny meldun~ o .zgromadze
niu zaplanowanej iloiś<:i ziaxzblorow
na z te.iioroc2n-.ych
zfożylo w środ~, 2'6 bm. woj.
katowidkie.

„Nie chcemy być
pochowani przez EWG!"

-

Demonstracje
chłopów w NRF
W Pe't'.rBERLIN (PAP). sum,· Rodenld.rchen. i innych
miasta.eh NRF, odbyły się ostatnio demorui>tracje chł.o,pów pnzeciWko polityce roll!'!~ irządu l:>o.findeśli
DemonstT&nci
skiego.
transprurenty z naa:>i&1mi: .,Nie
chcemy 1ficwlć w ja.mmie wielkiego ka.pita-Ihnnu!", ,.Nie chcepochowani pmez
być
my
EWG!", „Niepotr.rel>ne S!\ nam
lO<tn1Sil<a. NATO. Chcemy upra-

w;iać

nasrxą

ziemie!'~

demonstracji w
Uczestnicy
Pewswm wystosowa1i pismo do
prezy<Jenta Luel:>kegio, w którym
stwierorza,ją, że żadna obietnica
dama chłop.om. pr.zez nąd w czan.le IZ06tala speł
sie wybocrów
Pismo zawiera pro>test
ni~.
wobec atalków n.a. ty.wotne pra.-

wa cblOtPóW,

-·············· Radzieckie stacje geofizyczne
Sukces konstruktorów, inżynfer6w i robotników ZSRR

Jutro ~otkaniezposłem
Temat:

I

~Rozw •j

sportu
i turystyki

krqżqce

przekazują

MOSKWA (PAP). - SztutlDly satelita „Jtcll!IIoos-3•i 'llmiell<z·
e7l011Y na orbicie okołoz.łem!lldej 24 krwietnia 1962 r. cl.okonał .
jut pa.'Ze8Zło 2 tyS. obrotów wokół naszej planety. Sputnik
„K.omrul6·5" wystrzeklllly 28 maja ma za eobą przeszło pół·

tora łYSląea o1-ł6w,

rz;rniencyć
dioiklad.noOCJ.ą
górnych
giruboś'ć
prizeoiętną
wall'Btw aromoofery i pO'Zilać 2J!Yliany zachodrzące m. in. w zależ
Autm-zy
ności od poil'Y dn1a.
konstw:ierdzają, że radzieccy
stru·k:tolrrzy, i'lllŻynierowie i To.botT0©8'tt'Zygnęli
dooik<><naQe
nńJcy

!BUENOS Al!RiES (IP.M"). .._
atiolicy Argenityny - podano,
że &'e67lt'O'WaJ!JY Z'OISW miniBter fotniotwa, bryigad1er Joc,ge
R.Qjas Silveyira, Móry zlożyil
ze swe.g<> sta:norezygnację
:wi.sika. AresZltowano również
ionego brygadiera V>~nictwa,
który ,popierali milni'91.ra.
Brygadier Si<lveyra pod~
ostatnri.ego :kryzysu w .higientynie stanął PC> stronie u:gru;pawani a. lktó:re PQ<ruoslo po-

~-

nie
P<llP'r'~
stywanY'Ch nałeżyc!e,. a
leżących

u podstaw

wyil!:omyprzecież

'l>ro~ainu

nas-rej kultucy :tleycznej. Dyisku-

zajmowalli się kwestiami
t&nci
kultury n.Le ty.lik-o samych zaWOdni-ków,· lecz t>ównJeż widizów
1„. · orga.n.izaito:rów imprez.
Baroz-o diużo :miejsca lllaj ęla
spoirto.wyoo,·
sprr.awa -u,rizą<!zeń
Prze2mactZO<llY<Ch dla s:p01r.tu .rekreacyjnego.
Zarówno leklarie; jaik: n.an.tnrowcy podlklreś'laild. znaczenie HHmićwiczeń gimnastycznutowych
nych w czasie pracy, jak i dwumiinutowych ćwiczeń śród~ekcyj
nyćh. Przedstawiciel ZMS zadegotowość Ulf'Ządrenia
społ-E10U1ym ·zieleńców

kla.rowa•l

w

1
czynie
we
za.baw
i
gier
pla.ców
wszystkich dizielntcach miejskich.
cala <!yslkusja nacechowana byla
o W:rowtie i
troską
glęb-Oką
spra,wnooć fizyczną mieszkańców

zwlasrz,cza !Zaś jej najLo<Lzi.,
mlodS!Zej generacji.
podsumowaJ przeDyskusję
'W'Odniczący GKKFiT w. Reczek.
Na wstępie sweg-o wystąpienia
wyra.zil on uznanie łódzkiej inl'!tancji partyjnej za to, że jako
jedyna w kraju, problemy kultury fizyezneJ i sportu uczyniła. temat.em obrad swego plenar·
Niewątpliwie
nego pooiedrenla.
ta słul'!zna i nad wyraz potyteczna inicjatywa będzie przykJadem i zachętą dla innych województw w P-0hwe. Mówiąc o
1Sytua.cji kultury fizycznej w Lodzi, w. Reczek wskazał na jej
rozwój i iswtne osiągnięcia.
Dzieje 1Się tak m. in. w wyniku
zapału

młodzieży,

baeenów

dowy

zajmować

moż„

kwalifikowaną ltadrą wycnowaw
c<rw i instruktorów. Obie te
sprawy wymagają usilnych starań i wysilltów. W obu GKKF
przyjdzie Lodzi z pom-0.cą.
Ma,ja,c na uwadz-e charaltter
centrum przemysłu
Łodzi jako
włókienniczego oraz fakt, że w
przemyśle tym większość 1>racując:i<ch stanowią kobi·ety, W. Reczek W1'1kazal na potrzeb<: roz·
wija.nia w nMzym mlP.ścle dziedzin sportu najbardziej odpowiadaj2,Cych kobietom, a mian-0wlele piłki siatkowej i koszykówki. ,prz.ewodniczący GKKFiT mówił również o konieczności bu-

KatastrofaIna
i

powódź

w Hiszpnnii
(PAP). - Jak donOl'zą
z Barcelony, wskutek niezwykle
silnych burz i ulewnych dcsz·
czó-w, rzeki w okolicy Rar<:elony wystą,pUy z brz.e.gów i zalały
kilka wsi.
Oficjalna JW!zpańska Agencja
Pras•1>wa CIF;RA podaje, że w
Sabadell zginęło
mfojscowoścl
około 100 -OSób, we wsi Tarrasa
utonęły 72 osoby, a 95 rannych
We
pr-zewiezi·<>no d-0 szpitala.
wsi Mortno de Amat !-OS 17 ooól>
jest nieznany. Silnie ucierpiały
wskutek powodzi również -..15;e
Marborell i Molino del Rey. Nie
-talono d<>t~·ehczas foczby śmler·
telnych ofiar.
PARYŻ

2 DZIENNIK- LóDZKI

ni.a narodów. jako je<l)'l!lego
SJ>OIS<:i'l:m zapewnienia pokoju
P'Qwszeclmeg-0. Premier P'Qdl;:ir-eśilił. że Brazylia me =leni swego stan-O<Wi.slka wobec
Kuby.

Większa sambdzielność prezydiówPRN

komisję,
powołało
Plilnum
która przygotuje, w oparciu o
projekt
dyskusje,
refet"at i
uchwaJy.

na prowadzenie warsztatów

Kro•1 Norweg11••

•
paryzu

WASZYNGTON (PAP), - .Jak
Agencja UPI, lstni-eje
donosi
Stany Zjednoczopróby nuklearne w

m<>żliwość, że
ne wzn<YWią

I

nad

Wyspą

Johnisto-

na jeszcze przed lotem amerykosmonauty Walt.era
kań51tiego
Schirry; który zo:stal Wyznacwny na początek października.
O prz:ygotowaniach _d-0 p~z~pr-0wa.dzenia prób w k-011cu b1ezące
go miesiąca lub w początkach
następnego zawiadomiły amerykańSka komisja energii at-omowej i Departament Obrony USA.
Projektuje isir, <'1-okonanie trzech
prób rakieoowych na wysokości
jeszeze nie ustal<>nej - -Od 160
do 240 km i 4-5 eksplozji ła
dunków nuklearnych, zrzUC<>·
nych z pokładu samolotu.

hig·iena

zw.c.i.eń

ustalać

Nowe
kazano
toll'i-um
wedlh1,g

estety ka

na

odzież
szczecińskiej. Odzież +„ ~dzie
rozProwad7.A.ma do
następnie
w."?.:11stkich użytikowników. nic

tylko z p;zemyslu lekkieJt'>,
ale i metalowego, buck>wlanoe.!(<> i ininy·ch.
rod-raje
nowe
Ac7JkołwieJk
za'J)retkanin d•relichowych,
w.sipo.n1:n.ianei
zen.towane na
narndziE>, wyró:imia•ia sio mnieJ

-

s

Ryszard

zezw>Qilenia

w

p

t

AN

długich ł ciężkich

p.

Gruszczyńs.ki

SIOSTRZE~EC

wiersze

„

KAIR. - Delegat J'emenu p«'!ZY
Lidze Ara-bsl<lej wysylal tre.gu•la.rne Slj'.l'raworzdania dyplomart:ycrzne
na temat przebiegu nadzwyczajneg-0 po:siedrzenla tej organi'Za.Cji,
które odbywało się w Sztura w
Libanie, pdsa.ne.„ w!ers-zem.
w kolach dyplomatycznych panu.je żywe zainteresowanie c:zy
im.a.m Jemenu El Ba<:l.r odpowle
s-wemu wyslanniJlrnwi trównież w
rymc•wa.nej fo,rmde.

.ż-0,lnierzy

ze 150

pak;isltaiń

POŻAR

W JAPO~SKIM MIESCIE
Okol!o 8 tysięcy strataków 1
ochotn;iików gasiło w środę przez
pe.tar, kt6Ty
6 go<!rzin wle1ki
mieście
wybuch! w jaipońSlkńm
Fukue (40 tys. mies:zka-ńców).
za.n~m pożair ugaszoai.-0, splonęl.o
390 budyników, m. i•n. ratusz,
poczta 1
poil.icj i:;
korrnisMiat
srz,piitał.

3

1

pół

tysiąca.

Ol!JÓb

stra.cilo daOh nad głową.
WYPADKI DROGOWB
W W. BRYTANII
brytyj&lóe MlniJaik podaje
sterstwo Komunikacji, w ciągu
pie:rwsrzych 7 miesięcy 1962 !!'. w
wyniku wypadków drog~J1
na terenie w. Brry-tall'lU poru.e.sfy
śmie!I'ć 3.57~ osoby.

NRD

Nowy reaktor
atomowy

w mm

BERLIN (iPA'P). nastą.pi

_iUJŻ

wkrótce wrnchomienie drugiego reaikilora doo tzw. mocy
ś·wiadcziailln.ego
poin!orm<l'Wał
Jak
'Zerowej.
Centrailiny Instytut Fizyiki Ją
koło
dr-O'wej w Rooisendod
D'l."e2ma, sukces jelSlt tym więk:
szy, że w przeciwieństwie do
pierwszego reaikt-0ra 01irzyma111ego z ZSRR, nowy zb.s.tal zarówno skonstruowany, ja'k i
zm<:l'rutc,wany caJiko·wic1e silami niemieckimi. Rooiktor ten
pozwoli podjąć nowe prace
naukoiwo-badawc-ze i przy.śq:>ie
s:zy m. in. budowę pierwszej
ele'ktro•wrri afomowej w NRD.

Repertuar bardzo urozmaicony
'

„De
(PAP).
. '.PARYŻ
„De
Gaulle nach Be:rhn" glolSliły
Ga·w lle do Berlina" tran5pa!!'enty odwetowców b-0ń
.'1kich podczas ostatniej wizyty szefa pafa;1L'Wa fra'!lcu1skiego w NiemieQ!ciej Republice
Fedeiralnej.
De Gaulle n ie '.POS'"Llłląl się
je>dnaik talk dal€1k<>, naitami·as~
teraz 711.,e'CiQ swemu ambasado<przy Adeinaue:rze, de
rowi
Margerie, by zlqżY'l vficjalną
burmi.<>trzowi Bel!'liil1a
wizytę
za·ohodinie'go Wi-11i Bron<l:towi.
De Margerie 'JJII'zyib)i na miejsce. Ma roi;m,awi·ać z Br-a:ndtem i wpisać &i.ę de> ,;ZJlą:tec

I

L E K I NU

A'

teatry

la1ko
w-e - w tym 2 w Lodz;L: •• Pinokio" i „Arlekin".
T€1!l ostatni pracuje przede
wszy.s1tk.im na mteilSICU. lVIa
on też w.i.ea:nych µr-zyjaciót,
re-k:ru1:iuci·ącyd. się zairów!llJO z
mlodszych, .iak i sta.nszych
wid:zów. jako że ,,Atrlek.in"
chw:iili

24

w rei>erfiuaf7,e swoim

ma.

również
dorosłych.

uwzględ

zaiirute.resowama

Warto więc zaznadOl!Illić ogót ;z; iil.anami, jakie w ciągu
:zireaJ.izuje
rolł.u
bieżąceg-0
ten ·teatr.
W il"epartuaa-z.e jego prae..
rusztuka
j€\Slt
widziana
fona
kla.syka
muńskieigo
Crea,n ga .,Sakiewka z dwoma
Kl'&Sikami". „Aspazja" Jerz.a
mis•lrza
„Ma.slkd
Os1toi
g<>
Fanta.ski" Z<>fii NawrockieJ,
wedlug
•.Ka.Nuś-czarcd7Jej"
J. K-0rezaka:; "Biuro tajnych
detekt.viwów" IŁód:zkiągo aktora Rysza'l'lda. Ra·du.sz<ewskie
go, oa:az ju,g05lowiańisJrn sziuka „Stryjek Cep, K1i11> i
KJ.a,p".

Jmiięgi".

(wyn;.)

SIOSTRA i

m- 231 (4923).

baz

1

żony

&k:lch.

w

ro-bocz" i ochi1"01T!.111.ą Q,1a pracowników fabryk ko.nfeikcy.jZ dopUJ..<:Zczonych do
ny:i;h.
kon:kUJrsu 4-0 modeli ;ury na12 wzo-rów n<J"A•ych
grodziło
Autorami
rob-Oozyoh.
u1brań
nag.rodronyeh modeH są: ZPO
CL1"0
im. obr. W·llll'\Sl'!:a,w y,
Ol!"a/Z ZiPO .iJII1- Pi-óchnnka.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dnia
2'7 września br. o godz. 16,30 z kaplicy cme."!tarza katolickiego przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają
pogrążeni w smutku

15501-g

Dyplomatyczne

WOJSKA ONZ PRZYBYWAJĄ
DO mJA,.....U ZACłIODNlEGO
Jaik podade Agencja uPI; d-o
Irianu Zach-Odniego pnzybyl drrugi k<:ntyngent wo,jsk ONZ, zło

-

~~ t~~k~ w~. ~~~!~~
Oś Paryż-Bonn te~!_
W

Z .ic-dlll'll<OZOO•i-e Pr.zmnysl-u ()d:zieżo"ve, go na e;;tetyezną. c-drnid

Dnia 25 września 1962 r. zmarł po
cierpieniach przeżywszy lat 50
ś.

prowadzić

(n,p. tl.aJj)lrawa śniegowców. obcią
gu-zików, wypożyczanie
garnie
ga,r<1er-0by o-rao: S]J'I'Zętu s.poirtowego itp.). Upowaini-0no też rady nairo<!owe do dalsrzeg-0 rozsrzerzania wyk.a<Zu uslug zw-0!nio.nych oo obowiązku uzysikiwanja !Zezwoleń, w zależncoci o<!
l-0kal111ych potrzeb:
wp.rowadrza się
Jedn-0crześ.nie
obowiazelc uizyslk-iWaJlia zezwoleń pn= pryW1ltnyc11 wytwórców na talk le rod:za.j e dziafa ll!lopro<!ulcści, ja,k culdemictwo,
cja niektórych wyro·b ów metaw ych, przetw6Tstwo runa lelo·
śneg-0 i in . Uregulowa.nie tych
spra.w pm:woa na lepsizą kc.ordynację zaQ1Pa-t r7.enla rynku.

sza ikurc~liwoodą ( o.k. 6 proc.
dotychcU&.s
kiedy
podczas
kurcZJ!i w-0ść sięgała 12 p.roc.),
to jednaik nie od ;JCJ'Wiadają
obowiązlljącym
one idee.lnie
normom. Poot;;ino·w iooo więc,
a by ob-O~ poleip.szenia apretury =•i'enić nieco skład miesza,nki suro•wcowei dla dTelichów również i tycb. przezna-cz-OnY'ch na ubranid grubochro•nrne.
sze Z zatwierdzonych na łronfe
Tencji 11 wzor6w. 5 skierowa1110 jurż; d-0 produkcji przemy.s1ł.01wej. Będą goto-we w paź
dzierni:k'U br.
warto IP!'ZyPrzy olkazji
IJJO'mnieć wyniki sien'pniowego
p!"Zez
konkursu o,gł-0srzo1t1ego

rodzaje tkanin przeCen.traln-eim.u La.l>oo-aPrzem. Omiei;., iktóre
swoich WW'!'ÓW s-zyje
faibryce
w
roboczą

<lila po·wia~ów.

zwlęksrzają
przepisy
Nowe
ilość rodzajów uslJUg, które moż

drelichów
12 modeli odzieży roboczej

woś'Ci.

przez zarirntereso1w:e:,ne re-

Komitet
tzw. limity.
so,rty,
okreśh
Wytwórczości
Dro11>nej
liO'Zlbę zezwoleń, które m-0gą być
wydane dla poszczególnych wojewó<!iztw, a te z kolei będą je

e 18 nowych wzorów
Na ' oo.tainiej ikonierencji, jaka oidtbyła się kiltka dni temu w MPL w 61)ra wie .n<>wych wzoo:ów od;llie1iy roboczej, jednym z podst2wowych
problemów bY'la S}lll'awa kuirczJ.iwości tkani111 przeznaczO'llych
na wbra111ia robocze 1 ochr01J1W
Z prziedsitawioovch
ne.
wzorów tyoh t'ka111in zaitwie!!'dzono <l<> produikcji 11 wzorów. Są to iprz,ewmżme jjkaninv d.relic:h<J1We o nowych 1S1Plotach i wybarwieniach onz o
znacznie zmniejszonej kurc.zli-

rzemieślniczych

WARSZAWA (PAP). - J'ak już informowaliśmy, Rada Ministrów
na. ostatnim posiedzeniu rozpatrzyła i postanow:ila wydać n-01We
rozJ)'Orządzenia dotyczące wydawania . zezwoleń na prowadzenie zaoraz wyk<>nywanie niekładów przemysłowych i rz.emiilśl nkzych
nleus.p-0łe.cznfonej.
których usług pr-Lez jedncstki g<>S.pO>darki
pewne zmiany w dotychczas obowiązujących prze·
Wprowadmmo
pisach.
W ra.m4lch zwi!;kszenla UIP'l'a'vterenowych rad rui1rodonleń
wycłl posrt·a1nowiono•, że zezwona ]J't'OWa<!2enie wszystlenia
kich wa1rsrztatów 1"ZemneśLn.iczycłl
i JJ'l"Zemy·slu prywa,tn.ego będą
wydawać prezydia powiatowych
W
gości
ra<! n.a.ro<lowycłl. Uprości top-ro··
cedm·c Ud?.ielania zeo::wo·l·eń, I>Ośrodę
W
(PAP). PARYŻ
nie-wal< <!otycbczas kompetencje
specja.lnyim pociągiem
Jll\"ZYbYł
w tym za•kresle byly po•j!Zie,l odo Paryża klról Norweg:ii · OJ:av' V.
ne między wladrze Wtijewó<i2.kie
„
· u
<·
i powia~owe .'
na ...,,worcu ]llrezyGo~c1a w1ta
Dla za-pewnien!a jednolitej podent de Ga.uhle i prrem!er PomPo -0.degrariiu hymnów
litykli w niel~tórych srzczególnie piidou.
na.ro.Qo-wych i krótkich pnzemóważnych rod:7.ajach do:ialaln-0Ś'Ci
o.k-0licz.nościowych
wieniach
(prowa<lzenie młynów, tartaków,
Olav v odjechai do gmachu l\!LisuT-0wców włókienniprzerób
n!s~erstwa Spraw ZagrainilC!Zllych.
czycłl) wprowa<!<Za slę, zamiast
ln<!ywi<!ualnych zeu,dizie-lania

prób nuklearnych
w atmosferze
atmosferze

zezwoleń

w sprawie

Wznowienie ·

(W. K., ut)

Kultura

Zmiany w przepisach

USA zopowiadaiq

wyłącznie

czeństwa.

działaczy

etarczają-oe, należycie wyposażo
ne, nie mszę.dzie też dysponuje
isię odpowiednio liczną i wysoko

się

!ll!IlleT'.WQącą

reruności i :ZJasadY .samo<Jlkrieśle

oraz

partia. 1 grono dzialaC!Zy sportowych. Musi się to stać spraw
przede
społeczeństwa,
całego
wszystkim r<>dzieów odpowiedział
nych 2la zdrowie, kt6reg'o 8),)<>rt
jest synonimem, młodego p-OO<olenia.
Cał~ć dyskusjł, · niezmiernie
bogatej w nowe spojrzenia, nowe wni-OSki, da się sprowadzić
do trzech glóWtllych nurtów: walki o ogólny rozwój wychowania
fizycznego w mieśeie, p-Odniesienie pozi-omu sportu, walki • wyż
naszego społe
szą moralność

ofiarności

sportowych i trenerów
oraz opieki Instancji partyjnej
które
miejskich,
władz
oraz
udzielają sportowi .i kulturze fizycznej wydatnej p'omocy.
w d.zioozinie rozwoju kultury
fizycznej i 5portu najiistotniej·
ISze są dwa. ogniwa: szk-0la i zakład pracy, Nie wszędzie jesz,-.e
w L<>dzi urządzenia sport.owe w
11zkola.ch i w fabrykach są wy-

pływackich

bolak. jako że
przyblokowych
jest ich w Lodzi, a szczególnie
w no~h CJ1Siedlach mieszkaniowych bezwarunkowo za ma.Io.
Na za!kol'iczenie zabrała. głos
Michalina •.ratarkówna.-Majkowska, w lapidarnym przemówieniu reas1mrnjąc wyniki obrad.
Uzasadnila zw<>lanle Plenum troską partii o rozwój wychowania
naszego
fizycznego 1 poziom
zwróciła równooo~nle
sportu.
uwagę. U tymi problemami nie

rz:a.gJOO'l'l'iCzn&,

jemiwach Pomonia
tlmbiny IJO-<

Drugi oo do wielikości r;yPodstawowym sYStemem hyst.em hydiroen.E!r'getyczny, któdroe<nerigety1cz.nym Pomorza hę
ry w 5UIII1ie da, moc 566,5 MW
d:me ika.s.kaicla. do,l nej Wisty.
2larrnierza się wznieść nad jea zail"azem czoiJ:o•wy
Pie~zy
stopień wo?Jn.Y zioil"ami. 'kaS?JUlbslkimi
jej obi.e'krt: 1
i siłownie pod Wloclawłltiem
'ZacZlęto l:rud-0wać, ;p.lan'llljąc
jego urud1omienie w ;począl"
kacll przyis:zJej ipięciolatki. Na
&iwne· hy<lroeJ,eiktrow.nie, w
per.s.pelktywiciznych promyśl
MCNAMARA W NRP
jekitów, ma-ją IPOwstać w CieMilJli&ter Obro.ny USA, Robert
chocilllku, Solou Kuja1W1S'kim,
prrzylecia•l w śr-0dę z
Nama,ra
Me
Opale!Il•iu i TczeOheł'mnie,
do Frankfurtu nad
wie. Łącznie z Wloclawfu:iem Wamyngton111
Menem na dwud·ndową inspekutworzą one llwrrupl·ek.,; o łącz
amerykańskich,
cję. -Oddziałów
nej mocy 794 MW.
Niemieckiej
w
stacjon'lldących
Rą>ul>lice Federalnej.

(IPAiP).

wzaiemneig o
do ooiągnię-ci-a
'.llroz:u1mienia międ-zy · na'l."odami. Będzi e ona brOl!liĆ suwe-

=

stwierdza Plenum Kl PZPR
olcres!.e

kę

ł

POlr.USZl'.Ć
bydooeinerg~

~ etoeunWuyob elekt.rowin.i. Inw-estycje
iloosl2ltiowne i dilafoll'O i(lb reaJimaicijia rorz;}o[liooa Jem na.
~
Wi!ill.e:pmje
szeireg Ia.t. l'\rlo,iekity koncepcyjne, ~
eneil"getymm.ym olkrę gu pómoonego w Bydgoosz:czy
~e
sięgiaJą J11rż Jedilak ro.ku 1980. Do tego m:asu 'WZ!liesie się n.a
Pomoll'll'u 19 dolWlllli wodnych o ląC2lllej mocy ok. 1400 MW
i r0011JI1ej t»"oduik-cd-i ponad 4 mld kWlb. K%1ZJt tych pmiedsi ęwrzii~ ma. pirrJJekrocrcyć 11 ml d. z1.

Premier Braz)"lii Hermes
Lima oLŚwiaidczył we wt-oreik:,
że BTazylia prowadzić bę-dz<ie
również w przylSZlości ;x>lity-

skom;poliik:owane IUl!da.nle ,.stwor.zenie stacji gecxfrzycznych
utrzymuj ącycłl s.ię
s.pu1m:iików
przeii: długi oza.s na orbicie i
sipra>wnie Jl'l'Zelroomj ącycłl inrf-Olrmacje oo celów ba<!anla promieni-O<Warnia koir,puskularrnego".
Ga~peri'!l i Mula<roZYk pisrzą, iż
:óródel elektronów
za pomocą
umies:zx:zonych w obu sputni!kacłl
,..<>dikiryto, że na dużej wysokości miękkie prrorrnieniowa.nie korrpuskudame ujawnioin.e po ra!Z
apa.ratuiry
1PO<mocą
pierw·srzy
na pokładzie
się
2I1Jajduj ąicej
trzeciego sputni!ka radziecikie.go,
występU(je nie tylk-0 na dużych,
leaz rówmież i na średnich i
maqych srzerokościach".
Wiellkia il-ość ia"lJf<>I'macji 'U!ZYSIP'Utników •„K-0l!lka.nych rre
sm-0\9-3'' 1 „"Kositn<>s-5" majduje
:razie w -0,p rracowaniu.
na
się
Obserwacje 1lI'Wają,

i~on maw1 rnłe~o ~nołeueń~twa
ze str. 1)

RIO DE JANEIRO

W rzebioh

jesiieu.e zasoiby enerigill. IZdolne

ki0W10

wobec Kuby

ukarzal się
,,Pra·w dizie"„ d~ugi
sputników; p=waJa

-

(PAP).

BTI>GOSZOZ
dn:emią,

swego stanowiska

z nurżą

W

pomorskich rzek i jezior

IBrazylia nie zmieni

creyik,- kt6!rych artykuł

w środowej
ży'wot <>bu

w Argentynie

(Dokońezenle

„biały w~giel''

in,ormacje

J'a:k poidllareślaj ą dtwlaj uczeni
mdZ!.eocy J'. _Ga.lpea-JJn 1 T. Mu'laor-

Aresztowania

···············~

Coraz szerzeJ wykorzystujemy

po orbicie „Kosmosy''

sprawnie

I

.19 hydroelektrowni o mocy 1400 MW

Pierwsza pomoc
w ramach rodzin.y

LONDYN (PAP). - Brytyjski
c-z.erwony Krzyż rroz.począl wieiką kampanię, a-by w każdej trodlZ.inie angdelskiej p;rzyna.jmrn!ej
jedna osoba p.rzesuJ.a ku'I's pierw
Jak wiildzinw. l!"epertuair ,7'.'3
srzej pomocy. Liczne ulotki il
staw-Jony wstał bail"<lrzio rozKc<Z?'.toa
c2erw-0n<;>go
pJa,J<aty
ob-01k szitiuk diLa
non>dlllie
ub1eglyrn
w
że
:przypomónają,
jJ.a
sztuki
przedsz:kolaków.
ro1lru .wyP'!<lJkl we wk~snym mie:
dOil'(lslych. Wat't;o wię.c dlodać
§1m1erc
spowod.owaly
srzkanrn
;paa:ę słów 0 tym w jakich
8 tys. luodzt,. a liczba. dr-0bny·ch
on zrea
,___,,, __,.,_,.,._ ·
wy>pa.dków, Ja~c &ka.1-eczen!a crzy
warun""""' """"'""rue --,
oparzenia oiklreśl<:,na jest na rni1i.zowany.
llO'll dwteooic :pięćdrziefiląt 1.y.s1ę-

___c?L-,w

~Ym-- a"1.i'I!-,,

--

· --

-

, iK~1S1j9- -XultJuir~_-PQ-:: -rWada

lok.in"

Pr~cu.ie. wystą.oila

proryoizycją,

ażeby

ocalić

z

Io-

kail.e tego teatru roz.r:z;u,c-'.'ne
"'beooie w ti:ze-ch punkta<"h
mia1sta (przv ulicy Głównej
Wó-lcz31'li
Piot.rilrowskiei
sldej), Z kolei Wycl:z.;al Kul~
turv wysląpil do Wydz;iaiU
LoikaQowego z wniiaski€m o
przekwaiterowami.e lokaw.rów
budynku:
w
mi-es-z.kających
Przylegtym do saili teatralneJ
• •
od ulicy 1 Ma.ia.
Naszym zdaniem p<>sunięcre
to jest celowe. pQlz;wolri. to
bowiem praOO<Wać „Arlekinowi" baJrd'Ziiej r;;y9tematycz::tie
li SJJ>Okoj!Ilie. ·co przyczyn[ IS';'l
chyba do jeszcze leoszych
iairtyisJl;yc2JTJ;ych.
-0"1:aim1ęc
I je<>ZCJZle .iOOlna wiadmnooć.
która komuniku.ie niam dlugo
1etlllJi dJ.YJl'ekrt:oa: ń. założyciel
teaitru „All"Jekiln" Hena:yk Ryl.
- .,Przed loiJLk!u &ntamii o-M
~zenie
f1rzymaJiśmy
wzięcia. ud.zfo,lu w MiędzvnoTeatru
Fei.9tJiwaL-u
rodowym
wiek. w CaLwum Bay (An~
gUa), lotó'T'y odb--'-'- się 'IP
Il
"''"""'
ma;ju prz!Jls:d.ego roku. M :o
m4 '7'Ó-1i.-n.i<!.ż :poun.forrmować wns,
lód:zkiego
w.y-cho·wamelk
że

„Arlei/ci,na." ,

obecnie

dvrektur

Tel(J:tro La:l€-TG w Lu.blirnie Ochmański; oilrZ'Y':'
SU!J'!'i!Slia!W
m.nl - .n•nr--'n n~t"St"CZ'llti 'fl)O),
,. "'~" """' ~· u· ~-

- --

lub,e1~S1[2}$.~';

~A.,

. <\

•

Korespondencja własna z Berlina
----------------------------------------------------------

W

szli.ołach

W

AUISll:.rią

<>raz nad
Sediarn.e:m. byl-o
dziełem
rzeczy
w g.vurn.c.je
nauczyciela ;pruskiego,
Ś1ady U["(l<bionej przez le<ll
typ pedagogów menrtaJrn..OOci
nie mo_gily oczvmłodzJieży
wiiście 21Jlii,lmąć Za.rarz: po ·.voj
wplywem
pod
na•wet
nie,
tak sromotnej Męski. NaJPocz
•,,riększy okrę.g NRD dam to przecież koleb.ka prusactwa. KierOIWlllictwo polityczne NRD mia-Io więc jeszoze jeden powód, by w
spraiwue szkolnictwa i wychowania mlOidizieży 2decydo
wać się od samego początku
!!la cesarskie ciecie. Postano
wiono, że 1ctJo U!CZYł młodzież
za H~filera. 111Jie może uc:z;estnf
gJl"aitZ nad

FraJilci<i.

pod

Jan Koprowsk~

-----------

~~.

Jak cię widzą
•
• piszą
..•
czę
tak
-

koillClZyły s-ię uTloipy ; w~oocje. Ludzie powróci'li
z f1Ó1' i zMd morza do swoich S>taivc.h tl'iedzi,b.
SikxJiLczyl się również albo dob11ega kO<JU!a., sezom
wyci>0C:Ze>k za,qra.n1czn.ych. '„orois" orga•1vizu1e je rokrocznie do kMjów 1.U'sclwdm,ich i z(l;Choonnch._ P?ltwniowych i pólnocnyioh. Mo0;m w].a.śn1e oclwtę na.piwc o wycieczkai:h w dawk:ie lub blisfoi.e, lee.z ob-ce strony. W danym wypadku chodJzi mi n.ie o same lcraije, iile r_ac~ej
o tych, k;tó:rzy kff(]Jje te od·ivie~.za11ą: o w.r.pe<e~1 lcow1czow
i turystów. Co mnie upranvnna. <f<> za~ie:1"~'1ua ąlos'!l?
Obse<rwacje k·tóre sam poczymleim 1 opowiesci ludu, b10rących oo::ial w wycie<ezk.ach za;gra1n:i>Czn11C,h . W~e·m, że
111a ten temat pisano i pisze su: n~emaw. Widoczin,ie sprawa 11,ie je>s.t bi.aha, 8'/wro tatle wie.le po•święca się je>j
uwagi.
Zd.a.wa."l>oby się, że czloW!ie>k, kit.ól'!!J jedtzJe .zia. qranicę,
W!J1ko7'.<ys.ta ten pobyt 11JO. poznamde d<:=O? lcra;u, zwiedzi. g<,'ldin.e ttwa•g.i Z(J•bytlaf, zain1l.e·resu1e sui .~ziiuką, poćwiczy jęz-y,k w roz>mowie z cud.2'oz1e.mca11n.1. Nie Je>st to;
oczywiście, pe·lmY Te>je>strr moż/>i.ivofo.i 1f>l!k?•rzysta1n1a PO-:
bytu w immi1·m kracju. Ni.e>da1wno gosc1·/:1smy w .Lod·z~
dwóch. J'l!gosloivi.am. Jeden z 111idt bairdw byl 01e<k<:rw
t.ea41rów. życia knU11rmln.f!,go, robyi/(Óto it•p„ drugi nG!t<?mi<Iist '1lpelowa.l do 1UlJS z l1wmorem: „Bwgam was, me
poka:.z11jcie m4 fJzw. paimiq.fek prze>szio.<x:i. Mn!e inteiresują ittdzi.e i ŻJ.j<:ie 1l""1JÓkz""s-ne". Ale oba•}, kaźdy zgo-d.nie
:le swoitmi Z'<l~nrf.e,re>rowan-ia.m•i, wukorzystali eros pobj.ffn.t
w Polsce, by się cze>goś dowieiclzieć i wzbogacić swoje

S

doświ,.a,d,c,zen,ia.

,

Za•pewne, są i WC1J c11.cJ:zoz?emcy, ~ctóTy~h to wszyi.~1·ko
11-ie tnf:etreswje, kh5'rzyy 11.ast.{];wiem są 1ed1J1ni.e 1ia „maini:pu/.(JJ(Jje ~liOlwe". Nie wąipię, że zajmuJe się n~m1 rip111wa
publiczma w i·ch ww1s·n.ym kr.{];.itt.
Naim wy.p-04.a za;,i4ć się naiSZ!Jm.i intrys·ta•ml; któTzv
z.a.gran~czn.ą U"!J'CiRC.Z'k.ę „OrMsu" odbywają pod. hais.!.em
s.przedać". Nie tiwie.rdzę, rzet:z J<I'S'Tl.{];, że kc·żd?J
„k-wpić pod1różm.i· k pols/Gi .rochowuje s>ę w tem sposó?. Jednrokże
zbyit wiel'U wyjeż.(J;źa.jq,cyich tra1ktuje w11-::ie 1 czkę W(tr<i•n.iczną pod k,qitem zairoblw<wo-k01nbi•n<1d;>0rs loim i dl.Mego sprawa prybra>la r02'mia.r11 11ieipokojące. I powiedzmy od
raz11: dotyczy to wszys·tldch środowi.~k sp·1·lec.rnyc h . Hamdl-ują ml.oiiwi i sta.,.zy. ·in.i.cja1tvwa. prywat.na i Vl'acownicy
in.styt'Ucji państwowych, wrzędnicy i przeds!awiciele wie•
lu ·iwnttrch za11vodów.
ro:lainielw„ lotóry wie, że za tw1z1efr l111J d1m1. W!f}0dzie
do obcego k.ra1j-11. ogarnia psr;cho?:t. Poc::r~flk<Hv:> Je~t. I.o
1'-'Vchazoa i>1ui11widua1ln.a. L<tta ~<11/d fac.ert Otw fo>e'('1'1ra); Jnk
kot z pęche1rze1m, w1:szy, gdzie i oo by t:i .Wp!c, by
w oboym lora,ju do!:>r'ze sprzeiilrtć. „Pokryc ko·.~zty w.yciecz,loi mo,żliwie z di1ż.ym na.dda#;'em" - 010 dew•'.'!a wielu fJttrysfów za•grairuicz:nych. Z rhwil.ą, kiedy wi;.i0~dżają
c.11 znai;idą się razem w aiutolcarze lub 1v przeaz10!.e pociągu, ogorrnia ich psychoza. ::-.~ic.;·IJ'wa. O 111c.:11m l'H~ 1Me
mówi., tylko o tym, co, gd.2'ie i za ile. Tem1pera:!,urn. pod1HMi si.ę w miotrę pr-zyali:!:ania s·ię do 9rm1icl/. N1e1kV1rz11 d<:i•st<lJją gorac2'k'i i n1e.zdrow)lch w:rr>k'i~ów 11a. twarzy. Ani się s1x1•strzeżesz. .ia·k ;ąsiad otwiera <:1. fec:kę
lub W{]lfi.zkę i po1k1tjąc ldlka lr->mple161p c,zeuo,ico!wiel:.
bl-Ooa ze /.?.'ami w oczach: „Pa.n,ie, przewieź pan, bo ja
mam za d·11-żo i mo.qą mi skom.f'„oko?J''JĆ". Gd1/ ,iui: korntroW. cetna jeo&t poza na:mi - ux1.stchnie111ie 11lgi, a.le na
kró~ko. Bo oto pe>jawia.jq. się notce pro'1lemy: jak to
będzie w te:i Pradze, Buda.pe>s.'Z'l·ie, w Wie-rlnilL czy Rzymie?
Zara.z po przyb11ci11 do obcego m 'a -'~'n :rac:yn.a się z,;e!Ja ni.na., s.w1rpani·1m. l11dzi.9 nie Jed::q. ni.P .ip'rz. tullw z ię
z11kiem 11a bro>dzi.e gonią od s.'ci<'Pll do s1kl<'Pll i slw1>1.1,iq. w.uy.•tkrl', co się dn. Tu. :a.?m, t111n pi 1)ra. ówd.zie
111a)tlci. da.mslci.e. gd:'i<' in'l:ie) 111.1 . ifl;.i. 111~11<'<'. pm1c-od1y,
1,re<l/c.i do ust. zl/1.ml<'i /Jl!.fslw.wiczrw. lra„ni !' n;e do ::nPalnie:eilc. Wid:ia/e.m pama. klóry w Pru<l-e l;11po·u:al coś
za kr;,1·o•n1r. w Wiednia spr.::<'•rla.H•al rn R::.t1/i11gi. w n:;}'mie
·'ZJJli>11.gi iL>ymie'1lial na N.ry i 1l<l•bywal rzec:u. k.fore z kol.ei .~rzeida po powrocie i „za.rolli <HI me'<la·l". Wid:folem
która w wiellvim 111;igazyni.e w1el!:ieg" ni'n"<•tq,
Pamią.
•ta.nę/a pr::ed ladą i ma)ac 1rn jcclne.i ręce 1'01\c:o-chy,
1/Q drugiej szahid. zachęra/a cu<l~a;icmców do lrnpowanw. W Rumunii na plaży nodmor;l,-rej lt11h.ie 1c;rpini'.ą
na pia•s·ku ceiny palcami. Nic u·ięwj ni.e> pot1·:eba. żoi1l·!fCh zhędnuch słów, ty.ble.o liczbo., (131!Ge7a)qca za ile
·'.Pr::edać lub kupić. Peąc·nej w11·ciec.o.«.e w;·q,~.rną10 bile1y
a-0_ te·q1tru. Ow8z.e1m - tvszysc·y przys:.;li. na 1un6rcfo 1 ną g-0~1nę pa.d gma·rh fe.a.t rn. al.e n..ie•lr•!?"::y t11llco po l'O. by
<<l•oferawać kraj.omom sprzed(J•Ż bi/e,tów. Nawei p0 <'<!-11.i·~
!l./~·c,tc•ej, byle opchnnć. a pnte>m. p0>pc:dc;ić Klll•«Mn w po~ZtLl;,;wmniu ja1k.i.ego·Ś mi-fy•rznego fotca1r·1„ J{ie.rly p0 dwóch
<'z!' tr?e>ch tygcdn·'IQIC!t po·rvróci ta:lvi tu l';J:;!a do rodzinnego
~ll<lMa i kre•wni i znajo'1ni chca sie cz.eqoś od n·ieqo
~u-iedzieć. okG'zuje się. że nigd;;i.e nie h!Jl i ni.c nie
;c·:cfz11al. Nie mi.al al>rolutn.ie czasu •w. w><na'it'a"ie krajn
p ticze-sfnictwo w ja·lci<'hkolu•ie•k impr•zar'i lrnltu.ralnych.
ra•cowal w p?>ci~ C.?'ola, goniąc za zygld-IJ'm.
<'i Opo1nar1<1110 mi. że z Łorhi w11ie-c l1nl1! anlo'kffre·m wy0;-czlrn do Wi e.e h przez C:<!.cl10sio1C<u:.1e i J\ 11sf.ri~. DroQr<L/~haa. zebr<l:lo się cz'll"redi do 1lr!tfl:a. W Prnd:e
in„ '·.tv W1edinrn gra.li. w Rzymie gra.ii . .„·n•kl>!J .?.'upel~rf' -:'.';P.0m11vi•.1qc o tym, (Idzie .~q i .i dc! Jd'i <:<"l i.eh
rozy. Nie wie.m., czy hist.:wyj.Yw ta jest prawd.:iwa.
1

......__

Odrą

uczq polskiego

1945 i:olru u :nas i w
w.sohodNiemczech
nich sytuacja wygląda
la podobrui.e. Nie było komu
W Pe>looe [plrz.yczyna
Uczyć.
z;naa1a:
~hnie
była
pl"2lell,rzebione
stras:zJ!iwtie
'.Przez oku.panta sz.eregi nauNti~1
czycielsit\va.. W
'Wschodl!'ldch nauczycieli 2n:iależć było morż.na co prawda
bez trudiu, WmyS>cy obciąż"?
ni byli jednak W®ólną waczy bar
~ addaQ~ mn1ej
d~
dzie<;i goriliiwie swe uiSJlug.i.
hitJer>O<WCQffi, Innych „pedagc>gów" Tr.ziecia Rzesza nie
znala. Przecież to w N,i emczech krążyło popuQa~e po
wiedzenie, że zwycięstwo orę
pruiskiego pod Koeru.gża

~.

za

czyć

we wznOIS:lE!Illliu fwn<l.3.men1tów ~oly ain,tyfaseysUczyni<1.no wiec
toiw skńej.
krok, o którym w Niemczech
za.chodnich nie ważono s.ie
mimo że
pomyśleć
nawet
poczdamski przykarzyukład
„na.d wychowyraźnie:
wa.ł
waniem w Nfomc-zech h-z.ełia
tak czuwae, by doprowad7.ić
do zu.pelnego odsunięcia nazistowskich i milita,rysty«'.r.t:nych nauczycieli i w ten
sposób um<YL.liwić skutee-.i;ny
demokratyC'.tid el
ro,,wój
nych".
NRD poo·zło drogą ra1yka.lnej refoomy, wytyczone]
uchwaleniem specia.lnej usta
demoikratyza.cii
„o
wy
Rów:niemieckiej".
szkJO!y
w
nieob.sad,ze:niu
to
się
nało
pierwszych lata.eh po wojnie co najmniej nolOIWy etatów nauozyci.elsktich i obninaucz,ania.
pozAorruu
żeniu
Per'51peiktywa ta nie odsitraprzywódców
jednak
szyła
NRD. Wielu młodych lud.c.l
awanwowaJo wówczas na pe
niespodziewanie
da•gogów
szybko i często wbrew włas
nym zai!lllteresowal!liom. resl)'Qlecenia ;partyjne.
pektując
dila nauoz.yRekomeindbc.ią
ciela były bowiem wówczils
i~e
kwalifikacje
tytle
nie
przede wszystkim czyste sumienie.
Mialem okazję zwiedzić k•l
ka szkól i przysłuchiwać się
lekcjom, talk w Berlinie jak
i na terenie republiki. Za
uderzał mnie
każdym ra:z.em
miody wiek
nieprzeciętnie
ciala pedagogicznego, nie wy
dyrektora szkoły,
lącz.ając
kolei wzięto się za pod
programy nau
ręczm.i.td,
oz.ani.a. kszta.tcern.i e na u
ceyciel;i, obierając i w tej
kurs z grurntu od
dz.ied'ł<inie
mienny od NRF. Dzi1S1iaj po
17 Jatacil, wsrz.ysLkie te zapoS1U1n:ieś1ni0.le
rządzernia,
oia. re.formy na,)eią j•uż cl.o
Obecnie zbiera się
historii.
Czy doj.rw.ty
już j,ch owoce.
one w pe!ni? Owoce jak wia
domo niie dojrzewają WSIZYstkic jednakowo a w tym ,;.a
mym czasie. Tym ba„ct1zjeJ
odr.osi się to do 1ud7J.. Przeoiwdzia•la jesZC?.-e z;;i.truta agitacja zaohodniobet'lińskiego
i zachodndoniemieckiego ra.dia
Prowadzą one
i telew•i:z..ii.
nawet soecia,1.n e audycje dla
mlodzieży s:zkolne.i NRD. Nie
1<1•anowi to jednak iuż d1z;_
jakiiej?IOll problemu d•la
Sla]
wla<l!z. O ile bo.wiem wyoho
duchn
wa.n;e mlodzieży w
oocialistY'Cz,nym natrafia je7JI'esztq nie tylko tu
8'Z.CZe -

l

Piękno Drezna

---------·-

w jakimś środowisku
mlodzli.eż{'WYffi :na pewne trud
no.ści. nie odnosi się to a.b~u

taj

lutnie do antyfa.szys·towskodemokra,tycznej posta.wy m!o
dego ~kolenia. Te ostatnie
pier•wia&tki zootały mlod-t.ieży
za Odrą glęboko zaszoziep10ne w dą~u minionych lat 1
jalt si.e wyda.ie - na trwa·loP..
ta otrzymala do
Mtodz;ież
w któryt!h
podręczniki.
rąk
prawda o hi·tleoskarża,jąca
r<>wskich bes~i.a.lslwa.ch Z()sta.la ukaza.na z całą otwat·Tuta i nie ma:leje z
t<Jścią.
rokiem. z każdym
każdym
jak
koJ.ej.nym wydaniem
to ma mi.ejoce w NRF
ilość wier.s-.t.y poświęc0inych w
histooiii takiej
pOdręcizniiku
tematyce jak ekst€Q·minacja
konC€nkac:nŻydów. · ob()ZY
ne :iJtp, Ze świecq w ręku
w podręC'.l:
będziecie szukatli
nikach NRF takich licznych
w NRD fragmentów p00w1ę
ronych Polooe, z których za
jeden <lila i1Iusu·acj:,
cytuję
z podręcz;nika histowzięty
vii:, „Na polskich obszarach
(rzecz
Niemieckiej
Rzeszy
dotyc-zy okresu sprned pierw
sze,j wojny światowej) mie.sz
kalo zaledwie niewielu Niem
ców. W miMt.a~h i wsiach
1>olskich poslugiwa.no sie ję
W szkof)le
zykiem polskim.
;1-dnakże d7.J.eci musiały mópo niemiecku. Inaclf..ej
wić
na.rali:ały sie na bicie".
sz.lwlach NRD mlodzież
wpa.trywa.;
nie musi
w rewi:z.jonh~tyczne
się
mapy i atlasy. Do przes.zlotak tyl)<)wa. •iia
należy
ści
niemi'!cs-.t.koly
reakcyjnej
kiej, pogarda i lekceważenie
dla wszystkiego co slowia1'1·tutejsza :z.na
Mlodziież
sk~e.
wymieni wam na
nas~ kraj,
zwv głównych rzek i m1.ast,
na,ziwh<ika naszych ,przywóclców państwa . Do progra.mu
naucza.nJa włącz-01110 ciekawrz.e po:zycje .polskiej Ji'teranaks:ążek
Niemało
tury.
szych autoców znalaztem w
bi:bl1iotekaeh szkolnych. Jest
to praktyka całkowicie obca
NRF. Po r.az
neczywistości
pie:-wszy chyba w d.'Ziejach
polsko...;n,;emie:::stet5JUników
kilku tute,iszych
w
kich
szkotach wprowad'lJOno j~yk
polski .la.ko jeden z obowiaz
obcych„
język,ów
. k0<wych
ten ma :niewątpliwie
Fakt
wymowe symbolu, Uczą .s'<;
bowiem t.ut.aj nie tylko .i~zy
ka lecz takż.oe s.zacunku dla
dobrosasiedzkięgo
i
Pol.ski
wsPÓlżycia z na.mi.

W

EUGENIUSZ

GUZ

Nad Balatonem

mia.<1to pięknej ar chilt>klu1·y, bez«'ennych 'liabytDrewo w
ków i d7'ieł szlukii, narz.ywa.no „Fl-0rencją nad Labą" cią.gu kilku godmi!Il :roslal-0 za mienio.ne w st-Os gruzów. podtrsięcy
4.0
zginęło
e-za.s nal()tu bombo wl•go, w którym
osób. Obecniie po łl>dbudt>wa niu mia.<;>lo to 'linów urz.eka
swym wa.rem, pn~·cią.gaJąc co•ra.z więce.i tu.rysiów.
Na.• zidjęciu: widoik z wi.eży ratusza na. n(ll\\•e Drezn(),
CAF
Fot. 1

Kto ma to robić?

Sami nie

wiedzą
mają

co

rasa częst.o in!O:l'll'IJttje o
pod,ejmowaniu zobowią
zań prodUJkcyjnych przez
zafogi ziakiladów pracy. Przydzielane .są proporce i sztandary ziwycięzcom, ale na ogól
ruch
że
się,
nie pamięta
wspólzawoJniotwa praey zoprzez
reaktywowa•ny
stat
Zwią7'e>k Ml,odzierly SocjaHstyeznej, To wla.śn.ie mło<lzi ak<tywiści z fabryk i instytt•cji zatmszczyli się o to, by powstawaly brygady. by podejmowały one zo•bowiąwnia, by wresz
nowe
cie .kl'l?.tałtowaly się
stos.un:ki .między ludźmi w
pra·cy. zmieniał sto.sune<k robotników do swojego zakła

P

du.

ZMS, jako organizacja, które; ·01'2'.~".Świe·cają o.kreślone cele ideo·wo-'IArychowawcze. nie
może i nie jest w star..ie za.jmować się techniczną sf,rO>tH\
obliw@pÓJ7.awodnic·bwa D•P·
ezan.iem wyni:ków uzyskiwanych przez brygady. Kto więc
ma to robić?
W Lod·zi dzfała obecnie ok.
1150 bryg:a.d, w tym 724 wa lezą
o zaszczy·t>n y t:v'luł Brygado'
P.racy So cjali.>1fycznej. Od poczat'ku br. daje się 7.iluważyć
zna.C/lm;v W'llr-0\St liczby b~·
we
udz'al
biorcicyoh
g.a.d
Powstalo
w.;.półzawodn;ctwie.
ich w tym c:oosie 147. Czę.sito
.iedna k 7-0•arza się, że zaklady pracy umieS1Zczają w .~ipra
wo7..daniach bry·gady, które nie
biorą udrr.ia.lu we "'61>iil72wcdnktwie. Nierza,d/ko Sfl to po
prostu zwykle ze10.poly produkcyjne, kitóre. same 0 tvm
nie wiedząc, tra.fiają do spra-1
wowań o ruchu ,~-soólzawod
nictwa. Np. w l..ód?;k•im Przedł>ię-bior&twie Rohót ltn7.ynieryjnych w:•kazywano 17 ze,»połńw W!'r~ólzawod•ni-czących. p-odcza.s. gdy rzeczywi.śC'ie istniały ty-lic.o 4.
1

1

...

ki-ggowe związków za:iomina•
;ą o swoich obow1ąz.>'~ch. ZO
ZZ Pra·c. Budownictwa prze•
w
kontrolę
prowadzając
LPBM nr 3 stwierdził, 'Źle w
współzaw,•dnictwa.
za1k:resie
wszy,<>t.ko jest w na,lepszym
porząd'ku. T~"mczasem wyni:ki
brygad nie były tu pcdsumowywa.ne od I kwartalu br.
jest obQFia,zkiem ZMS
rezultaty współ
p'lnować
'lawoo,nictwa,
by brygady nie ro?::;;tywały
się, by nie dzięsiąbko··V<'ano ich
przeno.szenie·m ze s.tanowiska
na st.anowisko. Materialne wy"
intrr€st>wać
powinny
ni.kii
kiero<Wni~
pr7..ede wsz~•stk:im
ctw-0 2ia.kladu. Powinno ono
widzieć w brygadach <'środe•k
ksztattowa>Ilia się ,.nowego" w
za.tga<lzie: wysokiej wydajnoś
ci, dobrej j.a.tm~o;, O"-zczęd(loś
ci surowców, masz,·n t ener•
gii, nowych .stosunk<:iv;- mię
dzy ludźmi w prac~'. K1·ótkowzro-czność może tutaj drogokos>.tować. bo życie i<lz,ie naorziód. W ZPR im. M ;,i~chlew
.<>~go to właśnie mlodzi z
do
.stanęli
pierwsi
b rygad
pracy przy nowY'Ch m;i.~z~'nach,
do których starsi odno&ili się
nieufnie.

N

;ie

podliczać

Fa'kty mówią .<:ame za sie-bie i jc.':li in.stancje partyjr.1e
pom0ga ZMS
zwią21kowe
i
ruch w.,pólz;iwodmro21wijać
ctwa. a kiero·wnictwu zakła„
du zrozumieć jeqo n;ewąt'Pli•
we wart()ści - na wyniki nie
trzeba będzie dlu1~0 czekać.
.J. POTĘGA

Już

w październiku

,,fł1ecierpliwe

serce''

Państwowy

Ziem!
Teatr
zaPOwiaaa w pa2premierę bard?-0
d'z:'€'rniku
c;ekaw•e.i sztuki amervkań
·Johna
dramaturga
skie!"o
Pa.t'l·iokia „1\Tiecierpliwe serAnni'
przckladzi<'!
ce". w
LĆ>dzk.iei

dairzają się równiei
ne nieścis~o.ści. Je.ś•1 i

Z

i1nnaistn,i eje i

wet brygada
weoółza
bierze udz.ia'l we
kil'll"Gwtiiictwo
wodniC"twie
7.akfadu nie trc"12=y się 0 jej
fo~y. Czlontkowie są przE>ncs~.e
ni z je<lne):!o s'lano•wiska na
d.1:Ligie. w wynilku czego zesprz.estaje
faktyc2Jnie
poł

Prz<'dpclski".i-Trv.eciakm,~sk i-e j,

Cz. StaszewsVi~!!'O,
dekornciach J. Rachwalsldeiro. kootiumach St, Węg~·reżyserH

,V.

jstnieć.

Udiz:iai w mtuoo b'c~ą:
Grochowska. M. Szkrpówna.
B~rt-OSZf.'k . A. Rr11c7.ak, z.
Bielawski. H. Dudziński, K.
.Jaw-0r,ki. Z. Lę c ki. S. Olczyk. E. Rawslti. M. Szan~a1i,
Il:. Wójcikowski.

Ta.k ie sta.nowhsrko musi buco najmniej zdz•wienie.
bo przecież fakty mówią za
siebie.
W „Pi·erw."<zej Rudz1k;ej" -bry
gada d1·u·knrnka H. Ko.Jod•ltieicr.yk.a osiągnęla w I ;•wartaic
br. 75.3°'0 tzw. ,.p1rim;c" p0dcza.~ g<l~· cały odd?.i<Jł 7'Cl0181
W II
uzyakae tv1l'ko 61,9"/ 0 •
k:wa.rtalc ta sama brnr~·ila oodp<:wie 0 1n.i-0
już
$'Ją!?'nę!a
77.2° 1u przy średniej oddzialu·
67. l %. A przvokJ.ad( w mo
żna by podać ·więcej. J€.sl
~orawą bezspo1mą, że bryl!ady bkwące udział we Wi'tpół
zawodnicl wie legilymu'ą się
dobrymi wy-n i·kami prcdukcy j-

dzić

Nad Ra.J a.tonem p-0mi;:.d'ly znanym k1\.pi.elii;;kiem B,\laienfuered a Tiha.ny ku.1·suje dla wyg-ody lur~·sil.ów specjaJ.ny
milkii•obus.
CAF
Foit. -

Ale jeśli ta.k , to ;uż 1.epi.e.1 spędz·ić wycieczkę Zilgraprzy brydżu ·Mi w usfa1vi c1: n,;.1 rro:.itv.>ie za. „c.iuc/1a•mi". Ci czite•re.j brydżyści nic wprawdzie nie 2obaczyli.
a•!e przyna1.imnie>j 11ie lwmpmmi.f<>'i;aJi 1l'lm;ne,70 k.ra.j11,.
który. chcąc c.zy nie chcąc. za gra.nicą repreze•ntują. I o to
wl.a.fo·ie eh od.z i: o re.preze'n to.wa.nie. K,1 tdew>. foto przµje.żd:i:a do i"wego kraju, n·ie ocein·ia1.ią j(J1ko X c-zy Y. Ocekaq1god.n'e.
nia.,ią go ja•lro Pola.ka . .Jeśli za•chou"!Lje się
óeri:;.i na. tym d'O•bre imię je·go wso6!:ia.mlu5w. Saim slyHnlem jmk pewien c11d.zoz.iemi<?1C m.i\iriqc . o ki.lnś wyMzil si.ę w S·posóq -naslępn.ią.cy: „Ha11dl11je ja:k Pola.I.;",

n!czn.ą

Wiqc. ludzie /cocham.i. 01pamięta.icie 'I~. Zaclwu•11jcie się
za gra.ni<:q goon.ie, bo w pr.zec.bwnym. ra.z.ie s1:lwd:·ic1e i sonie. i inny1m. I -na drupi raz 11ig<l:-i.e j11i: 11i<> po)ed<i{'cie.
l sfugrnie, że nife poje<l:·iede. I\.lo u>ie. ery lwl~i. ki6rz11
t<:1lc fa>fa./nie zacl1ow11jq sii: 11,'t wyc.i<'c· kac/1 .w•gra1ni.c-z·nych.
nie na/.8.źalo•by sto:u:iać pod. pręgierz u.p!PH ;r.1b/.i1c:zn.e-(.
Ot. choćby pr.ze,z im1ie11ne na•pię1 1 no~1Mnie 1v prasie. Bo, :::e
co.ś z tym zrotbić trze.In - to pe1one.

nym1

i

<!7.~.1:1to

.,ra1lują"

0

(x)

Haj nowocześniejsze
na świecie
rea'J..."lio!'Y
Stumegawatowe
nd:r.ieck·i e.i elektrowni ją{lro.<
wcj w Biefoj-a,rs.k u przystosowa1ne są do pracy z para,
prZJe>:rzaną o ciśnieniu 100 atmosfer. Pod względem parareak'.0ry tP.
metrów pary
naiba·!'.'::!'1.liej
obeonię
stanowią

wy-

k<ma>rJie pia.nu prrez -caly zakład.
wy1·Jumaczvć
wiec
Czym
fakt, że ruch WSJ)Ółrr,.,,wo•~ri.i
ctwa n:ie 61>iął 5e~'l'we Wt<;17,'J•:"'!kich 2'~.•kl?.'lf!6w w Jjn.d'l;I? Gdzie
S'?.Ul~a.ć Źróde;ł dziwne: O•bojętnosc1 nie 1 klor~"Clh dyrelkcji i
rn<l za'kladowyoh w te) spra-

nC>wo·cą;esną.

k.0111st!r..lkcję

JIJ&

świeoie.

--~
h... fta\Tl,
U9 wm9'1l łfSłS~
Jan Kurczab _ WOJNA NIE
7.11.BIJA MATEK - MON - 7'.ł
15.

\\' IC?

1L<Ot nie-irice komisje wspólz~wodniclwa niE' zawsze wi<':lza
po co zoslaly Pfr\\'<>l<.nC'. w
im. Bu,cz!rn nie
Zn1kładnch
1><H1l»um•~wrunJO kied,•ś wvników
·
osiągni~tych Pl"Zez brygady 7.
komis.ii.
ur'lcipów
powodu„.
~W.nl,i;!Ż nieikitóre zarządy o1

I

Autor w opowhadaniach sw~'<'h
el<sterminację ży
p1-,<<Jstn\\·ia
mn·lc,polsl<iell w okresie
c!ów
0t'.iatni€j wojny.
norys Past€1'nak - POEZJE PIW - 7.I 20.
Biblioteka P-0e1ów.
Wybór P-0€'Zj1 wybitnego p-0ety
ra.Oziec~1ego.

J>Zf~~N!K.-L.9-PZfil-.~-.-;3!. ~!~ął ł ~

dni z tak.i1k.u
d
fabryc:zII1ich śniadJań
eych koa.-z;ys•tają pracownicy ZPB im. Wła.dy By
tom&kiej. Oto w nia ten tenam w
powiedziano
mat

O

fa.beyce:

* * *

pra
Irena Lewaindowl!;ka COWniea. pn;Qdzalni ZPB lm.
Wła.dy

8ylon1Skiej:
śniadai'1

korzystam t!o..
piero od dwóch dni. Przed
tern nie mogłam. bo pracona nocnei zmianie.
wałam
5:1iadianda nam smakuią, buł
ki są 6wieŻ€. wędlina też.
Szkoda tylko że nie otirzymu.iemv i.eh wcześniej. a <lo
piero po ósme.i. (pracujemy
od piatej i o siódmej .les1eś
my już .dodJne). Chcie1ibyiśmy
też prosić p::::s. by ceny śnia
dań <>dPowiada.ly ich codz..i.oo
nej wartOIŚ<:i z;ależnle od tego z czym jest bułka. A w
ogóle to sam pomyisl zorgaoitanich śndadań w
wwania
fabryoe nam odpowiada.
przewod
Józef Bartczak zakładowe.i
ra.d:v
niczący
ZPB im. Wlady Bytomskiej.
Załoga na.s<za jest zadowozamawianych
Ilo.ść
lona.
d-z.ieninie śniadań wzras·ta 0!Siągnę-Uośmv iu.ż 100. W Żakla
dZie nie ma ani kii!OIS<ku. llni
pomys? tyoh .śnia
stołówki.
dań ros•tal przyjęty z uznaniem. Sniadania zakupujem:v
na wlasn·e ryzyko (drzien.nie
100 śniadań). od razu też.
placimv po 2.50 z.l za jedną
Ze

Potem
śniiadianiową..
porcję
zwra.ca
dopiero pien!.ądze
nam załoga. Nasi pracownicy
chcie1Lby jedrnak płacić za
kana.o.ki wedłuit ich wartości
dlatego że c., dzień n:ie wszy
scv mogą z nich korzystać.
Pozytywnie o 5Illiadaniacl1
jeszCUl
się
wypoW>iedziaito
ki1ka osób z Za.k>Ladów im.
W. Byto•ms<kiej.

* * *

Nieco i nrn.ą opm.ię o śniatiamach uslysro1itlmy w pZpu
im. l Dyww.Ji n:o.ścluS?Al:ow
akiiej.
PMIP
Jadwjga. Kamiiiska wodni~ca rady za.!tlatlowej:
Byli u n.a.o; pr7..ed&tawiciel(l
bBl!ld~iu. Doszliśmy do wn:.oęlru, że za 2 zlote nie moina
Zgodziliśmy
zrobic cudów.
WpwwadzJ~i\limy
się na 2,50.
abofn.amentową si>rzedaż t\nia
dań.

początek abonamen
wykupiło OO
2.50 z! vi
porcję śniadan;ową. Ni~

Na

tv tyirodniowe
<JOOb placąc po
jedną

stety, już pierW1Siz;e.go dnia
F<ootkalo nas rozcza.rowan.ie.
bułkę i
Otrzymaliśmy sucha
5 dkg kiełbasy. Na.stępne.go
kaszankę.
dnlia dootadiśmy
5 d:kp:. Potem był salceson
kiełbasa
sobotę
Dopiero w
m:v:nkowa. której cena 1:n·1,e
jeRt
Załoga
kraczala 2,50.

barr'ldlz.o
PSS
że

niezadowolooa. M<>ż(l
nas dlatego.

lekcewa:ży
zaplac:uśmy

więc

zyka.

*

Tylko dla kobiet
dziś

w godz. 14-15.30
prz,ez tel efon 303-04
będzie

kierownik artvstvcznv
Domu Mody .. Telimena"

Helena Urbanotvtcz
Temat:

wszystko o modzie
jesienno-zimowej!

* *

Te oozvtywne i l!lega.tywn>e>
W..YIJ'.lOWiedZJi. przech;i!JaJWfiiTJiiśmy
„prod.uoontowi" śniadań: PSS
Gastron0mia.
kieBa.rba.ra. Gumiń1!!!ka rowni:k technolA>gli PSS-Gll.li

trolwmi.a·

PoIDjędzy

śniadanaama w·

1 Dywizji. a ZPB
Bytomski.ej nie
ma ż.adnei różnicv. W chwili
kiedy w Zakładach im. Wladv Bytomsk.ie.i :iJ.ooć wykazu.ie tendencje zwyżlrowe w
Zakładach im. I Dywirzii rePrzytpusizoz.arn,, żie
zygnują..
ałbo
albo rada zakładowa
za.loira t~h mik.ładów nie
Z.PB

im.

iln. Włady

aJro.ii. Nie
na.Leżycie
wiem iak to WYtło.Jmaczyć.
Zalinteresowa1ni,e akcją orze

pojęły

jawi•lv ostatnio Lódz'lta Drukarn:i.a Dziełową i Samopo~

moc

ChłOIP&ka.

Ignae:v Malinowski szy lnspekl.<>r Wydzlalu
dlu Preiz. ltN m. Lo<llzi:

s.tar
Hain

Uważam te akcje za bar··
dJzio porl:yteczmą. Stanowisko
ZPB im. I DyWjzji zdziwił<>
mnie. Najpierw sam dycektoa.- proponuje abonament a

szkół

Kto

zgubił?

p. TomABZ
Konduktor MPK
Becb.erk.a (numer służbowy 21!6)
w god„inach
znala7.l wcroraJ
poludni-0owych w tramwaju na
skórzany portfel z
Jinl1 21/5
R<>z·
wl~kszą ilością gotówki.
pr<JS-ny
targni-ony właśc.leiel
jest o Cldebranle zguby w dy·
rekcji MPK (Tramwajowa 6)

dzieci

Amfiteatralny układ ławek
fil Naturalne oświetlenie klas
zainstaluje się natryski. S2lko
posiadać będzie także sze
reg -pr.aoow:ni :n.a.ukowycti. Od
da.n„ ona bę.dlz.ie do użytku
w przyszl:ym roku szlw!nym.

l ,

(j. kir.)

w

kallskie

XVll l XVIII wieku" to odczyt
mgr Krystyny Bielskiej, dziś o

Wraca.ją •••

krasnoludki
życzenle licznych
dzieży S>Zkolnej wraca

Na

rzeS'Z ml<>

n.a

scenę

ba.Jk'"Teatru Im. St. Jait'acza
Mat•ii Kc;no,pnk:kiej „o kJrasnoslero·we Marysi".
łudk.ach i
tej
przedstawienie
Pierw~ze
ba·J.ki oclbędo:ie sit!; 3-0 bm.
Warto -zao:naczyć, że będzie to
~ s-pektakl tej bajki.

W

ŁódzHiej

rud wojną barrd.ro povu~crne byly
w Polsce występy różnych e1ksce:n„1w,me1~1olny.ch
żongle,rów
tr11c.rnych
a.kwba.tów" i .za.s/wlwjąoo e<rygfr.alnych
m.ag.Uww, papisujących s.1ę >W·'J'! zręc:zn-o.ś<:ią
i pom1}1S>lo•wości4 w 1·óźnych 7ewhi1;vc11 t.eatr;;IJk«ch czy na !>(l!rlcietach nocnydi lolw.li.
Dzi.~ ten typ sz,t11Tci estrJUhwej n.~1e.!:iJ JUŻ
r:tc:ej do rza<llco.ki. Alcrob@f··hv - loomi-1.:ów
i e•i~>centryków oglądamy z,;:wycz.aj ty 11w
w „yrlru. I •Piaśn ·ie dlwtego. że nie j,~~t.etmy
1>roqrar.1 ie
bar•vmrm.
w
z1,1aw1c,111i.
tiJ
„Cocktail Ritmus", za,pre.ze•n4owa•nym przez
n.rivstow 11Qem1eolcich z NRD w vbiegl.11 wtoqwoidziem
Fi;harmo'l-ii
l,ó<lzkiej
rek w
(i to gwoździem zgoła nie zar<Jzewiaiym!)
zna·kumi•te papis11 l!Jicrobabyły napr<bwdę
tycznei pary „Pau/ay i syn"! Do•'Jra !Rd1.n1Jca, pomys[o•we tricki, ka1rkoł1>m.12e ewo-

P

W pią.t.ek ł sob<>'W:. (28 I 29
bm) o gOdz. 19.30, kolejne kon
certy symf0111kzne Fiaharnmni.i
p-0<prowadzi gościnnie dyrygent
Filha.rmonii w
Państwowej
Szoz.eciinłe Waler.ian Pawłow
ski. Pierwsza az,ęść programu

godz. 19 przy ul. Gifańsklej 10!,
w Blbliotooe Miej<sldej.
Koncert bl.g·b-eatu i twista
w wyk. sekSt.etu 71 oraz l!l()liso
tów - od.będzie się dziś
godz. 18 w aa.li MDK (Moniusz-

m

ki

4a).

Poradnia Gospodarstwa Do
•
m-owego przy ZD LK zaprasza
na pokaz przyr7.ą.dzania Papł'Y
ki, który odbędzie się w lokalu
przy ul. Szpitalnej 5/7 dziś o
gn-tl:r.. 16.
St.owarzys7,enie Elektryków
•
Polskich - OddzW w Lodzi organizuje dziś o godz. 18 w Io·
kału przy ul. Piotńwwsklej 102
odczyt inż. J. Lukasika pt .. „E1„kt~ownla w<>H:ańska w ZSRR".
l\tiędzyzakla.d·e>wy Oom Kul
przy Al. Politechniki 17
tury
zapras1.a do obejrzenia wystawy
Mu1.eum
przez
organizowanej
Wlókle11nictwa pt. „Tkaniny at•·
od V do
· tvstyczne z okresu
Wystawa czynna coVIII w."
dziennie O<l godz. 15 do 20.

a

ro a,/(:robatów La.ndy i Ve.rrur. Oni

1eż

ja1leo
atra.kcyJ<n; żon.glerzy wyk,z!ali ·nie mniJej,1z4
pomy-sW<wość, preoeyzje ruchów i zuchwalą
bra·wti1 11.

Zasluume olcbaslci zbierali równU?d: soUści
zespołu H«'(ifl E11dlich i ot:a,/ent1Jw':.ni1 pw.<enkarz Erhard Juzy o.ra•z k!l'arte.t Het11:za
Kune<rba. Mikserką, miesz<l.iącą 'en osobliw11
byl.a prowadzqca konfeiram,sje.r'kę
cock.ta.U,
Ja<lwiva Abbe-Szymańska.
a1rtyśd

raiz jes~ze
na.jbliżs.q nie-

wystąpią

w Lódzki,e.J FilharmonU w
dzielę.

palmy
ogromne
Stuletnie,
nie mieszczą się już w malej

Ku

'.Owiedzanrle

nowego

i

nauczyciel.€

do Rady Munie~·
Wyb-Ory
pa.lnej nie <1-oszly (lo skutku.
z Ja.n<?m
Op-ozycja na czele
A.<lamowskiln domagała się wy
boru 18 kandydatów w taki
s.posób, aby

po 6 kandydatów

przypadal·o

na

ooadę

łNowe l'rliasto i

J,ódkę,

Staril Miasto.

Municypalny w raporcie d•on·osi, że Adamowski
Urząd

jp

różne niedorzeczności wy
wyraźnie zgr·omadzo-

rzucając,

szczególnie

obywateli

nych

Niemców potrafił na.kłonić do
ważnego
tak
niewypełnienia
czynu". Komisarz Obwodu Lę
czycki-eg•o nie uznał 1>ego tłu
maczenia za wy-starczające. W

Kossowsł<i

odpowiedzi n.a rap<>rt, przyznaje on racz.ej slu.szn<>ść obywatelom lódzl<im. stwierdza rów
niejako
burmiJStrz
że
nież,
stwarza! warunki, aby wybory
.I nie doszły do skutKu. Komi' sarz Obwodu polccil zorganijeszcze ra7~
wybory
zować
Czy . doszły one do skutku -

!
i
j

nie 'viad<>mo.
W 1835 r. zmienili sic: ławz raportu ówcz·esneg'°
nicy.
burmistrza Tangermana wyni·.
(p-0przednl
Jeżowicz
że
ka,
zmarl jeszcze w
burmistrz)
1831 r., zaś ławnicy Niebelski
i suwalski nie pełnią swych
a pona<l.LO „ni<?·
obowią:ól<:ów,
przystojne i niemoralne z po·
wodu nałogu pi.fai1stwa prowaSzczególnie zaś
życie...
~ dzą
Jakub Nieb-elski POd tytuJem
jakiejś
przywlas7,czenia ®Obie
dopuszcza
urzędnika
wla<loY
się nadużyciów ... " Wobec tego
burmiBtrz prosił k<>misarza o

~

~

nominację

ławników.

n<>wych

(d. c. n.))

Nowoczesny Romeo„.
Historia się IPO'Wt.a.rza. Oka-

się, że Szekspir miał raDla miłQ\ści n;e ma przePrawda ta Je.sit j·ak
szkód.
naj.bar>dziej aktualna i w nawarunkach.
lód:zJkkih
szych
Pnie'kooali &ię o tym w sposób namacalny fu:n<kc. O!Ilariusze MO patrolu;jący w nocy
6kolice ulicy Szenwalda.

zuje

cję.

W n.ooy z 24 nia 25 wneśnia,
sp·os>łirlre1
gcd'Zliny
oik<lło
po
się
2JSUWa,ją.cego
gli
pl~TUtW·chroinie do<mu, w k.tórym mieści ~ię Izba DIZliec!ka

MO. mężoZ)'71nę. Za.trzyma.ny
mfa.ł przy scbie obcęgi. Oka1Zał1> się pona1cłto, że -zdążył on
na 1 piętrze domu (g>d.7,!e 71na.jduie 1Sóę sy·ptailniia. dziewefl;ą.t)
01kien111yc·h
do
przymo·C>&Wa.ć
k.ra.t skręc0>ne lniane pmeśc>ie
Po tyobie pil"Z1lŚciera
ra.dła.
dłach mia.ta mun~ &ię wyseo-c:a. chwilowo
z?.·tn:vma.na P-rzetz MO.

branka

Jel'O

„Julia" ma 16 lat. Niedaw-

no zbie-gla z z:ak'ladu pQ>P::awczego w Ko:-onowie. „nomeo"
lait 20. Jest
Lodzi. Znajduje

pracu'.q w nocy~

LODZI

DAWNEJ

bę-:'lą

wabna drabinka" - Rossinie.
go. arię Leporella z opery
„Don Juan" M~ta oraz
arię earl-osa z opery Verdfogo „Don Carlos". Druga część
wypełni IV Symfonia f-moll
Cu.jkowskiego - .iedna. z naj
cenniejszych pzyxycjI rosyjskiej
literatury mUZYCillne.i ubiegłego
stulecia..
Jako soliste zaprOS?.Ono zna
~tomi.tciro bas-barytona Edm1.1n
da I\:osoowskiego. opromienioneA'o świeżymi sulu:esami na
feshiwaJu w Peruggil we W!o
szech. Liczni w naszym mieś
cie wielbiciel.., sztuki wokalne.i
z ra<W8cią DOIWl.ta.ią. wia.dcmość
Kosiowskiego
w-ysf,ępJe
o
jedneeo z na.Jwybitnie.iszych współC7.eSnych śpiewa
ków polskich.

#

budowie ~
Na tei~

tu

po-śwłęcona będzie muzyce operowe.i. Usłyszymy efektowną uwe~urę do opery „.Jed-

Uczennice Państwowej Szk.o·#
Pielęgniarskiej przy Ak;a· ł
urz~zilf •
Medycznej
przedstawienie dla dzieci. zd-0;
byty w ten 11p<>Sób dochód ""'.
wysok.ości 3ł9 zl. Połowę teJ ł
sumy dziewczęta przeznaczylY
na fundusz budowy Domu iJll·ł
prof. Szustre>wej a <lrugl\ pa·~
low<: sumy na Fundusz Budo·
(k)
wy SZ'kól. Brawo!
ły

demli

'

~ma

mieli d<l<'>konal>e wa...-unki
do pracy. Życzymy im gorą
oo wszelkiej PomYślnO!Ści.

'

~

~
na Dom
prof. Szusłrowei ~

wygc.sp•odarować dla
łych okazów więcej

wspaniapr""strzeEud·owa n.owej palmiarni
ni.
uml•esz,cz.ona z.ostała \.V planie
inwestycyjnym na Jata 1364-65.
Biuro Projektów Budownictwa.
Komunalnego oprae<>wuje dokumentację. Jak wieść niesie,
to jednak żółwim
pcstępuje
kr·e>kiem. Należaloby się :po·
o
wotają
śpieszyć, bo palmy
(kas)
ratunek.
Foto: L. Olejn.iczak

~

pielęgniarki

<> szklany 1laclt i aż ser·oe b·O·
li, że nie ma w tej chwili 5P•D
sobu, 7..<!by w tych warunkach

chu. pachm&oego iesz.cze śwle
gQŚciom
do.stall'czylo
rością.
wielu przyjemnych wraiefl.
mbudynek
Trzypiętrowy
wiera nie tylko µ;rz.e.stronne
izby led<°C'Villle l<OCZ także ob
.sz:11:ne pracowl!lie ocaz umieszx;wn.ą w oddziel<nym pa
gimna.stYCZlll'l.
wilon;ie sale
Młodzież

opierają

liś·cie

Rozlożyste

Młode

Żl'ó-!111..s.ka.
się

palmiarni w Parku

ratorium OS m. Lodzi m;.:r
Tadeusz Podwysocki. prreddzicl!nilf>wiaJCl,z
stawici.ele
wych ocaz li=ne rz.€SZe m!odzieży rówiniież z XV i XXV
LO.
W ok.Oiliczn:lOOOiowych ~e
z,e
Podkreś!altW.
mówienia.eh
nowa 82:kola wzniesi0!!1a rostala ·w tej dz.ielJnicy. która
"Pl'?JedWÓjennym
w · okroesie
byle pód względem oświaty
6ZCZ'E!góJnie zaf!iedbana. Mów
ev życzyli gron.u na1Uezyc:i>elskiemu i ml<>drzieży jak najlepez.ych wyników w pracy.

• W. Pawłowski • E.

lucje, a przy tym 1wmorr a 'la Fli,p i Flarp
- ot.o WiI>:,Ory ich żonglersltte•UO popisu.
Na te same kom.plemeiniy za•sbg-uje pa-

Nk·mie<ccy

o~ln.ofosztalcących

Filharmonii

••••••m•an•••••mmBBBR•mmammmE1•ama.

„COCKT All RITMUS"

f

„ tak

~fil&}~ iiiwiikiizii./iikiiuiiziiaiiiaiiiniiziiiaiiic~h
W 28 roeznlct §młercl Ja•
n\J8za Korczaka odbędzie się dziś
o godz. 20 w Klubie Ludowym
przy ul. Więckowskiego 13 uroczysty wieczór z udziałem Idy
Merlan z Warszawy.

s

ny zapewtlliam. że Wydział
Handlu zrobi wszysotko by
inicjatywa
tak pożyteczna
i w :iJnny1ch
się
rozw~f1ęla
zakladach.
Ro.ml.: A. P.

którym roz.poczynowy, piękny gmach szkolny, w
na pracę nowo utworz.one X X X Liceum Ogólnoksz_taJeące." .
man Kacvna:rek, kierownilk
W uroczy~i udział wzię
i
Oświaty
Wydrz;. !Kulimy.
łi m. in. wiceprz.iewodni.czący
Nauki KL PZPR mg,r Jan
Frez. RN m. Lodzi prof. Ro
Pakula, naC7•.;eil:DJilk: wyd:da-lU

l§J

2 pawil.o.nów pierwszej
·' tym mic/l.cie szlroly Tyeiąclecia. Ot.rZ'.)•ma ona nazwę
im. 100 Slil'aCQil.yc.h. Zwiedza
Pt'ZV.szle kJJ.asy, który:.-h
jąc
będvie 18, widzimy, że przy
budowie szkoly pomyślaino o
mak<1imum "lll"~ód. W lcła
<>ach. -poprzez S?..erokie okna
i św:-eLliki. zapewniono :lużo natura.lne110 świat.la dzie:n
n~o. Uklad ławek będoz;ie w
Jedn.:>amtitea.tra1ny.
nich
szkole tei uczyć
~~>E' w
eie będ<z:i.e mogto 700 dzieci.
mlodzl.eż
Oprócz boiiiska.
otrzyma duża salę gimnastyo
na (25xill m). a obok niej

DUSZĄ S1Ę ..•

użytku

Im Jednoczesne nauczanie 700

wym

PALMY

~!~ l>~~~~~~~ete.i~1 ?~~a-0~·!~!do1·

&I.

Na ulicy M. Nowotki w
Zg-ierzu rysują eię juci: mury
stan.ie suroultońc7..onych w

potem wszystko upada. ?.IIieli. poozatkowo jaki.eś dr/e>bne
nieJ)Ol'():z,uroiende z PSS. Zamiast tam zad2lw<lilllić, albo
do mlOJie od razu interweniuw zwią:ziku zawooo-wym.
ją
zalodz,e obiecyże
Moż,liwe.
wano cuda. Nie wliem jak
to wytłumaiezyć. Ze swej st:ro

Jeszcze jedna piękna szkoła

Zgierska Tysiąclatka

ll'l „Drukarnie

Przy NTU ::lO::l-04

odPQWiadać

Moi:e

ry-

z-ca
Henryk Obłen.ałek dyrektora d-o spra.w handlowych ZPB im. 1 DywhJi.
ulatwiaiace
Abonameruty.
nabywanie IŚl!lii•a<lań. uprasza keję. st.a1w:iaj ą
całą
czają

Już

na~ iednak w sytuacji Pi"ZYmu.sowej. Musimy brać to
co nam dają. G<ly-byśmy mogli "P(lSi.J;kj przygotować na
odpa.cllyby Ioosztv
mi~iscu
<>bcia,żająice produkit.
tQ tc.nche ta.nieJ.
wypad~oby

tydzień

'.21

z góry? Nie POtllooi.

TRZY TYGODNIE TEMU „DZIENNIK LODZKI" WYSTĄ
ROPIL Z PROPOZYCJĄ DOSTARCZANIA CODZIENNIE
BOTNIKOM LóDZKlM TA.NICH SNIADAN DO ZAKLADOW
PRACY, CENA SNIADAN,· W PRZEWIDYWANEJ POCZĄT
KOWO WYSOKOSCI ZLOTYCH DWÓCH; ZOSTALA POD(NA PODSTAWIE KALKULACJI PSs-GASTRONIESIONA
NOMIA) DO 2.~ ZL. PROPOZYCJĘ TĘ PRZEDSTAWILISWY·
MY ZWIĄZKOWI ZAWODOWEMU WLÓKNIARZY I
DZIALOWI HANDLU PR.EZ. RN M. LODZI. SPOTKALA SIĘ
TAM Z ŻYCZLIWYM ZAINTERESOWANIEM. PSS-GASTRONOMIA ZOBOWIĄZALA ZAJĄC SIĘ STRONĄ TECHNICZNĄ
IMPREZY, CZYLI DOSTARCZANIEM OWYCH SNIADAŃ.

mieszkańcem
się w aiI'e&z-

(al)

ei.e.

W>e7A>raj w nocy rozpoczęto I
roboty ziemne przy wznOlzc· I
niu budynll'.u biurowo-handl<>·~
przy ul. Plotrkow"kie!
wego
34. K<mieczn·DŚĆ takiej n<>eneJ
pra;cy wynikła. w %Wl~zku. 1,e
na tJl·
wzmoż.onyi:n ruchem

Piotrlcowskiej w ciągu dnia.
jak przypuszcza
Roboty -

Przeds. Bud>OW.

!
~~W~j
-•=Y<•-~w.

ROZGORYC:t;UNY CZYTELNIK:
się

taktowanie

z

Działem

Lis·

tów i Interwencji, tel. 343-&0.

*

*

*

któ;re
M. J.: Z.a·rzą-dzen ie, o
jest 2na<11e
nie
Panu chodrzi
WylClz.

Ha.n.:J.lu.

Mo.że

sprecy>Zu-

je Pa.n blli·7.,ej swoje 7..apyt:a.n.ie .
STALY

*

*

*

CZYTELNIK:

Prosimy

o podanie kon.Juetnych <lanvch
i adresu. inae-zej nie możemy
ud!zielić

ooi;owiedzi.

(~

W trosce o ••• ~

I

stopę!
a}e
. .
•~
.
a
s~,,.ę zycwwtt.
o nasz4 normalną sto~. 11
którą wkU!-damy obuW<ie. Cqra·z więcej mówi się osta.tm:o
••• N ie o

produJwwan!(l_
potrzebi,.e
0
miękkiego ,1
wy()<Jdn.ego,
zdrowego obuwi.o.. I me W··:
Iw mówi, al.4i na szc=c:ści.C 1 ł
robi. Coraz li-cz>TueJ~ze ta;ł
bry1ki produkują obu w-ie
tylko mięk.ki.e, ale w trzec ·
rozmiara..ch szerolwśc•. Nasz~
pr :e
lód ?!kie La.bMaitiolf'ium
1
mysłu s.lcórz'°'nego p,·=yst!IP 'ł
!o os·ta.bniio 1Ul;l.Ve't do op rlPCOwania cz warego Todzaju t~· ł
ł
gości obuwia.
0
Rzecz jednak w iym, że . I
ł
leJ cieJooweJ vnnowacji
nie wie kUeirot, a oo jeszc_~~ ł
ważn•iejsze mie wie. TÓWl.li~ł
ekspedient w sk,Wpie obtt 1"a ł
niczym. Ki.ed.y pe•umego dn 1• ł
1
ł dyrektor laboratorium zrobt I
ł mały rajd po sk/,epJJch oka:
za.to si(!, że. ami _jedna ek.5)
P«·dientlca me mia·la „z~elO ł
nego poj(lci<z" o tym, że P°;;
slcleipi.e to sam
siada w
obuwie w kiLlcu wymia.racli

·nlh

l~

I

11:c

l

tę rości.

Prosimy o pod.anie nazwiska i
ad.resu, lub o telefoniczne s'kon

przemysł>O'W":

go - potrwają około 10 nOCl j
Rzecz zrozumlala, te zakJó-C,
to nieco spokój m.ieszJl:ańcó~

.

W im1eniu kliemtów. let~;~
rzy clu:ą k1ipować obttZL.'t
dosioS<>WlL7le do swych stop~}
1
prosimy nasz <J,eitaJr.czny M .t
de~ obuwiem o zioróce·11 1 ;;~
uwa.gi 11a. tę sprawę s.wo 1<
Prlbwdę 111 6'
,,,przeda.wców.
wiqc . sprzcd.a.1wcom w s<ldde~j
p<!.ch o-bui1.miczych d.al.elw
fe
vcLPa.lu.
trosce o podnfl"$12'11 1
W
przvd.Dl:>~
ku Zturv hamdJlu

i

się

f

SIJ{/'Cjalne

prrzeszlco1e·rl 1e'

je•go może ~a;
s1Jecia 11s{!lc*Jlo
we<t Ja•k.aś
wyciecz.Jca. do NRD. Ta·m
dorpa,sowanie WW; ' 1L""'i70
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(Obr StaJ'ng
21
1 t
· •
·
prod.
nę" (panorama)
clzie wyświetlony)
pon.!-edzialków),
R
"
KINA II KATEGORll
franc. d<Y.lW, od. la.t 12,
zy
;;u!,9· 15 „Droga do
g. Hl, 12, 14, 16. 18, 2-0
.
OP
SOJUSZ (Platorwcowa 6) ADRIA (PiotrkowskA 150)
KINA I KATEGORII
I
ł
(Piotrkowska
? ERETKA
„Jewdokia" p.rod.. radz. „KAl<>B7.e szczęścia." ~31.„g. 19.15 ,,Kwiat HaCBWA (Plotrkowsk.a. 102) KINO LDK (Tra1t1gutta 18) domw. od lat 12 g. 17, 19 d-O<Zw. od 1aJt 1~ g. 16,
.
OP;;'~A
Wystawa ma.la.rstwa Ed- „Wczorajszy wróg" pr. SWIT c:ąa1ucki RYI?ek 5) l~, 21()
ARLEKIN /~fi.zyn,;1~k.a.
5
51
warci.a Kuśnoerza czyn- ang„ dozw. od lat 16, „C~ow1elc zza brnrka" D\,ORCOWE (Dw. Kali141 „Na! 1 cza.
pr. wl. d-O<Zw. od. la,t M ski) II O~ól.nopolsk!I. FeDamayan- na cod'Ziennile w godz. g. 15.15, 17.30, 2o
stiwal Filmów Krotkog. l-6, 18, 20
MUZA _ nieczynne
od 10 do 19.
,
.
l>JNOKIO
Kr.aw
metra.ż<>WY<Ch
•
(Kopernika ,6) BIURO WYSTAW ARTY„Pali się",
kowie
KATEGORII
III
KINA
(Kilińskiego
STYLOWY
(Park
STYCZNYCH
Tward<>w
g, .,!7.30 „Pan
Sienki-ewie-za). W;'sta,w a 123) „w ślepej uliczce" l.~,CZNOSC (Józefów 43) „Swla.t dziecka", „w pia
ó
"r~~TR ZIEM1
skacll pustyni'', „Tak
L DZ- malarstwa krakows,k le- prod . w!. dozw. od. lat „Profes.or Ma.m!oek" K
prod. NRD dozw. od. lat się kończy bajka" g, 1-0,
,,.. r~ (K~;pern.J.J<:a. 6) Gr.a go. Czynna. cod'Zienme 16 g. 16, 18, 2~
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
~zgI;.;ska 26) 1,4 g. Hl
oprócz ponjed:ziaU<ów, w ZACHĘ~A
ereme.
p,-oo, S'l UD_IO <Lumumby '7-9) 16. 19, 20, 21
god'Z. 10-13 i 14~18, w „Ga raz śnuerc1
ł.J
nled'Zl,ele i święta <:>,d ang. dorzw. <ld. lat 18 g, „Dziewczyna z W'Y"'J.>Y" HALKA (Kra.w1ecka 3-3)
IS'lll
prod. meks. dozw. od Przegląd filmów nagrogod'Z. l<0-18 bez pr:zer- 1-0, 12, 14, 16, 18, 20
.
Mtr
dzo.n ych n.a mlęd.zynalat 16 g. 17.15, 19 .30
ZEUM SZTUKI (Więc- wy.
festiwalach
CZAJKA (Plonowa nr 18, rodowych
KINA n KATEGORII
FOTOGRAFTKI
k?wsk1ego 36) czynne SALON
fHmowyich „Ostatni enieczynne
Kocha nówka}
"e wt°:rkl 1_ czwart_kl w LTF (A. Struga ~) Wyii°~ 11-19, w srody stawa. ;fQtOJn'~. tl(l- DKM !_Nawrot nr 27) CHOcr_~OWICE „Mloozl tap" do-zw. C·d LatJ.ł.-"\·
· „Si{) łi.il:ometróW~~w, ·" »IWA~~·~~-. .~.~·~~~~,-i,,~~~„-~~~~; ~&eJ~
ą.

n

TEA .-R

*
* :{. *

WYST

ft-.,

••

ZE A

w"'

14,1

" g'1

·•

Ml,ODA GWARDIA (ZleJona 2) Przegląd tumów
wybranych w plebiscycie
„Krzy:tacy"
filmowym
d<>ziw, od
(pa.norama)
lat 12, g. 9, 1:1.30, l~. 19.3-0
POKOJ (Ka·zimierza m: 6)
N''
pa.nowie
„Dwaj
g.
dcmw. od. IOlt 16.·
15.45, 18, ~.15
TATRY (Sienkiewl~..a 40)
Program dla najmlod·
,,List g()ńeo!Y".
szych:
„Miś Uszatek", „Dla.cze.
go pła.cze żyrafa", „Jak
słoneczko oddało piesi«>
wl w<>dę". „Przyjaźń po
nad skarb" g, 16, 17,
Pr:zegląd filmów Andr:ze
ja Mun.ka „Milczące śla
dy" d<>zw. od lat 12 g.
18, 20

*

~

*

bilePRZEDSPRZEDAŻ
tów na 2 dni !l.a/PI'ZÓd
do kin: ,,Baltyk", „PoJonia'', „Wlsla", „Włóknia.rz", „Wolność" odbywa się w specjalnej
„B.a?tyk"
kina
kasie
(ul. Nairutowi~ 2-0) w
dni pows'Zedme w godzlnach 12-17.

Ap TE „•Lf
Tuwima 19, Wó!IC'Zllń.s'ka
37, PlO'trlkowska 307, Zgier
s.Jca 146, Nowotki 12, Róży Lwksembuirg 3, Dąbr?wstk.iego 2'4-b, Al. Koścms'zk.i 48.

-- ul. Przyrodnicza '7-9,
p'."Zyjmuje rodzące 1 chore ginekologlcznie z dzit>l
nicy Sród.mleścte oraz z
dzielnicy Górna z rejonowej posa<l.ni „K" przy
ul. Leczniczej R.
Szpital im. dr M, Madurowlcza ul. M. Fornalsklej 37, przyjmuje roginekolodzące 1 chore
g.lczn.le z dzielnicy Pole:
Sle, z 11 i 12 rejonowe)
poradni „K", z dzielnicy
Widzew <>raz z dzielnicy
Gema z rejonowej poradni „K" pr:zy ul. · Rud.zklej 33.
Południe Chirurgia
Szpital Im. d'!" Pl;ogowa,
ul. Wólczańska 190.
Chirurgia Północ - SOlPl·
tal lm. dlr Sterlinga, ul.
Sterlinga 1-3.
Laryngologia: S.zp, Im.
N. Ba1riicklego, ul. KOiPciń$klego 22.
Okulistyka: Szpital Im.
ul. . Ml!li<>noJonschera,
wa 14.
Chi~urg.ia t !ary1:'gotogia
dziecięca. S'1lp1t.a'.l im. Kor
C?-<:ka . ul. Armil Oze!'Wone1 1'5,
ADRESY ł GODZINY
PRZYJĘC SWIĄTI>CZNEJ
i NOCNE.T POMOCY PIE-

tel.
Al. Kościuszki 48,
324--09 od godz. 19 do S
dokonuje zabiegów dl;i
doro-słych 1 dzieci w gablnecie 'Z.'lblegov.rym I w
domu chorego w prz~·padkach pilnych na zlecenie lek:a.rskie wystawiane pcza godzinami pracy
gabinetów zabiegowych,
ADRESY i GODZI1'-Y
PRZYJĘC S\Vt„\TECZNEJ0
WIECZOROWEJ j NOCNEJ POMOCY LEKAR·
SKIE:J:
pomoc le·
Sw1ąteczna
dni
karska udziela w
ustawowo wolne od pracy_ JX>mocy dorosłym l
dz1ec1om w ambulatorium
I w domu cho,-ego w godzlnach od 1-0 do 17.
Wieczor-0wa pomoc l<'·
karska udziela w dni
POWS7.ednle pomocy doros.tym 1 dzieciom w ambulatortum w godzinach
od 18 do 21 oraz przyjmuje w tym czasie zgłoszenia na wizyty domoprzez
!Załatwiane
we,
Meną pomc-c lekarską od
gcd.z. 20 do_ G.
Sródmleście - ul. Plotr
kowsk.a. 1-02, tel. 271-80,
ul. Zuli PR•
Bałuty C<rnowskjej 3, tel. 541--96.
Widzew - ul. Szpitalna 6, tel. 271-53.
ul Lec.zn.!
Górna
cza 6
•
t<)I 4 r_70
Polc~le :_ Al 1 Maj 24
a
•
tel 380_98

LJ'.GNIARSIUEJ:
Swląteczna Potn-OC plP.l<:irnlarska w dni ustawow-o wolne od pr~cy
dokonuje zabiegów dla
do<'OStych ! dzl~I w ga·
•
·
binecie 7,ablegowYTD I w
d'l-mu chorego w godz;. Nocna r><>moe lekarska
•
•
(NPL) dla m Lodzl z
nach od 7 do 19
Sródmieście - ~1. Piotr sied'Zlbą w St~j!
t<>wia Ratunkowego d?a
Szpital łm. dr H. Wolf kc,wska 102, tel. 271-80.
- ul. Lagiewnicka 34-36, Bałuty - ul Snycentka m. Lod:zt przv ul Sienkiewic-za nr j37 'udziela
przyjmuje rod.zace i cho- t-:! tel 538-79'
re ginekologlcznle z clz!el ~idz~w _ 'ul. Sz !tal- pomccy w domu choregc dla dorosłych i d 7.iec1
P
_.
t
nicy Balu ty: z 10 rejon o'Zg!as.7~1 jący<'h zacho;rowa•
w:ej po.rad,nń „K" z dz!el- na 6 ' e 1· 271 0 3•
nicy Wld:7,ew orarz z dziel G6rna - ul. Lec-znlcza 6 nie po god'Zlnach przyJęó
pr:zychodn.l reJ-onowych.
nicy Górna z rejone>wej tel. 427-70.
poradni ,;K" przy UL P<>le&ie - Al. 1 Maja 24 Nocna pc>m,00 lekarsk•
przyjmuje z~łoorlenla w.n i tel. 382-98.
P;;zybyszew&klego
_Noena- pomoc pielęg· Jef-onlcz.ne od :zod:z. 2-1<
Cieszl_rnwsklego.
· taL.~ __ z siedzibą przy do 6 na n.r teL 444-44.

Dyzury szpital!

Pog -

~~NIK_~~~l~"°;j

•

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

li!ł iiat~am St. Kanas zapewnia
KŁ

do

PZPR

Do Komi1lettl Ló<lzkiego PZPR
ka.a.Ta sd.aitlkla•m:y :na.deslała 'W'CIZC>rzj 1l\St następuj ąceó treści :

nKadt'a n.a.rodowa siatkarzy

pracują.i& na zgrupowaniu w
l.oodzl. pnesyła
KomiteboWi

SPORT •

SPORT •

Zespołowo

ral<ietki

łódzkie

swói starł na ,,Norłonie" najlepsze wSzczecinie
Niedzielny wyiś~ m"tocy1ldowY o zroty KalSlk „Dzieru'ti!k~·
Lód?Jkj.ego" i LPŻ budzi CO!"a.Z
więklsze zaion,tere.sowail'llie zwaasz.
cza, re Wkhereik Z3PQ'.Ą.'Jada na

nich

strzeżony

parking

~f:: ~~~:Ji·e

SPORT •

SPORT •

SPORT

Sensacyjna porażka mistrza

l>Gbr7-e spisała się w Szczecinie
pla1.ny, reprezenta.cja Lodzi w tenisie sto-

B;?:i:1tietou~~

~or~~- w

turnieju o puchar Wy-

godnien.ie. Dr~i pal!"k11lJ.g zn.ajw konkurencji mężezyzn A. Do
Lódzkiemu pzpR serdeczne
dować się ma pirzy ul. Telefo- micz zają! 4 miejsce,
będąc o
podziękowania za opiekę. z
niC'Zlllej, aiLe słuiyć on będ'zie kr<>k od 7.akwalifik·owania się d<>
ja.ką spollka:la się w tym młe
wYł.ą.r::zm.ie c:li1a za<wodników.
iin.alu. Przegrał OdJ. dccydu,iące
dzień 30 bm.
wsparuaJ<i
lliltoście.
spotka.nie ze Stępniem (Gdynia)
ne<:Ulą p0godę.
Teren aUJtostrady, na · której 2:3. ZwyciQ:i:ył reprezentant War
Odczuwamy ogit'ODU1"1 sero<llbywać się będzie wyśc~g zo- szawy P<>tęga. Lodzianie zajęli na
W.c roraj
decznośc'i, która jest reZ'U.ltakomarul.or '?.'J'IŚcigu
stępujące inie,isca : 5 Supe!, 7 Gar
tem a.tm.osfe.:ry wytwor.roneJ p. W.
JuQ1kiewicz prrep;rowa- staruie 7Jradiofonizowany. Sipra- czyński,
8 Czerwiński, 11 Tylprze>; plU'tlę '
gospodarzy dziq tel'€11'.on.iCZ1ną
rotzlmowę
z wQ!ZJdawoami będą •1>. Mada Kli- man i 15 l><!rdoń.
miasta.
jednym z faworytów wyścigu nówna, Witolld PłuiżańskJ i. ir€d.
Ja.ro.91aw Niecieclti.
Stanisławem
Wśród
kobiet
Kal.asem
najlepsza była
z
Cl<!8Zą>C 1110:. te przedmtotem p.
Kwiatkowska, zdobywczyni 4 miej
obrad Plenum KL PZPR są Opola. ZapeWl!litł on swój uJUJtro, to jest w piątelt, o sca. Losiakówna była 8, Bieniasprawy wychowania fizyczne- dział w wyś<cigu i pocieszy?,
go i sportu, J>1'Zesyla.my ży nas, że po iklmksie dozna.n.ej g-O<liz, Ll, w lolka·l u LPż przy szek 9, Górnaś 15. Turniej wygra
la Szmidtówn.a (W-wa),
·czenia owocnych obrad''•
na wyiścig.ach w NRD czJUje · się ul.. PiotrlkoWISlkiej 97, odlbędzie
Llst p<Xipdsan'Y zostatl prrzez 1Jre- wyśmien.kie. i że wyremonto- s:ę :zielbl"alll.ie c:z:tonków komiteJesz.cze lepie.I spisa!y sJę 2ódznera i uczestn.l ików "'€rupowania wa~ ~o -No.rltona.
kie juniorki. Lasotówna (Tra.mwa
tu
org.anizacyjnegio
wyiścigu, jarz)
;pirztel:>YWarj ą.IC}'lClh w ośrOOku Starwywalezyla 1 miejs<:e, a
Sit. KallJas jest jedinym rz: naj- or~ ~C2l0ill)'l(!h .sędZJiów.
tu.
Sol>czyńska z LKS 3. W kategow:yibiitniej.s.zydh naszych motorii juniorów triumfowal Grzanka
Floyd Pa1tterson, misot.rz świa C:7..em Lis.ton
P'rzY'pom11lJ.aimy, że bilety wst·ę (Start Pab.), a Jedyński z AZS
na1aTOZywie t'Cl'ZcYlk!limów, rr<Joory wiele razy reta wszechwa·g pl:'zegral oneg.d.aj
gla1s-z.a.1, j.ż odntesie zwy-c.ię.stwo.
p!'ezentowal PolSkę w wyśtci -pu w pl"Ziedsprzedaiży Zlllajdują zajął 3 miejsce.
w
nocy swą wa.lkę z Sony Li- Sądzono po•ws-zechnie, że jest to
ga.ah za ~ainicą, 7Xlobywa:jąc sie w d.zielinicaoh LPŻ i w
Sw•letna PQStawa juniorów i juS'tonem, .-c.zeg.ra 0n.ą w Chicago. tylko triok rekla•mowy.
szereg cernnycih. nićllg!'Ód. U dział zak'lad·ao<;,..h pracy w c.em.,e 3 zł, niorek sprawiła, że w punktacji
Pojedynek za•kończy! się Już w
Potężny
hak Listc.na obalil
j.ego w nied.zie.-1.n.ym wyścigu w a w d'lliu zawodów w kasach, :respo!owej l..ódź zajęła 1 miejsce 2 min . ciężkim noka·utem Patjedlflak te po<iejrzenia, a pe\vny
terso'lla. Jes.t to sensacja najwyż
I,o<l'zi przyczyni się niewątpli pr.zy wejściu na teren . auto- - 864 piet., p~zed Sza-ecinem siebie
Patterson mia! otwa•rtą
meg•o ka·lil:>ru, ohociaż przed mewie do podllJie\Slienia poziomu strady w cenie 3 zl dla mło 549 pkt. i Warszawą - 459 pkt,
cl.ro,gę do srzatni, lec.'Z tym ra-zem
w cha·raJ{'te.nze zde.tronJzowanego
imprezy jak d.zie.ży i 5 zl <lila do.rosłych.
W n1.edzielę 30 bm. reJ)'ro'Zellta- sPQI1towego tej
mistrza.
.
cja bc>.kserslka Lodtzi juniorów ro- rÓ'Wlllież do zwięlk.szeni.a zywaZgodnie z umO<Wą, rewanż poz-egra w Porz.naniu swój pierwszy Ji:ziacji o ~oty Kask,
0[1ganfaato<rzy aipel.ują do puWi;nien
odbyć
ISlię
w terminie
meez :finla>lowy o puchalI' PZB i
blicznoor::i, by po nabyciu bijedl!lego room.
GKKFiT.
Lód2Jki K'lulb Motorowy ;przy l.etu WISltę.PU pa:"zyn:>illlał•a go d'O
Na z<ló ęciu:
obaj t>ięściairze
przewidując,
re wielu ubt'anda rprz)"gotowanym1 specja1
Lod2da.n.le wystąpią w skłaod'Zle : LlPŻ
podozas l:>adań lekairsklch tuż
Pa·bich (Widzew), Pacholski (Gwar zwolenn·ilków sportu motorowe- nie sz.pilecz!kiami, taik, żel'Y kon1'1!I'1Zed. wani:ą.
odia), JagOO.'ZińSl<J. (RKS),
Darni- go tprzy'bęg.zie na teren auto- tr:olerzy mQglli oriien1tować się,
Jedni n:amwa•M S])<J'tikarue nie- MO
,mecrem
r04ku",
inllJJi
kowsJd. (Widlzew),
Dejdo (Wi- strady samooh-Odami W21gllędnie !k:to po.siada bilet, a Mo Wl!lzedJ dtz;i;eln.e repre21entacyjnyc:h zie- podnieśli
go
:nawe,
do
dzew),
Rymkiewim
(GwalI'dia), na motocyklach onganizUJje dla na t€tt'eln. arntootrady na grupę.
spoi]iów
;pii
ł
'lmrskich
Praia.
rangi
,.,mecz;u
stuilec1a",
a _
Ka=maireik (LKS),
Si.kara (Budowlami), Pi.asooki (Gwan·dia.), Maza•;J€•wne i
jedni., i
drr'>udzy' •
,-:jewski. (Budowlani), Joo11rooki (Wló.k
mają rację. Mecz za1Powiada ,
fi,:
" WT/ '
niaira Zgieriz).
się
bowiem niezJwyikle aitra!k:/ ł' •
K ierown.i kiem <llrużyny jest St.
cyjnie.
KaC'2lffia•rek., .a se'ku1ndallJ,t em B .
Wojciechowski.
Przedstawicielem
Pras.a pierwsza 1.llPOtt'ala się ~
~ rft''l'@al.%'•~.
%%"®".iifii "WX~\
LOZB bęid'Zie w Porz.natll.!u p. Wło
z ust•a•leniem ~ej reipre'.llen~a- "'-.
. _
'I.W-"""•
kowych z Utdrz;\1a,łern piooen.kalI"ZY. kUtltu.ry 1 mtu•k i
CZWARTEK, !T WRZESNIA
T. Galińskim. cyjnej j.edellJais1.l~L MO zwO.ekadzimierz Musrzyński.
'
- ..,
:i.a.oo Osta.tnie wiadom00Ci..
PROGRAM I
19.45 Fr. Sch'lll:>ert: Divertissement ła z ujawnieniem swokh pla- · - - -:
,.,._ _ __
a la Hongroise. 2<l.15 Do tańca
a.oo Wtai<iomoścl. a.oo MU!'LYilm
grają O<I'k:iestry. 21.00 Z kraJju
1 nów, j~by starała się zaslkoPROGRAM U
i aiktualnoścl. 8.:W Murzyu poiraoDUŻY wybór ~Jw:
ze
świata.
21.:117 Kron.film sporto- r:zyć !Przeciw.n.iUm. Mimc> trudna . 8.50 "Wiaira w m.ag.ię"- - aud.
8.311 Wiadio.mości . 8.35 „To ""9Z'Yudalo się '7X:let!wnstpi!Nlw cenach 37-QW zł, eertaneczny. nooci
9.00 Aud.
dla kl. III 1 IV pt. s.tko drzi..ało się naipra W<lę" - fel . wa. 21.4<0 Gra zespól
22
.00
W'ać
Słuch
„boha;tetiÓ'V\Ć'
.
:pt.
„Diatlog
niedzielnego
dwóch
w.Ls" obiadlOlwe 252-3.350
„Pjngwin.y pana Poppera".
O.W 8.45 ChwiiLa murzyk.i. 8.5<! Muzyka
•
Kon.cert e>rk. Rozgil. Sląski<rj PR. dla W1StZYIStk$h . !O.OO „Spiewamy mężatek". 22.3-0 Rep. B. Poci"'ia pojedy:n'k.u i tej dI'ugiej strozl, ~amnitury do kawy 127
organ1zu1ą
10.00 Aud. rncenzyjma o książce pieśni i piosenki" aiud. 10.&5 z Festliwaolu „Wa.rszaWStka Jesleń"t ny. W lkostirumaoh drrnŻYllJY MO
-936 zl
Praybyszewskie
213.2() Murzyk.a rozryw'Jmwa i ta; wysitąpią szarże i szanie._ poI. Battu1LY pt. „OS·Obliw<>OCi mia<1t .Duety
ins~mmenta•1ne.
10.4-0
„z
go 46.
Lód'Zki. K.lu'b Moto•rowy
'.P'l"ZY i dlZiwy
nectZlna. 23.50 Os.ta.t nie wia<iomości.
pod1róż.v"".
10.:W
Koncert
Wat!'SZtaltu
pjsairua
Juliana
Pn:yczą•W!!>zy
od ma:jora na s~MLPŻ twony trzy odTębne sekcje:
pOTarnny. 11.0Q „Ko111i€C namego l:>osia".
lUlO
Pora•nny koncert
szych .sier.iJantaclh kończąc.
skuterów OSĄ, Junaków i moto- świata"
TELEWIZJA
- :fra,gm.. 1-1 .:W W,iu'Luooi sy.mion.i=n.y. ~1.57 Syg'llal czaisu
roweró1N,
Mówi się, że w zespole MO
murzy;kl .-orm·ywkoweJ, ltl.50 Z cy- i hej-na!. 12.00 Wiadomccici. 12.15 9.55 Pro,gra.m d·l a S(ZJk;ól: ,,Język
w :pażdzierniik-u mają być zor- ldu:
, 1 Rodrzi.ce a dizlec·l <o". 11.56 M~trzyJ<1a lrudQlwa. 1!2.45 (L) Ma.gaPLASZOZE
pruciwdesz: '
polski (dfa klas VII) . z cy- grać będą: mjr. J . Cholewidd,
ganizowane
pokatZY
'Zręczności
Komruiniikart
zyn
chla
wsi.
o
S't.a
13.00
nie
wćxL
Studenci
ll.57
Paiiczowe: da'!ThSikie 1'12 zł,
klu „Sylwe1Jki s'!a.wnyoh 1'11- kapitan-0·wie: J. F .ron.tczaik:, .J.
.p rzy ws,póludiZia,Je drużyn samoSygin.al
czasu
i
hej.na!.
12.05
WiasLwowej
Wy:i.s?..ej
S-ukoły Mwzyc:zLudwisiak, Zd. Piaszczyn, E.
dtzi" „Chop\n" (W)
oi:>rony loka.Lnej.
męskie 120 7ll. mlodrz;iedO'Illośoci.
pr7.ed
12.15 „Rol•nlczy kwa- nej
mlikrofonem. 13.l!IS 10.26 Przet'Wa
D\.\110miczak,
Z.
.Ja1111dki,
St„
Zapisy do tych sekcji puzyjmu- dirams".
ŻIO<W'e 84-96
zl,
pelel.'yn
odc. 13 .40 Flro- 17.58 Progira.m dtllia (L. lolk.)
Radlorelt.La•m.a.. 1.2.45 _,Nied.Xwied.i.'! je sek.retariait .klul>u prrz.y Al. Ko.ś MU!Zyika 12.30
Biegański
R.
Kodura,
por.
ki - 40-72 7Jl - w skle
ludowa. 13.00 Aud. dla ~r.am dnia. li3.45 (L) Infonm.acje 18.00 „Pn:echodzimy
na siódmy J. J·a1<>iń'9ki i sit.arsi s ieclainci:
ci uszki 68.
,pa<lh MHD-Al,t. Chem1c7klas V, VI i VII z cyiklll: „ Zie- d•nia. 13'.so· (ł.) Audycja literacka.
kanał" rozm·owa z dy.reklone kairtki". 13.20 Mu-zyka I><>PU- 14.05 (L) Nowe l!lagran.ia ork. mal!l
nyrrui: Prl.otrkowska 38. 14!:,
torrem PP Stacje Telewizyj - Z. P·iątelk. A. Grzylbowslu wreszlćU!'n.a. 1'4.00 „Na ryby" o,_oow. do1injsLów. 14.30 (L) Pieśni komGłówna 52. Rzgowska 4l>,
ne inż. Longi•nem Wisrzowa- cie Z. Pastusiak •
14.41i Aud.
14.2•0 Radioreklaana. 14.3'1 (L) Kon- p<>ą,yto1rów po.lsl<ic.h.
tym i dY'J.-ektorem ZURT iJl1ż.
Obr. Staoog.redu 54 i in.
Czy wszyrey stao~ią się
sta1rsr,:ych .„Btękitna
cert roorywkowy. 15.00 Wiadomo- chla d'Zieci
Zl:>igniewem Mądrzejewskim plac boju ,µ r:zie!konamy si(l
śoci. 1'5.e5 Brogiram d•nia. 15.10 Po- sizt.a.:feta". IS .OO Meloo:l.e a:oo:ryl\V·ko(Lódż lol<:.)
stęp
w gospoda•rs.twle domowym we. 15.rn Z dziejów mllltzyki chó- 11!.25 TV MagarLyn
Techndczny tYTil_ w niedzielę.
- all.lod. 1'5.:?JO (L) UtW'Oil'y skirzy!P- ra.Lnej . 15.30 Aud. dla d!,:ieci pt .
(KatoWice)
ccr~ve.
15.35 „.,Go się warn1 w tej „Spiewamy
pi<:.sen.ki 1 l:>awimy 18.55 Ko'llcert młodych is.o'1istów:
UWAGA sklep ik.9.mIISQ
audycjo najl:>ardrz.Jej podoba.''. 16.05 się prny muzyce". 16.00 WiadóalloBatrba,ra Nleman śpiew,
w.v przy ulicy Naruto-w-iRutnuński zespól
16.05 Melodie xozrywmowe.
tenisa stoło „Ll&ty z Poiliski". 16.21:'i ChwHa mlll- ści,
Toma.sz Micha.laik: - skrnytpcza 40.
ZaJW'i.adamia PT
wego., Votnta zaw,iota do Lodrzi w zylci. rn.30 z życia Zwlą2ku Ra- 16.115 (L) PoJs1ka muizylra l!'orzrywce, Cezarry
owoll"kowl1C!Z
Klierutów, że .przyjmuje do
niedzielę :ro t>m. Rorzeg.ra oin zadziooltiego. 17.00 Wiad()l11lości. 117 .05 ko·wa. 17.00 (L) Omówienie p.rogr.
fotrtep!an,, Rena.t a Humel wody z !ódo:ki1m sta.rtem w ko.n- Koncert życ'Zeń.
18 .00 Repo.rtaż 17.05 (L) Radi.olrel<La.ma. 17.W (L)
spt"2ledaży odzież damską,
a1k o1m.panlament (W)
kurenc;ji męskiej 1 żeńs.kiej. Me= literacki. 18.20 A.kJtua·bn.oścl zag;i·.a- Czyż: Melodie z :tilmu „Walet pi- 19.30 Dziennik telewi.:yjny (W)
męską, gailallJtetr"ię włókien
odl:>ęd'Zie się w sali na stadionie niczne. lll.30 T. Kiesewetroer: „CIZ/te kowy".
17.30 (L) "Aktu.aJ.noślC.i. 20 .00 „Akcja na Północy" - fl!lm
OkarLuje się,· że Ja.n Kud'!'a nie
nicza i skórzaną. obuwie,
bałuckim -0 godz. 10.30.
17.45
(L) „Speoja •liści
ry tańce polskie". ll!.45 Radlore- łódzkie".
fa•!:>. prod. USA.
ReżY"Jeiia oouae się zmęozony
po Wy.ślc,lgu
all'tyik!u~y
kosmetyczn<>-p.er
Męski zeSlpó! Sta'I'tu, w którym klama .
18.55 Magazy.n naukOIWY proled milkir<>tonem'! - aud. 18.00
Rarul Walsh. W ro1i gł. Errol Dookoła' Polsioi i szykuje się on
fumeryjne, fotoopty=e o..
wystąpią
J. Supeł., czerwiński i P\1\1'.N.
19 .06 „ Wsa:y&t!kie chwyty (L) „MelO<tia. rytm 1 piosenka"
Flyin 1
(J.orzwolony dl.a mło o.becrnie do następnych stalI'tów.
raz
prowad'.lli
sprzediaż arGall'CZyński,
ozaaHi dwóch za wod- doo:wolone" za,bawa literacka. - arud. 18 ..W (L) Audycja literadzieży (W)
·weżmie on udział 30 bm. w wyników 0..atnich klul:>ów: Gr.za•nka 19.50 Murzyka. 2'0.00 D'Ziientn.ik wie- cka.. 18.35 (L) PiOsell·lci paryskie. 21.~0 ,.Nas dwoje" - 1'1t'Oglram .: ścigu dooko!a Staodionu SląsJdego.
tyku.łów róż1r"Ch pocho- ~
z Pabianic i Be1Jlna.n z Wloc!a.w- czorny. 20.26 Wiadomości s.poirto- 16.45 Chwil1a. muzyki. 18.5-0 „Taaem
cyklu ,.Nasiza rodzina"
wg Wioeną tego roku wygrał Kud.ra
~~~~Tch re skupu od lud- .
ka. WIZill!ocn1ieniem izespolu kobie- we. W.30 M. Ravel: „Dziecko i n.ice ChOII'e'lltlllll" pogad. 19.-00
scena~ius'Za
Haliny Miroszo- ten wyśc:i.g uzys,~ując dobry e;zas.
.....,.,_
cego będzie Vogel, zaw-0dniC21k.a ozrury'( - fa.n.talzja llryczn.a. 21.30 Wiadomości. 19.05 Muzyka i alk:tuwej (W)
Następnie KudJra startować b~
ze Stall"tu Gdańslc.
Rewia oa<k. tanec2ll-ych il
a.llności.
19.30 R=owa ~ mi.n. 22.00 Ostatnie wiad()l11lości (W)
dzie w B!eliSku.
- - - - - - - - - -·
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T1:umaczylł:

JANllNA i ERWI.N WOLFOWIE

\ __. Dr.oiga do S21pi1t:aaa jest dli'u!ga cllla 9taii::a.

Kar.iln. -

odJParit p!l"Obool~ z - i nie w1ern. czy
a:nógjl: cię tu jeszx:ze raiz <>d'Wlieor.1ć. Ale
obiecaij mi, mCJ1je dziecll:o, że 1P~j<iziem do
mnie,
lk:i€dy
me będtzJiem wid:z:iala. p!"Zed
SOI~ <llroigi!
- Chętnie, !klsięże ,prol>osr11c.ru
rzekła Karin - n0ipra!Wdę chętmie! ltU!l'Ille..'1.1ąc się,
dodała:
Chciatlalbyun Się W(YISli)O'Wiadać,
lkl.5ięże ,prolboszciru!
~z apojll'2:aq l!Ja n.ią z wmiecheun J rzekł:
-. To jurż za~atmiliśmy we .~e! ~ Wata?,
'IJ'ŚC\sn.ąit j~j rękę i wyszedt
~
Co lksiądiz miail: na m)"ŚH mówiąc ,,.we tro.. fe"? - zastanawia.Ja si<: Ka·ri-n. Poite.m sipo'jlt"'Zenie jej pad:lo na wyir:zeźbio.ny w drzetWie
• :klrucyfilkis nad dlrZwiami i W'OO'Jumiah.
będę

a

'R'Odtzi\na tLasi~dla dlo 1J1biadiu.. Przy o:~rą(;!'!ym
s!'ole jedno kmze&lo byilo pu,gte. Karol 8'leinh<Jlff, miJcząc., jadł :ziti!P<). Jego rQka mach 1-
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naJl111ie wędll"oiwafa od tallerza. ero U\St. My\Śii
jego byily gid.Izie inóZJie;j. Na~e odłożył łyrż;kę
i podl9zecl(t d'O okna.
- SchtI"illTJjpc( wie o wmyst!kian - -ze:kl.
A gdy .żona spojrzala na ntiego zaskoczona,
dodał: 2m.asz go !Pl'zecieiż, mego K:sięgQ'We
go. Wywęm.Y'l W\SIZY'Stlk<>. A z tw:wzy moich
pracO'Wln.itków wid:zę, że się to już rO'Zll.ioslo
po całym zaikiladizie! Ohyda, jalk oni się na
mt11:e ga1pią!
Schll'li•rnpf wy;raziil mi swo'.ie
wspólłCJZ1ude! Ten Hzllls, talki rpotulny wydawałoby się ;pelen taJkrti1.1-„
Najchętniej
b YIIIl gtCl ~potfoz.kioiw ał !
Ka.~u Pt'zerwała mru 7.ona n.ie
bierz oobiie tego tak di() :se;rca ! - Na iteii 'ttdlr'ę
oronej \lwia'.rzy, oa ~tÓil~.I od owego wieczora
po<Z.<l<!•lal wyrnz lę!k!Hwej bezradno.ści, ipo1jaw.1Jy
s.ię tera.z .śilaidy elltemgii. Nie ma.gę j'lliż pait~zeć na to. jaJk się zarrnaiI'twiasz! w:ed1zieliś
my pa:-zec1eż. że lru.d1ZJie dowiedzą s.ię o tym.
No więc teraz j,UJŻ wietdlzą! W końcu Karin
n°ie .2Jt'Olbiila. nic .zileigo. Większość 1udz« to ZI'07Jt111Tiie. A Sclhrimp!owie o niczym nie decyrllają!

W~aśnńe, że decyidru1ją., Urszulo od,parl
Steinhoff przY'gn.ę<bioiny. Schtt'lim1p!owie decy0d1t~ją. Za ich 1i~.00Cią k<ryje się z,ło~liwa rado1~ć z ou.dizej kro:y1vv'Cly! A jeśli dz1.ś o tym
wie !<iin'kaoot Joudivi, w ponieclzia1elk, g<ly rozpoC?J111ie się pl"OCM, dowie .'31ię całe miasto.
Będ12Jie to bieg przez rMigi. Sl~z.ę j•uż ich
meipty: „Wie·cie, to bY'la Ka•r·i•n., oór·~a drugiego l>urnmistt.'7.a!" Pr.zyip<lITTlną ws.7.)'lSltkie głu
pie hi.s1~01'ie z da1wnY'C!h lait. że pohra.J.hśmy się
7.a-led1wie ooiem miesięcy po oficjaln e.i doeik!ftraoji o .§mieil"Oi twego piel:'wszeg'() męża„.. że
potra<f.ini5rmy rozwim1ć nasz i'll>tFJTesi. gdy in.ncr
chod1zi1l.i jG'll2lc-ze w lachimanac•h „. że oficerowie all'lffiii olk1UJpacyj1nej ku1powaai u n.:is, że„.
- Przesitań, I~arollu - ;p!"zerw.ala mu :!:o-na,
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Nie clhcę j'UIŻ o tym sl:ymeć,
a ;pr-z;ede
W1s:eylSltJki.im nie )liI"ZY małym.
Z,wrór:iła się do syn1ka. kitóry jll.IJŻ od dibwi:s.zej chwHi •Prze-stał jeść.
1d·:1 do SWeJgO POlkojni, Pioibl"UISiru! Musimy o oz;y1m.ś .pomówić z oJcem!
Aeih, mam-xu.s>iru skan:iżyil się s;ed1mioleotl!li Piolll'. Od kilku dlni nie wolno mi
zos.t.atwać Pll'IZY srole. Wciąż macie coś do
omówienia. A do dzisiaj ruie wiem, co się
właściwie stalo. Wi€llll ty'11ro, że Ka.t·!n, llrzeba
byilo n.agle umieśoić w s~pitalu. Wczoca.i już
pytał mnie o .nią j.atk.iś amerykański ofice:r,
a ,potem„.
- Kto ciElbie 1Pyta~? O co ?- Mów, c'h.lopcze!
Kar-01 SteinhQ.ff laik naigle podlSizedd do malego, że ten umiilfot pDzoot,raszo'lly ' patrzał
na o.j•ca z n.i€!Pewną mm:ą. Ją1kająic s1ę zaczął
qp01wiadać:
'
Baw.iJiśmy .się przy basenie i przyig1lą
da1lh~my się zlot;vm rYb'kom., gdy .nagle PrZ:Vszed•l a.mery.kań.ski oficer i dal mi tabfa:ZJkę
czelkollady. Potem .sipyita1, jaik sie nazywam,
a kiedy J>O'W''edZiialern. za•czął mi się przyg:1ądać i ll!PYfal, czy mam sio.s11:1N:, a, ja poW'iedzialem, że tatk, atle że jest ch-0ira. To
było WLqzys•bko!
- A czelkoilada?
- Zostawi'iern :ią. zaipomnia~ o :niej, · gd~
ucielk~ern!

A dilaczego. ucie:kiłieś?
Bo ta!k dziWllltie llla mnie paitrr-zyl, lk:ied:v
o si-01.<1trę.
·
. - Czy 1Próbowa,1 cię za•hrlcymać? Czy cli.ciał
się d.owied.zi.eć jeszcze czegoo od ciebie?
- N-ie, tatrusitu.!
- Dohnze! J'Cl>E. dlo .o;moicih zaibatWeik!
Gdy mały cilicial wyjść, ma!Jka tza•lrzymała
-

spytał

go.
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- A j.aik wyigJlądai1 ten od'JceT, Pi<Ytll"Uisiu?
- O, bardzo ladrn.ie wy~lądal, mamus;iu. Był
wysoki i miał !Piękny mUllld'l.tlI'. Właściwie byl
bardzo mily„.
Pi{)itr wysz:edll.
- Widzisz rzek'.! Ka'l'ol Steinhoff """ na~
Wet małemu nie da.ja s1)()1koju!
Wierz mi odparła żona wszystiko
się ułoży. Winni zostaną l\lkaran~ 1 za roik
nikt .już o tym nie będzie mówit Najważ
nie·j1sze jest to, żeby Karritn l[XJ•trrafiła o tym
za.pomnieć . Czy mówiłam ci j;uoż, że dokt.or
StaudeT telefonowal dziś ra.n.-0?
Nie, Ul["SZl\lllo. Dlaczego mówisz mi to
do,pie!Nl teraz? Pt'zecież wiesz, jak c-zekam
na ka.ixlą wiadomość! icytował się Stein~
hoff.
Aleri:, Karolu! Nie chcia.lam o tym mó-wić !Przy małym. Doktor Sta'UJCLer twi<:-:rd'zń., że
Kariin jest bardziej ożyiwiona i rozim0wna. nlż
w 'tl!biegiły1 C'h dniach. 2'Jnios1a cier,pli1A."ie badania ~pel!'tów. BY'li u niej Iekal["ze - niemiecki ~ ame;r"yikańs1ki...
- Ozy ma zn0W1U a!P€1(y;t? - Wltirąc.J Stein·
hf}ff;
- Tak wyobraź solbie. że zjadfa całą szarlotkę! __.: Po raz pierwszy od niedz•elnetro
wieez;o.ru na twarizy UrS2luli !POdawil
,się

I uśmiech.

- :Na 1PrzyszJl1ą 'Wiosnę wybiorę się w wie'l·
!ką i!)Oldroiż z Karin rzek:l Steinłl{l'ff. _.
Wie1Sz;, sarno1'0tem do Te<n.eryfy, o ®tórej ona
zaw1S1ze marz;y!l:a! Wówczas zapomni o wieli.I
imirawacih.
Przede wszyst!Jkim m<Usi od-zyslkać ZR'\llfa-nie do siebie 1Sa11nej od'!'Zielkła pani Steinih<J<tf. - l my 1P01Wiill!ll..iśmy jej w tym pomóc:•
W tym - momencie rmlegil .się idzw.one'k: u
drzwi.
(DaJ.sizy ci.ąg nastą.pil
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