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bratnich arm11
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dziedzinie rolnictwa tematem

centralnej narady z udziałem kierownictwa partii i rzQdu

Rady Rrom.adzkie ·organizatorem
-wzrostu produkcji rolnej
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I s-e!kretariza KC
dWUdni:o wa narada, w

Gomułki

PZiPIR

~tÓll'ej

l"OOlPO""

Wł.ady

biel'l'LC

317 pll'l'reM'G>dlll•iczą cyc·h giromadl1Jkfoh rad. naJ.'IOduWych ze wszystikieh p.o wiatów kraju, przewodinIDcrz:ący
'Prezydiów, jeden z krui.dego województwa. PRN i przeWoidiniaz;ący
om.z selwe tarz;e prezydiów WRiN.
Obrady, którym ;przewodniczy !Prezes Rady Miruetrów Józef Cyrantkiewicz mają na
celu ll)I"Zedy.slk"'llltowainie atk1uaJ
nych
zadań
GRN
pirzede
wszystik:irrn w zaik.resie roz-

Wołki

w Jemenie

RepubUkański rząd Jemenu, który doszedł
do władzy 27 wrżeśnia 1 obalil
monarchię,
jest przedmi·otem

KAIB

(PAP).

-

zajadlych ataków, za.rów.no ze
str<>ny rodzimej reakcji, jak i
jej zagranicznych popleczników.
:uch

Cisi~.

k<>ntrrewolucyjny
powiązania

woju prodlulkcji rolnej. W naradzie biorą udział czfonllrowie .na1j'WYJimy1c'h wla<:l.z parlyj
nyc:h i państwOIW)"Oh: Stefan
JędcyehowS!ci. Ediwa.rd Ochab,
Roman Zaimbrowsld,
Stefan

ma

rządami
Ar.abu Saudyjskiej„ z federacją
emiratów
Arabii Pohl.dniowej
znajdujących się p•od protekto-

z

clminie

pomoc
udzielana
elementom
kontrrewolucyjnym
przez reżim saudyjski. Uzbrajane przez
króla sauda bandy próbowały
już kilkakrotnie przeniknąć na
terytorium Jemenu,
Jak doniósł wczoraj dziennik
„Al

Abram",

Jigrulir, Zenon Nowak, 1!lu.geni1usz Sr.iyT,
KO!DS•tanty
Dą.
browski,
Juliwn
Hol'o,deilki
oraz lic:m.i minisbrowie i wicemLnistJro•wie a wśród n.id1
J e;r.zy
Albroohit.
M<ieczysłaMT
J 111giel5lkii, Fe.liiiks P jsuła, Ri<r
ma.n Gesilllig, kierow.ni,k s~to
ra rad narodowycll w KC
PZJPIR - Felilks Lolreik, prezes
Cerutr.alneigo 2Jwiązku Kóleik
Rolllliczych
FrancńJS:'łleik
Gesin,g i iruli.
PodstaJWę
do dyslkusji na
naradzie
stamJ<wi
rozeslany
wcze.śllliej jej uczestnikom re
ferat mililistra Tolnictwa pt.
„AktuaJ.ne zada.n1ia. grO!ltladrLli;ich rad. nall'Od<lWyilh w dllie-

wojska

Ara.bit
saudyjskiej i Jordanii, znaJdują.ce się obecnie pod wspólnym
dowództwem
i
wypGSaż:one w
n1iotacze min, samocltody pan-

r<lll.n~.ctwa".

Referat wysuwa na czoło problem zwiększenia w ciągu obecnej 5-latki produkcji rolnej, w
tym zbóż o oo najmniej 1,9 q
z ha, w porównaniu z 1960 r.,
ziemniaków - o 23 q, buraków
cukr<>wych o 19 q, a roślin
oleistych - o 2,6 q z ha.
stanie się to możliwe przede

wszystkim
dzięki
szerokiemu
sto&owaniu nasion kwaJtfikowanych oraz rozszerzeniu obszaru
uprawy wysokowydajnych zbóż:

pszenicy i

jęczmienia.

ratem
bryt~jskim. ora.z króla
eerne itp„ przekroczyły graniNiemniej
ważnym
zadaniem
Jordanii Husseina.
ce Jemenu i zdl\Żają w kienmw działalności GRN jest zwiękZe skąpych i nierzad·k o sprze
ku miasta Saada. Dziennik t«t
sze·nie produkcji pasz w takim
cznych informacji moona wn.io·
potwierdza również, iż w posto.pniu, aby w pelni zabezpleskować, że ośrodek kontrrewoniedzlalek na północnych grani·
ezyć
warunki dla <>siągnięcla
lu-cyjny kierowany przez precach Jemenu ooczyły się walki
planowanego na koniec pięcio
tendenta do tronu
emira El
armii
jemeńskiej z w<>jskami
latki wzrostu poglowia bydla o
Hassa na m1ese1 się w północsaudyjj;;k-o-jordańskimi.
w wal- 20,7 PJ'l!)e. i trzody chlewnej
nej
części
kraju, w rejonie
kach tych byoo wiele zabitych o 18,9 proc.
miasta Saada.
Rozgłośnia tej
i rannych.
(Dalszy ciąg na str. 2)
miejscowości
nadała dw.a. ko· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - munikaty. W pierwszym
emir
El Hassan wzywa wszystkich
WlOjskowych,
aby aresztowali
przywódeę
ruchu rewolucyjnego Abdallaha Sallala. l>rugi ko·
munikat jest apelem do ludności, aby Odmówiła
JM>Sluszeń
stwa władzom republikańs·kim.
Hassan zwrócił się do króla Jor
~anil Husseina z <>ficjalną pro·
sbą o
poparcie, „królewskiego
rządu Jemenu i jego przedsta·
Wlcielł w ONZ i organizacjach
:iędzynarodowych". W odp-owie
r zi król Hussein zapewnlJ emiS~k.o swym p.e>parciu „we wszy1eh dziedzinach„.
wa; ja1k się wy<llaje, ISlklręca n.a
PARYŻ
(PAP). Z€0Ilania
Zna.:znie
poważniejsza Jest
ana•Logiozny tor.
ztożone Jl'l'Z<'lZ czołowych orga~-n.liza.toców osrt:atn.iego
za.machu
J es.t rzeczą zna.mienn ą - plna generaŁa de Gawl:le'a pra1>a
srze paJt'Y\Sk'i k01respon<1ent PAP,
:!ira.ncuska
<>kreśliła
m1anem
red. Jan. Gerharo - że zama„sensacyjnego zwrotu". "\\'ynika
chy od1bywaią się zawis;ze wtez niell bowiem, że pulko·wn.ik
dy, gdy de Gaulle !Zmajduje się
szta.t>u
generalnego,
BalSltienw oo-trym starciu co oipcaycją.
„MARINEit-2" W ODLEGLOSCI
Thi.ry 1 kierujący
.rukcj ą
na
De
G<a-u.Ue
wychOdizi z nich
10
l\UuoNow KM
miejsC>U eks-ka.pitain Boug,r enet
„cudem'~ cailo; a.ole oficjailna pro
WASZYNG'I'ON
de la Tocnaye nie mieli za1miapa.ga.n<la. wysuwa
„niebeupieska
Agenej
. - Ameryk.ań
ru zabić prezydenta, ale po1rczeri.s.two wojny
do.mo.w ej" i
przestrzen'i ~ A.eronal\ltyki i
wać
go i poo.tawić
n.astępnje
,.przewrotu
fa1S.Zysrtowskjeg-0"
we
.
°"TrllozneJ
zaJrnmu
pr:zed „specjalnym trybunałe•m
n ~kowa.l.a ,_ ze a1111er:vkail.sika sonFr.a.nc;i·i,- by przedstaiwić preizyOAS".
da kQ!Sffi J ~na., ul\t.a;riner-2" znaj
denta jako
ta;rc-zę
ctwo111.iącą
dowala slę I>l'7~wezoraj 0 goZacm.achowcy
dla
popa1rcia
kraj Ponzed tym, ndebE:21piec:zeń
swyell zeznań powo!u.ją się na
dizlnle 13 czasu wałt'SrzaM"Skiego
stwem.
w odleglośd l'łl.508 . 577 · kiloanebądź co bą<lź z.ad.ziwiający :fakt,
trów od ziemi.
że mimo
o.gnia 11 pis.toletów
Ja1k ,:viaidom·? „~crfiner_2 „ v.ry
ma.s.:zyno·w ycll i 3 ręcrznyclt ka&tr-zelooy 27 s1erpma z l>r.z 1 <l- rabiJnów
ma.srzynowycll
de
ka canavera•l przelecieć 111~ ą w
Gaulle wyszedł cało z zamachu.
<Xl•l<>glo<ici oJrolo 14.480 krn 00
Po prostu nie cheiano go za1bdć,
Planety Wenus.
str!Z·ela,n o w opony i„. w powietnze.
w. BRYTANIA PRZEClłOI>zr
Cllairaikterys.tycrzne jest
przy
NA SKALĘ CELSJUSZA
tym, że ogień pirowadizHi żol
L_ONDYN. - Q.d Hi !>m. m1eStz_
nienze ąoSlkonale wysrz;J{()ueni w
kancy W. Brvta.nii zbliżą się 0
wieloletmdej slużbie fronto.w ej.
k olejny
knok do kon~ynentu
Wa•rto pr:zy tej okaizji przyem·oą:ie:iski<igo. w tym dni·u p.o
:pomnieć, że proces przeciw orraz p1erwsrzy
da.ne 1ns.tytutu
ga1ni-z,a-tc1rom
poprzedniego 7..ama
Wczo;raj otkofo giod1z1-ny 21.30
Meteorolo1gi=ne.r;o
dotyciz>Tee chu na pre:zy<lenta z dnia 8
mia.la miejsce ,pod PiQit:rlkotemper.atuiry
b~ą
podawane
Wr.ześnia 1961 T., z którego de
pr:zez ra·~·io i telefoin w obowem
t.ra1giC1zna ik.aita1S1Lr0fa poG.a1Ulle równoie·ż ,.,cuode1n" wy-wiąizuj ąceJ w caleJ Eur.o,p1e skacią,gów lj)O!Śpies"Zlnych. Od p-08'7.<!>dł ca·lo, 2oota~
p.rrzerwan y,
li Celsj u517„a , a d?-pi-ero potem
PO<niewa,ż; obrona W)"&unęla srzecią1gu
4W2 j.arlsicego rz Gliw ska.U Fahrenheita. Po pew~~ 'Zaistraeżeń co do osól:>, któwLC do Warszawy odczepiły
nym czrusde skala
FahTenhelta z.ae na;prawdę wyda.wa•ly TO"llk.azy
się i wyslwczyly z szyn 3 wa
wstanie zupelme wycofa.na.
•macho-~m. Tyrrn lt'a:zem s.pira
gony. Nadjeżdżający z Wairsza•wy do GliJWiic (z szy1'Dkoś
cią 100 lk!m/gOJdz.) pociąg 4103
za·czepił o wy.lwlejo·ne wa,g ony, bowię_m maszyrnsta ~
cią.gu, na .siku1€1k ą;łe•j widoczności z powodu mgły. n ie był
w stanie ich zauważyć. Wy1Padek zdarzył się pod Moszczenicą
(pierwszy przystanek
kolejowy
od Piotrkowa
w
kięrunku Warszawy).
WA.RSZAWA
(PAP). KoDo chwll!.
_obecnej wszyscy
Na mi·e,jsce wY1Pad1ku udało
pirzestęp·cY zostali Już a1resizto~~'t:<La Glówna Milicji Obywasię
15 lk:airetek po1go.\01wia z
19 ieJ informuje, że w nocy z
wani1 a zr.a.ibowa.ne
pieniad:z.e
Lodzi
(8 karetek), Częstocho
ca.lk-0•
wicle
odebramo.
·
Wla~ 2.0 sierpnia br. d-0kona1no
wego a~a do O<ld:zi.ału NM·o·dowy,
Ra<l91ms:ka.
Br.zeziin
li
Próoz tego na POICIZet groeą
lowie
anku Po.Jslbeg.o w WoPio!1nkowa .
Pem ,;; Woj. wrc·claf\~"s•l~!i:n. Lu- cych sprawcom wlacmanda kar
W chwili oddawainia maich
na zł: raweów :p.a<Ho 12,5 mHio- ma0ątkowyeh wbezp1eczo.no
teriału do
druku, zakrojona
mienie,
'\\1.a1rtośc1
101lku miiJ!icZe v":zg.tęc
na
szeroką skalę akcja ratuntwa fa.k-t~ u na do·b<ro śled:z nów ztotych. Pl'Okut"Mrnra wylrnwa
trwa.
Są zabici i ranra'.;m do w.tego nie pod.a.no od &l<!Jpi o przeprowad:zeme l"<l'Zlpira-\
ni.
Z Lodzi wyjechał na
w wynik~id-o:11oE:ci publiczn.ej. wy w trybie doraźnY'ffi.
miejsce
wypadku
specjalny
wadizonego Pcdrntensywnie proKo<menda Glówn.a Mi'licji Obyku.ra tu-ry po-i
nadzorem Proautobus z ekipą lekarską i
wa.telskjej składa tą d.rogą J?Otowawczego, '0 ~P~•a.nia . J>l"ZY~O
krwią.
osot>om,
ktore
ly pierwszyeh sg a m!llc11 uię- d-ziękowanie
Na miejscu katastrofy znaj
przyczyniły się oo uja'Wl!l1~a
1 paź.drzie:mjjka. Pra.wc&w w dniu
spra•wcó.w . teg.o v.t.ama1111&.
...
-duj!\ · się
przed8ta~iciele _

I

Nie chciano zabić...
Kulisy „cudownego" ocalenia

prezydenta Francji
w ostatnim zamachu

ZE@SWJATA

mo= Zachodnie1gio i

ryc1h

przez

milicję

Prokuratura występuje o tryb doraźny

I

jed!Iloobki ró.żnych rodzadów sil :z;b!"Ojnych

Socj.a~i.sityiczmycih

Republik
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I najnowocześniejszego
wy. posażenia bojowego
SZCZECIN (PAP).
Odprzystro•} ony, udeil{Orowa.ny tysiącami f:l.ag i tranfiparerntów wi-ta•ł 9 bm. prastary polski Szczecin wojska
wracające z
ćwiczeń. Z
tej
okazji ora.z w związku z 19
rocznicą
powstania Ludowego Woj.sika Polskiego, od.był
się na Jasnyah
Błamach
w
SZ'czedn.ie
wieliki
wiec
spotkainie wojska z 1~dn-0ścią,
a następnie przemarsz j~no
stek
wo:isk<J<WYC.h
p(l>l.s1kich,
radzieokich i Niemieckiej Repuibh:ki Demo.kr.a;tycznei przez
miasto.
·J

O godz, 12 na placu rorz:lega s i ę w t'!"Zecih
języlkach
komenda: Ba•cZJn<Jść! Na tr:ywchodzą:

Biura
Po1Ltyic:zinego
KC PZIPR minister obrony
narodowei gen. broni Mari<ł'n
Spy<e<ha·l»lki ora-z; n.ac-zelńy dowódca,
zjedn-0czonych
sil
zbroj!Ilych Ukladu Warszawskiego bohater Związku Radzieokiego Andre•j Grecztko,

Na

tiryibUl!lie

'2711.ajdu.ją

się

przewOdlll.ic,zący
i cz~onikowie
dele1gacji
arnnii
państw
czkmtków
Układu
Warszaw$kiego.
Min. Sp)"Cha•lslki odbiera rap.oo!., ;rot·óry Składa mu dowódca Ślą1S1kiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Czes.law
Wacyszak

Fanfarzyści
grają
syigina.l
Woj~ka Polsiktego. WojoS1ka ,pa-e
zenłrują broń przy dźwiękach

hylllll1ÓW
111arodo1wych.
Na
maszty
podnoszą
&le flagi
Po1ski, ZSRR i NRD.
Na mównkę wstęp·uje mini
ster Ma.ri.an Sp)"Cha:lsik!, ltltóry wygla.sza przemówienie.
W wygłoszonym na przeglą
dzie przemó ·wieniu~ min. Spychalski
przeka7..ał
żołnierz.om
ćwiczących
jednostek
Arllili
(Dalszy ciąg na str. 2)

władz

bezpieczeństwa

.j owych.

i kole(w~t,)

Rokowania
W .. Brytanii
wspólnyn1
rynkiem
bez re7.ullalu
ze

PARYŻ (PAP). Zaplano.wane na dwa dni nowe spotka.nie
w Brukseli
między
delegacją
brytyjs•ką
z min. Heathem na
czele, a przedstaw1tjelami EWG
w sprawie przystąpienia An.glii
do wspólnego rynku zak01iczyło
się pisze korespondent PAP,
red. Jan Gerhard - już po killtu godzina.eh, bez żadnych konkretnych rezultatów poza ustaleniem ramoweg·o
l<alenda.rza
da.l szych spotlcań. Obserwat1>rzy
g-ospodarczy - jak już don-osiliśmy nie oczekiwali po obec
nych obrada.eh żadnyeh decydujących
wyników, ale i nie
spodziewali się, że będą
one
tak lakoniczne.

N iemieokiej

P.r:zebieg ćw1icrreń ob\serwowall: I sekretarz KC PZPR Wła-

•

świętlll.ie

Radzieokkh,

R€1Jl'Ulbliiki Demolklra•tyazmej i Polskiej RzeczY!P061POlitej Lud<J'Wej,

Przegląd sprawności

pod Piolrkowem

ujęci

wzięły ud.zi.al

Zwią2Jku

pośpiesznych

milionów

pólnocnej c:zęśc-i NRD, zootajy :przepi:o-

gen. b;roin:i Mariana SpyicihałSkiego maneWTY wojsko1We, w ik!tó-

Polski, NRD
j
i ZSRR
oowracajqcych
/
z manewrów

h<l'rloiroiwą

uczesbnitków Ukiladn.l WarszaJW-

wadz0111.e JP'Od kiet'O'W'ni0bwem ministra obrOl!ly n.airodocwej PRL

oddziałów

burn.ę
członek

naorelJ!'le docwódmtwo Zjednoczo.<

pa-ństw

skiego, w pierwszej deikadzie :pa,ź.dziem.ill<a br. 1na terenie Po-

Szczecin
serdecznie
wita! defiladą

Ytatastroia pociągów

Złod·zieje t2

przerz:

Biało-czerwona

bandera
po raz pierwszy

we wschodniej Afryce
GDYNIA
Polskich
„Ojców"

(PAP). Statek
Linii
Oeeanioznych

„przeciera"

sizlaki

że

g1u.gowe na linii wschodnio-attry
kańskiej. Od chwili wyplynJęcia
1 bm. z maeierzystego
p o1rtu
m c.toirowiec polrn.nał już blisko
3,5 tys. mil mor Slkicl1, docierając do Tangan iki.
Po r aiz pierwSJzy biało-ezerwo
na ba•n der.a z.a witała do po•rtu
w tym lrra~u - Dal!' es. Salam.
M/s „Ojców" zawinął
pa;rę
dni temu również
po ra7
pierwszy - d-0
Mwnbasy w
Kenii. Portem d•oeelowym naszego motorowca jest CapetO'\vn,
w · Zwią7.Jru PoludniOJWej Af,ryJó.

z

działa] n ości

W ćwiczeni.ad1 UJCZest.niiczyli:
naczeila:ly dO<Wódca Zj<>dnoczon)"Ch Si•ł Zbrojnych
państw
uc-zesitiniików Uilcl.aidu Warszaw
ski ego,
mairaz.a.l:etk
Andrej
GreClZ~o. mim.ist;rowie obrony
na,rodowe·j: ·Niemieak:ie:i Republilki
Denmk.raityczr1ej
gen. armii Heill!Z Hoffma111n,
RumuńEtkiej Rąpubli.ki Ludowej
gen. armii Leo11?Jtin
SaiaJan, Bulgara'kiej Republiki
Ludowej
gen.
.pl!k.
Dobry
D~urow ora.z i'!ll!l.e delegacje
woj s'kowe państw u.czesit.n.ikó.w
Uk:l:adu Warszaiwskiego.
Podczas ćwiczeń, kJLóre prze
biegały m.
in. na terenach
dzialań I Armii W 1
P w operacji berlińskiej,
I sekiret.arz
KC PZPR Wlady&law Gomuł
ka i tow.arzysząice mu O\S>Olby,
marS1Zalak
Andrej
Ckecz:.~o
oraz delegacje

wojskowe zaarmii Zll:ożyli
wiązanki iklwiat<Xw pod ipomni.kiem
na
cmentarzu
poległych w czasie tej operacji
żolnierzy po~s.kich w
Siekie;rikach nad Odra,.
przyjaźnionych

Cwiczenia wytkazały wysoki po·zi•om WYISZlkolenia i glQtO>WoiŚci.
dobrą omgani!ZaJCję
iJ)r.acy
szit.abów
oraz
spra.w.ne wspó1dzia.1am.ie
jed lilosteik za1przyjaźnionych airrnii
podczas W)"konywama :z;ad.ań
bojowych na lądzie. m<Jrzu i
w po wietrm. przyczyniając si ę
do
da !sze.go
po,glę b:€1Ili.a
i
urrnocn.ienia łączącego je braterstwa broni i idei.

WOJ"*•

0

ŁTN

Wiedza dla wszystkich
10 lat temu pr.zy Lódrzikim
Tmva,rzystwie Na-uik<l'\\-'Ytll pow.9la.ła Koon:isja. Po·pnlacyzacji
Wiedzy, kitóra ro7JpoC'Zęla srerokl!t
d'l;ia.łamość odczyta.wą..
O wynika.eh te.I d-Lialalności
poi•nflllrfilował w&'°'1'a..i
d7Jienni1k arzy przewodni>CJZą.cy kom~
•ji, a jedlnocześnie wicepril~ LTN prof. d:r Stefalll
Ba.giński.

Głównym

zadaniem k01TI1isji
i jest popula·ryza.cja nau1ki, jej n.a.jino wszych osiąg
nięć i wyrahią.nie w słucha
czach naukowego po-; ;la.du na
świa•t. W ciągu 10 I.at 50.535
osób wysłuchało kilkuset, zoirga.ni'1Jowa111ych Pl1'l<e1Z LTN, odczytów.
średnia
f!I'ekwencja
na oO-:OZ)"Cie
wynosila <Jilooł<>
100 osób. Szozególnie poipularna -okazaiła się forma <Jdczytów cylkliC'ZJT!ych, która pozwala na wyczerpują<"e omówienie w !k:iliku
wykładach
całości
pewnego zag.adruenia,
jalk 111JP. lkuUtury Odrodizenja,
naj1rwwszych
-teorii
fizyki,
najnowszyich zdoby1ozy medycyny itp. Słuchacze, ZJgruipowa1ni WIOlkół LTN są nie tyliloo
biernymi uczes•t.nilkarrni odozytów. a'1e w)"Suwa1ją s·woje pro
pozyicje co do 1ematyki nabyła

0

stępnych

soot1kań.

Zada.nia. LTN na n•1jiblłiszą
.J)l'iZyszlość
to:
zai'!l'tereoowanie odczyt.ami młodzieży (Towarzystwo zarrnierza ZOl!'lganirować kilka odczytów w łódz
kich gimnarz:jacb), częstsze niż
doitychcz.a.s oflgamizowa.nie odczytów w mialSJtaoh w.::>j. łócllz-

kiego i 'WIJ)rowad'lenie nowej
formy odczyi!ów na wyż
szym poziomie dla czJ:.onków
LTN i ()ISÓb specja1n1e interesujących się danym zagadnieniem. Najb!i!ż.s,zy cykl odc z)'1ów dotyczyć będzie problemów wsIJ<)1~nej o.rg:mizacji pracy, a także so-cjnlogii urzemysłu i psychologii.
Warto dodać, LŻ próe'z działalnOIŚCi odczytowej LTN prowadzi
d'ZiałalnO\ŚĆ
wydawni~
czą. POIIlo•wnie wydana zostanie np. cies:zą,ca się
<l<użY'JTl
zailniteresiow.anie;m broszura po
pularno-na•UJkowa pt.
„Tryb
życia chOJl'ego na s-erce", a w
ciągu najbliiżs.zych 2 ' a t przewiduje się wydanie 8 dail.s!zyilh
broszur, np. „Krajowe rośli
ny
trują.ce".
„Po<l,;ia;wcwe
pcjęcia o ustr1>jaeh po•litycznych", „Mózg ludWU
jeg10
mechanizm" itp.
(ld)

Dekret o rozwiązaniu
parlamentu
we Franc.]i
PARYZ, - Prezy.dent de Gaulle
oficjaln.ie zaWiadorrul we wtorek
rano
µrzewodn iczącego
Zgromadzenia
Na.Todo'l,1ego o
po<lipiSMJdu przez siebie dekretu
TOIZWiązująeego
pa.rlament. Dekiret ten u•każe się w śr.odę w
,,Jc·uma•l

Officiel".

Wiadomość tę

poda1e komunikat wy-dainy pmez P.alac Ehzęj
skl.

GŁOS z TAMTEGO ŚWIATA???
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-or2aniżatorem· Defilada wSzczecinie
2romadtkie
wzrostu produkCji ro lnej ff~~~~
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Wykon.a.nie tych zadań zalety
nie tylko o4 pomocy państwa,
której rozmiary Już są duże i
nadal będą się zwiększać, ale
1 od właściwego wykorzystania
Na
miejscowych m<Yi:liwości.
nasiona kwallfikowane państwo
ooroeznie przeszło
wydatkuje
600 mln zł. Przeprowadzane na
szeroką skalę prace melioracyjne poohloną w obe<:nej 5-latce
17 mld zł. Dostawy nawozów
sztucznych wzrastają z 48,6 kg
w czystym składn.\lm w 1960 r.
do '19,7 kg w r. 1965. Maszyn
l narzędzi rolniczych wieś otrzym.a w 5-latce za sumę 36,9
mld zł, czyli prawie 2-krotnie
nit w latach 1956-60.
więcej
iwmoc ta była
Ażeby jednak
naletycle, po gospo'1arsku wykorzystana i pomnożona czynamieszkańców
mi &polecznymi
jest konkretna
wsi potrzebna
praca najbliżej
organizatorska
ogniwa
wsią
związamego ze
ludowej, jakim jest
władzy
Gromadzka Rada Narodowa.
Krótkilego zagajenia obrad
dokonal premier Józef Cyrankiewicz. PrzY'PQlill1ia.l: on. że
jest to piserwsza tego rodzaju narada w skaill ce..'1t~a.lnej.
Jest to narada tego ogniwa
w
które
ludowej,
władzy
osta•tecmym rachunlk:u decybezpośred
na.jbairdtiej
duje
nio o dobrej, słabej lub zlej

Kom·unikat
KŁ

PZPR

Komitet Lódrnki PZPR za.-1
partyjny
aktyw
wiadami&
że
oraz zaiinteresowa.nych,
dnia 12. X. br. o god:z. 16,'
w sali KL
się
o<lbędmie
PZPR Al. Kościus:t.Iti 107
spoibkanie z ozłOOlikiem KC
PZPR, wicepremierem rza.du PRL E. Szyrem, lwtóry
wygł-OSi odczyt pt. „Proble1
m:v rOOIWOju g-Of:llll()da.rki naro<Iowe.i Polski na. tle współ
pracy gospO<la.rcrej krajów
socja.Iistycznycb w ramach
RWPG".
Wstęp za. zaiproszeniam.l.

I

"

OAS wydała ·
,,wyrok "
na de Gaulle'a
PARYZ (PAP). - OAS-owska
„Krajowa Ra.da Opoil.'U'! wyslal:a we wtorek rano komunhlcat
do gaa;et, w którym zawiadamia, że „generał de Gaulle s.k azany został przez tryl:)unał wojna kairę
3 lipca br.
skowy
śmierci za zdlradę stanu".
Komu.nlkat dodaje, że wykonanie wyroku został<> odloż one
na później „re względów bezFas:zystowska
pieczeństwa".
„Krajowa Rada OpO<I"U" bierze
na siebie oopowiedizialność za
w
przeprowa.ctrzony
zamach
na de Gaulle'a,
sierpniu br.
stWierdzając w komunikacie, że
„naczelJile dowódrztw<> wojskowe we Francji wydało tiozkarz
pierwszemu oddzlalo·wl do operacji specjalnych zaataikowa.nla
prezydenta".

wytyc.żonych
rząd zadań,

przez
przede
\\llSeylSt'kim g<ll!ij>odrurczy-::h, doprodukcji ro1nej.
tyczących
Pr.z.ec.hod:zą.c IZ kolei do omówienia celów rorzpoczyna.jącego
Jórzef Cyira.nkiesię zebrania,
wicz wyrarzH pogląd, że wypow iedzi przew<>dni.czących GRN
dadzą o.c:Lpowieclż na pytanie na
trl14nośd 1 przeszkody
ja.kie
gromadzkie,
rady
napotykają
jak zamierzają je przezwycię
żyć, jakie wnioski ma.ją w stosunku do nadrzędnych ogniw
władzy terenowej. Chodzi także
o upowszechnienie dobcych doi ostrzeżenie przed
świadczeń
które należy
złymi nawykami.
realizacji
pair<tię -i

przezwydężać.

p owinna umożliwić
Nairada
c.cenę pozio.mu plaalo<Wand.a produkcji rolnej. Jak wynika z
ma.terialów dossta.rczanych prrz.ez
różne k;OintroJe i inspekcje, dioplany
często
tych.czas zbyt
przedecydujące
gromad11.lde,
pracy w
cież o koordynacji
dziedzinie prodlukcji rolnej, są
opracowywane
jeszcze
wciąż
Pl':ZY bairdzo malym udziale korOi!nych. Pla.nując, nie
misji
zawsze uwzględlnia się konieczność r=woju w:iasnej bazy pa"
szowej, licząc na dostawę pasa:
z zewnątrz. W wielu gromadach,· wbrew podstaiwowym wytycznym - nie podano d<> wiarolników na zebradomości
niach wiejskich przyjętego planu goopodalrczeg·o.
W wlelu wypadikacii powiatowe raicty narooowe uczestniczą
planów
ce w opraoo-wywa.n.J.u
prnek.a:zywały do
gromad.zKJ.ch
groma<1 wytyczne 1.1jęte w :forrrue go.towych w,sk,az.ników lub
nawet dostarczały ścisłych i obowiązujących liczb dla posu.c.ze
goJ.nych gro.mad. Takie bil.WoJcr<i;tyczne pootępowain:ie jest cal
wypaczeniem istoty
ko·W1tym
pla.nowa.nia gromadl1lkiego.
Waż>lą &prawą, która znajdzie
od.bi.cie w wypow1ezapewne
dzu•ch uczestników narady jest
także koordynacja pr:zez GRN
innych podstawowych aikcji w
rolnictwie, j.aik ~h.ron.a roślin,
gospa.ciad·k.a nasienna, hodowla
i produkcja zwierzęca, k0intraktacja, nadzór na.cl melioracjaml
czy za.goopocLarowarue grn.ntów
Ziemi.
Państwowego Fllilllduszu
Inny istotny problem to polityka Ulg i umorzeń obowiąz
kowych dostaw. KOdltroJ.e wywiele nad!n:liernych 1
kazują
wciąż jeszcze nie u!ZaSad!n.i.onych

,.

uJg,

, ·•

wymaga
P.r:zedyskutowan.La
reaJ..i.zacja Furu:luszu Gr oma.drzk:i.ego i realizacja czynów
Ale najważniejsrz.e
społecznych.
zagadnienie to sprawa rozwoju
p1·0<1uk<:ji rolnej, będąca głów
nym tematem na.rady.
wskutek nie.Taik Wiadomo,
sprzyjających w tym roku warunków atmosferycznych, zbiory zbóż 1 ziemniaków na terenie wie1u województw uks01:taltowaly się na porz;iomie niższym
r. 1961. .Trzeba równoniż w
cześnie stwierdzić, że WZ'.l'Ost donawozów 1 podniesienie
staw
&lę pcłZiomu agiroteclmlki przeclwd.zialaly w zn.acznym stopniu skutkom zlej pogody. Dlatego plony zbóż, mimo niesip.i::zy
wrurunków uksrztaltojających
waly się na ~omie ś·rednich
plonów urz:y.sikanych w Latach
taJcże

1958-61.

Jedna.kże takt„ i:t tegoiroczne
i ziemn1aików są
zbóż

zbiory

w roiku u.biegłym powoduje powstawanie trudności
w zakresie bazy zbożowo~iem
nlacza.nej dla rorzwlja.jącej się
ositatnich
ciągu
szybko w
dwóch lat hodowli trzody chlew
nej.
W celu przeclwdrzialanla tym
utrzymania
trudnościom i d•la
n i żsre niż

hodorwll
oslą.gndętego poa:lomu
podjęta zostaił.a. decy'Lja 0 natychmlals.towym przyjściu z pomocą gospod.alrstwom rolnym w
najtrud.nlejsrzych
powiatach o
warunkach pasiwwych. Już od
kontraktujące
15 pa:OO.ziemik.a
gospodairstwa chro;p.••kie
trzodę
wojepo'Wlatów
niektórych
wództw: wa!I'Szawsk!ego, lód.zlcie
go1 kieleck:iego1 1ube1Jslciego 1 bla
lostockiego,• k;rakowslk:lego 1 rze
u.prawnlone
srzowskiego będą
do zakutpu Jl'łSIZ w granicach
ad 60 oo 100 kg za każde 100 kg
żywca; w za1leżnoś<:i od porziomu pl<>nów 1 10\ka~nej sytuacji
pasrzowej.
To są decyzje · wstępn·e. w nie

długiej
dą

PTZYISl'Zrośc!

decyzje

o

podjęte

dalsrzym

bę-

zwlęk-

kraju.
W pier:wszym dniu narady
za1bieraiło głos 20 J)l"Zewo<inicząc ych GRN. Każdy niemal mówca, dzieląc si~ dopracy
świadczeniami ze swej
proipoeywy19t1Wal wniaslki i
roz.w1ązania
dotyczące
cje
n,roblemów
nai·różnieJ·szyclh
,.,.
wiej.stkich.
Móre
Oto główne tematy,
w dylSlkusji:
si~
:pr"Zewijaly
rola a)?ronoma gromad'Zlkieigo
w podnoszeniu p_rodukcji rol··
,_
'k
ol!1tra...ta<:Jl, nanej, spraiwy
siennidwa. o.świa~y rolniczej,
budownictwa wiejskiego, bazy paSZIO<Wej ilbp.
10 bm. d~ja. będzie k<m
tynuO'Wan.a.

~~~~~~~~~~~~~~

Dobru wspólprucu
rodziców ze szkołq

Io dobre wyniki

.

nauczania i wychowania
1
szkołach
licea.eh,
Przy
przedszkolach działa w Lodzi
okol-O 450 komitetów Nldzicielskich. Prawnym fundamentem
ich pracy jest zarządzenie Ministerstwa Oświaty z maja 1960
roku.
właśnie na ogótnoWczoraj
łódzkiej naradzie przewodniczą
cych komitetów rodzicielskich,
przy współudziale władz oświa
miasta oraz
towych naszego
klecownictw szkół i przedszkoli,
dwuletni dorobek
omówiono
komitetów i prodziałalności
pracy na najbliższą
gramu
przyszłość.

również na tej
Wyświetlano0
naradzie filmy oświatowe na
tematy wychowania przeznaczone <Ila rodziców - niestety, w
praktyce tak mało wykorzystywane przy współpra.cy rodziców ze szkolą.

szkolnictwa,
Re<>rganizacja
okresu obowiązku
szkolnego do lat 17 - nakłada
ją na szkołę I dom nowe oboS7.<:zególnle ważne tu
wiązki.
mówiono na
jest - o czym
naradzie - wypracowanie ł &to
sowanie jednolitego oddziaływa
nia wychowawczego domu 1
Pedagogizacja rodziców
szkoły.
ma w tej dziedzinie olbrzymie
znaczenie. I to jest jednym z
zadAń komitetów.
W dziedzinie materialnej ko·
współpracują ze szkomitety
dotychczas przez
jak
łami,
do(są
pieniężne
świadczenia
brze zol"ganizowane!) 1 rzeczowe (dotychczas słabo zorganizowane) oraz świadczenia usłu
gowe (nie doceniane przez komitety).
(Wit)
przedłużenie

.z krajowej narady racjonalizatorów qospodarki komunalnej
Temat
główny~

,
W

Usprawnienie ·remontów

~ty' " 'budynk6w
ja.kJi . ~~-i;· · m~:i~~" u~rlliWllić
mieS71kalny<:h, jak PO'l>rawić Oll"ganirmdę robót dlrogowyob i wodociągowo-kanalizacyjnych? Jaildmi probleracjOO.alim.toirzy
d'llień
eo
mami winmi zajmować się na
.•
i wyna.laiwy p!l-redisiębiomtiw ~podarki komunalnej?
Na· te m. i!ll. pytan:ia. sta ratio się wwiw·aJ odpm1.'iedrlliec
w czasie krajowej na.rady ra cj ona.Hrz.ato-rów giosipod„i.rki komunalnej, zoll:"gamJzowa.neJ' w Lodrxi przea; Milnisteil"ISltwo Go-.
spoda.rki Komuna.Inej.
w kraju k'l:u.bów tech.n11ki 1
całego
RatjOIIlailizatorów z
gosp. komun.
racjonalizacji.
k;ra.ju przybyłych do n.as2leg'O
50 proc. nie może po.szczycić
miasta powi.tał pirzewockt1czą
efektami
poważiniejszym1
się
cy Prezydium RN m. Lodzi
Najlepiej praciuje
w :pr.acy.
mgr E. Kaźrnierwaat. W naMiędrzyzakładOIWY Klub Tech•
bra.l również ud-ziaJ:
radzie
ni~ 1 Ra-0~0<nalirzacji ~ Lo,ppzewodniczący Miej.sik. Kom.
d-d, k!tóry obchodizi jubileusz
Koin.tr. Partil KL PZPR
10-lecia swego lst111ienia. Wymgr Z. Krasłaiwsk!l ora•z wlróimiają się talkźe kluby w
RN
Frez.
cepr.zewodniczący
Czę
Kraikowie. Ka•toiwicach,
m. Lodzi mgr inż. J. Lorens.
stochowie i PoZl!lanLu.
W imi:erriu minist.ra goopodao:iki lkoomU111a'1rr1ej zasadniczy
referat obra.ziujący :pracę racjonaliza1orów i wynalaizców
w tym i!'esorcie wyg1:<l'9ił dyrektor generalrny Min:stell'Stiwa
Go.sipod.aiflki Kom'UJrlalnej inż.
J. Majewski.
racj0111alizaWynaJa<ZC1Jmść i
cja jallm ważmy elemeillt ponJe jest
stępu techni<:zinego
jak W)"Ilijeszcze w pełni w gospoka z refora.tu W ciąigu !Pierwszej , de!kady
darce ikorrnmalnej doce<n'iana.
października miesizikancy LoJafk.11roilwi€1k w porów.naniu z
i województwa zadekilairodzi
rookiem 1958, w ikitórym było
wa.li Już bH.sik<> 56 mln zł w
zg1:oozonych tyllko 257 wruososzc-zędno,Scio.wym
koinku.rsie
llców racjonali'Z<l~oTSikich, Hość
„Akcja. 300", Sa.mi lodlZJian.ie
wniOOków w 1961 roku WZl"Ozglooili już do pnet:-zymainia
sła oo 836, to jednak w pona okres 3 rojesięcy bliSlk.o
rÓIWIIlarniu z iJrnnymi resortami
28 mln zł. z tell:"enu W10je:kiomu.nikacji 7..głama
(re.5'0ll"lt
PI"2l0diują
lód2lkiego
wód.2ltwa
ro•czinie 4 tys. wnioskó-w, zaś
mieszkańcy T-0<ma6'1'hWa. Maz.,
reW!"t budownictwa 5 t.ys.) którzy za.deklall:"owali 3,5 mln
gospo<la·rki komunalresort
zł i LowicZa ......, 3.400 tys. Zł.
ma pcywariJne zalegloośd.
ne.i
(k)
Poza. tym n.a 60 isbniejący'ch
1

0

Blisko 56 mln zł
zadeklarowali

łodzianie

w "Akcji 300~•

,,Dwa teatry''
spe.lotUJkl
oniedzia.Uwwy
„Dwa
Tea.t;ru TV Jerzego Sza.teatry"
dla widu za.niaiwslciego tele>u..-idzów sta'1Wwil
pewne

P

duże

przeżycie.

żalowaiiśmy

bo-rdzo, że ze względu na póź
ną godzinę zailtończenia. spekt:a>klu, na.szego omówienia nie
mogli§my zo1nieścić nazajutrz.
natychmiast po
NU! pisząc
bezpopod
przeidstawierWu,
jego wrażeniem
średnim
ja,k. to ZWl/'kle 1t nas się dziesilą rzeczy przychodzt
je nam teraz ocenić ponied.zialpe'Wnego
kow4 premierę z
dystansu. Chyba. nawet dobrze, że ta1k się staio.
Jerzy Antcrok, po ·raz drugi już preze>Tlitujący nam Szani(lfU)skiego w te>le<wizji (poprzednio „Zega:rek") WY'lcazui. nd yba rdzo
Ztm.JlvLe
je
_przecwlcawą
w bdual ną •
rezys,eirkonoopcję
myślamą,
ską. Czuio się dobrze tę koince>"!JCJę r&um.ież w omati;ianym
An.tczmk po's W'TIOspelctaklu.
,.Dwa teatry"
wil kreować
na dra17U/,t narodowy, drama.t
choć zasymbolu,
wielkiego
pewne auror w swoim czasie
1vie przywiązywał doń takiego zna-czenia, dając mu podtytul „komedia". Wi.e·my zre-

d.oświadcz.enia; te Szani.a.ws ki w swojej twórczości

.sztą

z

ni.e lubi być „zasadn«:zy".
ztuka, potra1ktowana w
ten sposób przez reży
sera. nużyła może zbytp1eirwszej
celebracją w
nj.q
części; za to za,brz.miala bairdzo mocrw i przekonywa.ją.co
szczegóinie w osta·t·nim alocie.
Przyc.zynil się zresztą do tego walnlie duet Wyrzy/rowslv~
Woszczerowicz. Poza nimi
przede
wypaida
wyróżnić
wszystkim chyba. BroniszótvNalberczaka
i
(ma:tka)
nę
-(Andrzej).
Mimo interesującej 1W<11Cepcji reżyserslciej, dobrej gry,
oprawy mi.zycznei
ciekmwej
nie
scenografJ.i,
i sl'<'!'rannej
mo,glem wszakże o.pędzić się
„Dwa teatry"
wra.że.niu, że
związamc
orgamJic.c;nie wręcz
są ze sce<rią teawrailną, że do
telewizji jakoś te·n speikta.kl
(bz)
nie pa,suje.

S

Odbiór na !i.ódmym
P. S.
kcu111-le zupełnie dobry. chyba
nie gorszy niż JVa kanale szóstym przed rozpoczęciem e1ksperymentów. Za to naieżą się
z
techn1./oom
po·d.zi. ękowania
NadawOśrodka
Lódzkiego
czego.
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(Dokończen1e ze str. 1)
Armil
Ra4zlecklej, Nar..dowej
Lu<toweJ NRD 1 Wójska Poluznania dla ich
skiego słowa
Wla<IYżołnierskiego trudu od
slawa ~mułki, który stal na
czele obecnej na tych ćwicze
partyjnego i
niach delegacji
kierownictwa napaństwowego
szego kraju.
Budując ..ocJalizm ,.. naszych
mówca
oświadczył
krajach - tworzymy joonocześnie bazę
dla 5'<>cjalizmu w skali między
nasze
Osiągnięcia
narodowej.
JUŻ sprawiły, że nie ma zakąt
ka na kuli ziellllSkiej, gdzie by
masy lud-owe nie widziały swej
perspektywy 1 lepszej ptzysZlotici w socjalizmie.
perspektyw
Realizacja tych
dla nas I całej ludzkości wymaga pokoju, wymaga likwida•
cji pozostałości minionej wojny, a zwłaszcza uregulowani.a
sprawy Niemiec i Berlina zachodniego, zduszenia rozniecanych przez imperializm ognisk
nowej wojny.
Sprawie pokoju służy umacJedności naszych kranianie
służy
jów. Tej samej sprawie
broni
braterstwo
i
przyjaźń
uczestnipaństw żołnierzy
ków Układu warszawskiego i
całego obozu socjalizmu. Uma.c
nianie naszej ludowej obronnojednym z podstawości jest
okiełznania
czynników
wych
imperialistycznych sił wojny 1
agresji, sil, które rodzi stary
ustrój.
pokoju, usiły
zwiększa.my
macniając jedność dzialania obozu socjalistycznego w dziedzinie polity<:znej i gospodarZmniejszamy niebezpieczej.
doczeństwo wybuchu wojny,
nasze siły obronne,
llkonaląc
zawarte w ogniu
zacieśniając
wojny antyimperialistycznej bra
żołnierzy armii
terstwo broni
państw socjalistycznych.
umocnienie tego
Wkła<lem w
braterstwa były również nasze
wspólne ćWiczenla.
ważnym
Cwlczenia te były
krokiem w dziedzinie rozwoju
i doskonalenia naszej obronnoPrzebieg ich wyka.zal, :iZ
ści.
cechuje wys.oka
nasze armie
gotowość bojowa, 7.e wzrasta 1
zbliża się do poziomu reprezenrowanego przez przodującą arArmię Radziecką
mię świata wszystkich ogniw
- poziom
Zbrojnych,
Zjednoczonych Sil

Kulaslrolu uulohusu
wycieczkowego z Łodzi

6 osób rannych
'!r'ragicznle zaikończY'la się wyza.kl.
pracownJ.ków
cieczka
Pal!>manteryjnego im.
Przem.
w
w Lod:z!.
Lena•rtowsk!ą,go
niedzielę, okc·J.o godrz. 18, autowywiozący
kaT zailtładowy,
Górach Swiętokl!"zy
cieczkę w
&kich (pod wsią Hu ta Sl'Jlclaina),
jadąc podczas mg!y, na zakrę
cie szosy wjechał dio sadu i
na.stępnie
ś<:!ąl kilka dTZew, a
girubym dę
stlę na
za~rzymał
bie.
6 ooób odn1o&lo ciężkie obrakilkana.ście lżej
żenia ciala, a
sze. Telefonicznie w Kielcach
(MO i sz!)'ital) oraz w r..oozi
udalo 514 um llfitalić nati.:wi•.

S·l<a 4 osób cic;żej raL!lil1~h. Są
to: E. Schwia·ndtc•wa, B. Pewcowa, I. Lukoms.ka (przebywa
już· w Lodizi) o.raiz J. Pawla1l<0wa. życiu rainnych nie zagiraża

niebezpi-eoz..eństwo.

aiutokaini Mall'lan
Kierowca
został
Palmowski zait.-rzymainy
do dy~pozycji prokll'ratOTa. Ja1k
podej-rzewa l<ielecka MO, przybyly również
czyną wypadku
zep&ute hamulce.
Dyrelttor ZPP tm. Lenal!"towBlronls!aw Stachursh.'i
skiego,
uda! się drziś d.o Kielc, by zorople-kę na<! rannymi
gani11:0\vać
przebywającym! w ml.ejscowym
(wili)
c;rz.,plJta!u.

te zdolne

są one dzlaJać spraw
nie Jako Jeden organizm o .k.atdej porze dnJa. 1 lllOCly, w wy.
s-okirn tempie i w najtrudniejszych warunka.ch zbllżonyeh do
rzeczywistości pola walki.
Spym1DNa za.kończenie
chalski w imieniu kierownictwa
cwiczeń 1 •woiJn w1aanym wyraził uznanie dla sprawnej pradowództw 1 sztabów, dla
cy
wysokiego poziomu wy11zk.Olenia.
bojowego ćwiCZl\CYch żołnierzy,
zdyscyplinowaich ofiarności,
nia, odwagi, dla. lcq wspanialej
postawy politycznej 1 m•oralnej
w 1SIUŻbie maa ludowych.
Następnie odiby.wa &ę UJrojedprzek.azania
czystość
nostkom radzieckim 1 Narodowej Armii Ludowej NRD
pamiątkowych proporców Woj
ska PolsJdego.
P<J!POludmogodzinach
W
rzesza
wielotysięc?ma
'WY'Ch
wyleSzczecina
mieS2lkańców
przemarszu
trasę
na
gła
z
powracających
wojsk,

ćwicrzeń.

Na trybUJ!l.ie hO!llorowej zajmują miej.s.ca mini.ster Maria n
Spychalski, mars.zalek An<lreJ
goście,
za.proozeini
GreC7Jko,
of1cerO'Wie WP.
geneirałicja i
R°'1ipoc·zyina się przemarsz
wojsk. Na czele poczet sz t an
d!IJI"e>wy. a za ni.In zmecha nizowallly <>ddziait gwaroyj&k.
Armii Radzieok.iej.
Kolejno defilują przed trybuną specjalne czołgi do foroowainia rzek, IPO'tężn.P moź
przez saciągniO'lle
dzieże
mochody, przecilwlotmcze kara.biny maszyinowe - PKM 4,
unowocześniom.e 12-lufowe w y
rz11tm.ie raikietowe „KatLueze".
Przemarsz radziecik:icb jed111ooitek z.amyikają samochody,
na kltórych znajdują się oddziały mary1n.ariki woj~111Ilej.
Przed tcy>bunę 7.ibhżają się
Armii
Nairodowej
jedno.sitki
Ludowej NRD, P~za je
poczet sztandarowy i sztab
samochooach
pcylowych
111a
tzw. łazilkach.
ze 7llnociężairówki
Sooą
tocyzowa:ną piechotą, J~ wo
zy teohniczne. radiowe, ra•
diolokacyjine, S2ltaibowe. PrzeNarodowej
woj'51lc
mall"SZ
Armii Ludowej NRD kończą
Jadący lila samochodach maryinairze z V Oilllcslmatri111e.
Nadjcixifaja pierwsze jedll:liOStki Ludowego Wojska Pol
skie,!1?· , ~~marszaw;! naszych
wbjsli: t3Warzyszy ae1ilada lot
nicza. Rozpoczyna przemars;>;
jednOS1:1ka wojiSk ~wietirmo-

Działai!JMS'c!' 1k'l®6vfl' 1 'h'Bl!Nl- ,.,: de'saJl\JŁ'OIWyOO. „
Za samochodami ,,kornanje taiklże }J(l"WWlekle l'O'ZlpaltlrydO\SÓw" jadą :nowoczesne dziat
wa.nie w.nii-OSków rac,il'naJVza1k.a bezodrZ'l.lltowe, 12-11\.ht<J<We
tO'l"Sl>Jieh (·na dz-ień 31 grudnia
wyrzutnie :ralkietowe, działka
61 r. byfo 230 rozpat.rzAJ111.ych
i:wpa.nc er-ne.
!Pr'Ze.c
27
wniosków, oo stanoiwlło
Zrywa.ją się O'~ podzi;proc. wszystkich zgk.sa:oo:iych
wu: przed trylbUlllą - nasze
pomysłów). O rpracy Między
wojska rakietowe. Na specjal
zaikladowego K!UJbu Techniki
nych samochodQIWYCh podwoi Racjorna1i=1i · Zjedn. Przed.
skierowar.e ku
łeżą,
zi:i-ch
Bud. KomunaJinego w Lodzi
gorze srebrne cie:l.stka rakiet
ozłoinek zamówiil wozora;
przecilw'lotniczych.
rządu k'luibu llllŻ. WiśniewlSild.
Przeciągają następnie zmeiż w
Stwierdził 0111. m . .iJIJ..
chaniwwane jedinoot..ki pienajbli.żlSzynn czafile kl~" postachoty, oddzLaily in.żylllleryjno
Wi sobie za zadanie ·wyprac0saper-.sikie na Oipancerzonych
wanie odpowiednich metod w
1raill8iporterach i cięhrowych
ki€runku wla.~ciwej · organizasamochodach, m. an. na św iet
cji ro'b6t remontowych. Choik.on.sit.ru.kcji
polskiej
nych,
dzi bowiem o iSlkiróce.nie
„Sta,rach 66".
o<lipozastooowanie
poiprzez
Nasze woj.sika demoostru ją
wiecLnie,go sprzętu techniczne:el'TI'.in'.l remon.tów, krtórównież unowocześnione „Kago ti:usze". Na ply,wając:1ch, gatak bamw uc::ąil.~we
re są
dla lolka·Loców.
trainsJX>rterach
sieink-0wy~j;i
iPTG.
R~wniet w dyskusji przedstaWspaniale prezentuje się pie
wiciele klubów techniki i racjochota mO<rS1ka. Chwila prze,rgospodarki komunalnalizacji
wy, a potem -potężny hulk i
nej z całej Polski mówili o
ryk silnilków: zbliżają .się .s>ta
konieczności prawidłowej naukolosy - czołgi ·?Ols.k ich
lowe
kowej organizacji robót remonZa
jednostek· pancernych.
towych. zwracano także uwazorganizowania
gę na potrzebę
nimi Pancerne jedn-0.„1ki N:idoświadczeń
szerokieJ wymiany
rodowej Armii Ludowe; NRD .
między zakładam! produkcyjnyKończą one przemarsz wojs k
oraz
m.I l racjonaliza~<>rskfmi
z ćwicz eń .
rpowracaijacych
najwartorozpowszechniania

* *

*

ściomszych pomysłów.
glos w dyskusji,
Zabierając
P1·ezydlum
w!<:eprzewodniczą.:y

RN m. Lodzi, mgr int. J. Lorens wskazał na kilka problemów wyruaga.J'lcych rozwiąza
nia w gO<S!J'O'dar<.oe komunalnej.
M. In. występują brald w 7,akresie lltos•owania malej mechanizacji i·obót. Od 30 lat, prawie
nic się nie zmieniło w rob·<>woo<><:iągowo~kanallzacyj
tach
nych, również w robotach drogowych obserwujemy zbyt maWarto
techniczny.
postęp
ły
tak-le zastanowić się nad wproskalę
wadzeniem na S7A-rszą
metod mechankznel(o malowania i mechanicznego tynkowania.
dyskusję, dyPodsumowując
l\Iinisterstw<>
rektor generalny
Komunalnej, Inż.
Gospodarki
J. Ma.jewski stwierdzi!, że cebyto pobudzenie
lem narady
w
racj onallzatorsklcj
myśll
i:osp•o•darki
przedsiębiorstwach
komunalnej. I to zada.nie naJej uczestnicy
rada spe!nlla.
podjęli bowiem konkr<'tne wnio
<'!o rozwo.1u
s\<i. zmierzające
myśli technicznej i ruc_hu racjonalizat-0rskiego. l\f. m. Po·
stanowiono wykorzystać cenne
pomysły racJ·<>nallzaf;OT.';ki_e, które w postaci cksponatow 7.ademonstrownn<> na lódzkit1.I wvstawie techniki i r~cj·onaliznc,ii.
Ministerstwo z<> flW<'.1 strony zamierza rozpisać konkurs wśród
wsz;vstkiclt ra„jonall•atorów l(Q·
s1>()C)arki l«>munalnei, w którern~jdzie Aię na
go tematyce
pewno i wz·<:>row:i organizacja
0

robół

remontow~ch.

Adenaue
na starych
pozycjach
BONN (PAP). - za kon.ty nuodotychczasowej b ezwanie.m
kompromisowej polityki zag.ra wypowiedział si ę we
nicznej
wto•r ek l<Snclerz NRF A<le naucc
w · dekla1racj! rządo wej, zł o żonej
na plei:Ws:zym posied:zeniu n cwej sesJ1 Bund estagu.
wyraźnie oświ ad Adenauer
czył, iż połityka NRF w zaszdnlczych sprawach, ja.k p·roblem
N1em1ec i Berlina, sprawa stosun.ków IZ krajami wschodni oeu1ropeJs.kimi nie ulegnie z m ;ani~. Przestrzegł on Związek Radz1ec.k i p-1-ted J>odpisa•n;em odrębnego traktatu p0>kojowego z
NRD, wyrażając J>t'ZY tym na że sojusmnlcy za-ch ootin!
dzieję,
sugestie w
WS1Zei.kie
Od'!"Zucą
sprawie ta.kiego tra•k tatu.
Z całym naciskiem polwicl'd?;ił on, iż rząd 7..achodnion'<'·
nadal bęclz:ie w iernY
miecki
doktrynie Hallsteina, zgodnie z
którą Bonn trwktuje nawią:wn'e
sto<;unków dyplomaitymnych z
NRD ja.ko „akt niepnzyjazny "'.
problem T'O'ZbroOmawiilJąc
J.enia, Adenaiuer wypowlectZia ł
się przeciwko pr-O<POzydom zmte
rzajacym do utwox:zenia euro•
st.refy _·- b~eczeń
peis·k iej
sbwa.

„Gau-deamus" - i co dalei?

Polskie kineskopy idą w świat

D.roga do dyplomu
ludzi
bowiem
brak
Nie
cych .iuż w trakcie trwania
zdo]Jn.yah. Pcoblem tkwi w
nauki. NaijWięks:zy jest on na
tym. by ci właściwi przychouc:zelniach t.echiniC2lilych caleg<>
dJzili ina politechniikę. By ojzresztą klraju. Chodzi o to. że
siew bvl zmaczm.ie mniejszy.
nie kari.dy, ilcto zda egzamin
i rozipoczmi.e studia,
wstępny
Nie trz.eba rozwodzić się nad
uzy.ska
dobrnde do końca
szkodami. jaik1e pcmo.szą nieupraigini<lll1Y dy;plQlffi.
d<J&lli dv;pl()IIIlal!l(!i: zawtiedJzione
sta:aco.ne miesiące,
nadzieje.
na
problem
Rozipat:rizmy
u~.
wie!lldego
laita
nawet
czy
P<'il'iitechnilki Lópraykła.dzie
bądź co bądź wys.iJku. często
wzglę
tym
pod
ikltó:ra
Z!kiej,
d
J€St jednak na u<:T!".elilliach
subiektywne poczucie krzywdem ~rezentuje p;rzeciętn:y
i drug;j „od.si.ew". nieparówaady, kładące ,się cieniem nawet
stan krajowy. (Da!Ile liczbowe
n'e bardzie.i wati:ki w swych
na cale póź.n.i-ejsze życie.
na
uprze.im:ie
przygutowal
kltórym
k=.,.ekwenc.iacli, o
Jeszcze raz podikreślmy, że
NaDział
prośbę autora
niestety. mało się myśli i mónie i est to sprawa z rze-..lu
uczainia PL).
wi. .Jest to ubytek st111diiująOd
tzw. wąskich za.ga>dlnień.
strony Judzi - dotyczy tysii:cy osób w całym kraju; <1'1
ilość
ilość
wielu mistr<>ny państwa. Rok
absolwentów
studentów
lionów złotych,

a Ot,E!Ól przyjęto sporo
uwagi poświęcać mło
dym l'l.ldziom, którzy od'.!)ald[j_ przy eg:zanriinach wstęp
nych ina. studia. Co z sobą
zrobią, jak ;zni<>sa, z.aiwód. któcy ich spotka~? Prclblem jes.t
istotny, a uwaga, z jaką ó'ię
go traktuje, jaik nndhardz~ej

N

195@
1955

----·

983

lł>ł5

··-·

2580

14'1

3705

493

29'70

1960
dysproporUderzająca jest
studiu,h·
cja między ilością
cych (•l;ysiąee). a ilośoią kllń
cui,cych studia (setki). W zasadzie cykl studiów <>bliczony
Je.st na 5 lat. przy czym moze on być przed:lużomy w wypadlkach indywidiua1nych do
lait 7.. Dlużej nie maż.na stud1owac na poJJi:technice. Do-

Odznaczenie
dr Stefana Rosiaka
WcizoraJ. w sali Prezydium
RN m. Lodzi, ~wodnoczący
Prezydium m"T E. Kaźmi"r
Krzyżem
udekorował
C'T.ak
Orderu OdroKawalerskim
dzenia Polski dr St;e.fana. RoArchiwun1
kustoStLa
sia.ka,
Pa.ńshvowego m. Lodzi i woj.
łód"Z;ltiego,

-
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słownie tysiące studoo~ów, nie

sobie dać rady, "Ópa.da Po dI"Odze, z tego najw początJ!w
większa i1lo.ść we.i fazi·e studiów. na pierwszych od ra:z.u semes.trach.
mogących

sprabhiżej J)OIZnać tę
przyklad
po
wę. sięgnijmy
Wyd:~a,lu Włókitenliliczie.go PL.
Z koncern UJbi,egłego roklu <lkaAby

"!emiokiego (1961-62) wydaao
tu 64 dyp)runy. Studia ukoń
czył rocznik, któ;ry staTttowa1
startował<>
Ale
w 1955-56.
wówczas 181 ooób; W trakcie.
studiów. o:ipadlo arż. 117 stu proc.
35
dent-Ow. ZaJedwie
dota.rlo do mety (lą=nie z
o•mnicmymi).
bynajmniej
jest to
Nie
szczególnie dobralfly przykł:i.cl.
ów „Wc<;•ka~nilk stUJcliów slmte.cznych", wyt11oszący 30 do
4-0 proc. dla klrajowych uczelni technicznych, spędza sen z
odipowiedzialpowiek ludzl,
nych Z8 na1uczia<11ie - od rninisl.ra szkolni.atwa wyżs7.R.f!.o
po szeregow<'J(O asystenta.

od.z.n.ac.zienie
wysoikie
To
otrizymail dr Rosi~k z okazil
a.rch:iwa.lnej.
40-lecia praav
Pracę !Swoją rQ'Z.począl on w Niebłahe konsekwencje
roku 1922 w a;rohiwum wiJeń
skim. Warto podJkreślLć, że dr
SZlkody. 'WY1!1ikające z tego
st.a.nu rzeczy są więk.s.-z.e. n:7f
Ro.si.alk byt założycielem pi€rw
by się na 'f)ierwsży. rzut oka
szej w P<JUoce sieci Powiawydaiwalo. Wykształcenie każ
państwo
archiwów
towych
dcl!"o i·nżyniera kosz.tuje pań
wych na tenmiie wo.i_ ~ódz
stwo 100-150 1tvsięcy zł'°'tych.
llliego. Jest prócz te,go autoAl.e utraita OWYch spe>d:ziewarem stz:eściu po-zycii książko
(.m. i:n. Księg.a.rnia E.
n.ych ]nży;nie.row '~.qt dla paó°WY'Ch
stwa w istode podwójna: .ie-Or:ziesz,kowe.i i S-ki w Wilnie).
śl.i how.i.em uświiadamiamy sn?t"a7. kilkudziesiięcicu all:'tykul:ów
1 . ro;zpraw
unaukowych.
bie że na stu roZl])OCzynają
pemieszczanyc'h. w róimych
<"'r.h studia oolitechniczne -r1octyka.ch.
60 do 70 odpadnie. to trzeba
. Jub~latowi ,gratuilJuijemy
zairazem pamiętać. że ci o.<1!:1Z~CZy;my Mu dalszych sukC'etni „tarasu.ia <li'rogę" takil'j
_,, . _, b
se>w w 'Pr
sa.me.j Jfozbie i•tmvcll młodych
a~y 'l.&~ uo t'a regi'O!Ilu 1
lud-i;i którzy mo,,.Jiby p<>myśl
""zkiego.
nLe studia od.być i zak<>ńczyć.

„_,

cl\fi

N

ieda;::"np. 1'0tZmGJwi.>Wlerm z P€'W'~· 7<:.sięg.axrzem o ty.m, co lute foupu1ą i jaikiie k.s1a.:ki cie.
szą si~ 1UllJW'l<:k·s.<'y•m wZ'ięeieim. Z caI-ej te.•J ~ozmo.wy. najbairdziej za•S·tanow1.!Y mrvie wwagi, d0<tyczące a.u torów,
k.borzy me bud._zą Zll•interesowan.i.a. A
nie są to b!fnGJJ•m7Viej a·ut'Orzy lcsi.qże•k
K~o by się, na prz·y.lcla..td,
hch!JiCh.
sPD>dzienv<JJl,. ze POtPada w zap<nnnienie Andrzev S•trug ' ze nie w-budmją Cie.JWU.'IJ·ści czy:eln1'1'&iv p~s~ Tadeusza Boya-żel.e-nsk.ieigo.
Boya oa:_.klatda_nn sob·i.e .11-0. k,iedi" in,
,.,,..
... - 'b J.J m ,--SUJięcić
cizie,''. d z 1 s C•<><;N1v
trochę
Strugo.w.; i przyAndrzejowi
UWil'{Jt.
r1:' CZ'Vtajqcej. PU·bl;cznofri
pom.nieć
ie zb_liza Się <Lwuchoćby dlaJ,e>go.
dzi.eisita Ptąf1 a. roczni.ca Jego •1:1.!erci.
Z1n<I>rł ~. Qrudm.ia
And1rze} St·rug
1937 roklu. a w brzy dm pozn„e; odbyl się je•go pog<rzeb. Bra·łe•m ud.ział
w tym pogrzebie, który byl czv•mś
nieza•pomn.i.a·nym. Za. t•rum .ną pi·sarza
sz/.i wszyxy: je-go pr.ayjacie·/e i wrogo•wie polUyczni, którzy 11.ie morli
nie uznać w n•im tal.em.tu i -:hmralo1
· l ,-1 ·
Je.go pol·g ~t.e>ru, choć nie pocizieai
dów. Jeśli ma jesz<:ze se,ns wy ariy
i zba1lalizowmnii zwrot .. la<S szt-ninda·
· k
rów". tb wlaśni.e t>uta6 by/.by JG 1· na)d
'
b.(!rd,ziej na miej.sou. Poczty ~ztam arotve

O'l"ganizac,ii

pC>/i,tY'c.zn-·!JiCh

i

_.

,„<r

1
mou;y
S·p9l:xznych,
wairzyszeń
wf.eńce, dużo wieńców skla•da·ll!J'Ch na
mo•gile, k'wia•ty, du.żo ktvi•Mów, rzu7a•n!l'ch Ż)łCZli.wy mi dlo·ń.m·i. choć f.o

;~t. późna jc,iiei~ był.a.

oto obraz,
pa•mięc1·.
Z..(1c.ho1vał się. w.me;·
·,..,r',.'
""
.źe w
kri,Y'J>omi·nam sobie rawnie,ż,
.9ltieJ a"'ie'..iięcy później w wa>T'sZa•w'l.a!fsta•u.., IQhOlfv;ce Publi<:Z'lleJ odbyła się
f"- Strua, PD.~więcon~ pamięci And·r.?e11 a
zgroma<lw•no
k•lore1
różne
1
sy, prz,,.Y'la" la jego książek. 1 ·ę·ko.pii rysun.kf•atdu na jqzyifoi o-bc.e. lis-tu
Pls.a.rz.a __.: ib.ia.~n;eń ud.ziela/~ ż0na
~~~- el/y Strugowa. Chodzi-

i

;:,a·

Dlaczego

odpadają?

Przyczyny owego zjawiska
to oddzLelny. srerMi i
skompliikowany problem, k:óry poruszymy tu tylko marginesoWX>. Prz.ed dwuma l:ity,
on czę.lic iowo pI7.JE:dm :obvł
Z,1tem badań ankietowych
kladu Sociologii UL. któryrai
objęto 1247 studentów I ruim
uozelini warszaw.sk!ch. k>rakowskiclJ wroclaiwskich oraz ~
w
w mniejszym zakresie Poznal!liu 1 Lublilflie. Zeb:-ano
w
dane statystyczne
także
dziekaina1tad1 i pirzeprowad:Z<">no 71 wywiadów z P'faCOW:!'likami naukowymi. prowadzą
cvirn L za..i ęcia na I roku.
Oto przyczyny rezy~nacj.i ze
studiów w op!tnii badiinv<'h ·
„przebala!!!l!,I 16.9 pr<>e. ga.nientie". lenistwo
pomyłka,
!!\li! 15.5 proc. l'(Y.Z,Czar<>wanie
z.alama.nfo.
proc.
~ 15,4
się
pi-r.f'kona.nie, że nie da
• .idy.

brak wa.!!.'li 12,2. J>NX:. run.ków materialnych
!!!li 11,8 pNX:. - brak uzdolnień

!!!I 6,8 proc. - złe przyg0.
t<>wanie w szkole śred.
wie
!!łl 15,8 proc,
lub brak danych.
Z badań wynika, Że tyl'.t<>
2.3.8 .proc. stl.1diujących pracc"wało 1>ystematyczni-e. że zmapracy
samodzielnej
jorność
wYniOSlo ze szkolv śred1ni~ i
tylko 18,'7 pr<J·C„ umi·ejęt.no.'ć
robienia notatek - tylko 20.~
proc„ a zaledwie 17.6 proc.
studentów chemii i rolnic~wa

············•••:
•••••••••••••••

wys~aiwie, zaglądaleim oo

leim po tej
gablot, odczy.tywaiem wy-raźne pvsmo
a•utora „żóite•go lcrzyża" i był.em pewie•n, że za,jq.ł on trwałe miejsce n:ie
tyllco na lwirta<eh hi.·~wrii. lUera11:wry,
ale ta.kże w se<rcaicli eizytefoik.ów. A
oto do·wia1duję się z rozmo~vy z k.s•i.ęgarze•m, źe tale nie jest. Malo kto
o no~go py>ta, a jego powie·śr.i i no-,
we·le, wydane w lafa•ch 1956-58, leżą
na. pórlwch księga-rsldch.
7Vd•rzej s.trug byl postacią faiscynującą. Nie•k.tórzy 11a.wet t>t.vie.rdzą, że ba•rdiZ'i~j nOJleźy podzigo J'Q!/co czlow•ieloa, niż J'aiko
wiać

A

na.uczyło się w
sprzętem
giwać

t'Zkole p<>slnłabora.toryj

nym,

Czytelnik nie powinien wyw tym miejscu po„win me
wn~osiku:
chopnego
Proj.est s:llklQ•ła średru.a".
blem - j.ak już JX>Wiedziano
- .ie.sit na.dier złożony i upraszczanie go prowadzić mo·i;e
tylko do błędów.
snuwać

Jak

zaradzić?

na to pytarne
trudniejsza Nie
<>ezywiście mow:v o obniupoziomu wyższych
żeniu
abv
te'1hn.iC7lnych,
czelni
w ten tSpOSÓb 1ch
zw1ęk.s.zyć
Przeciwnie. ,
„prz,epust.ow<Jt.Ść".
;potrz.eby Jl;oopodarki krajowe.i
i rozwl.iająca się w św1<?c1e
staiwlają
burzli'W'i.e technika,
Od.powiedź

jest
ma

jesz'.:7...e

co·ra.z to Vl'YŻ.SZe wymaga.ni.a.
W tym właśnie kierunku równać muszą nasze ucz.einie, n'.e
zaś w stronę słabych s-tudu•-

tów.
Dalsze zaost>rzenie selekcJ;
wsitępnych,
egzamin.ach
prźy
uzJ::>Jtraif.n'.ejsze określanie
nauczyciehl szkól
nień przez
badań
drogą
średn!ch oraz
testowych. ud0c.<ikonalen!e mew
tak
dydaktycznych
tod
szkole jak i n;i uczelni - otu
n :eliczne tylk0 spośród sz,e.rokiego wachlarza środków zarad.c.oz.ych.
chcinlby
d,zLennikaI""".
Ale
uwage na pewi(>n
zwxocic
- .ie~o z.daniem
szcz.ePólny
Oto zn.acz.na cz<'ść
ast>Ckt.
młodzieży. a zwłaszcza rorl:>.'ców. uważa tSpr&w<> studio•v
śm!e'!·c:.
za kwestię życia i
Wciąż
h<l!noru 1 dyshonoru.
jeszcze Pokutuj.a prz.e.sądy spoktórych istota zamvłec.zm-e.
ka się w tym. że apoóe<>zu.ic
sie dypl<>m czlowieka z wyż
szym wvksztalcen'em_ zaś _1je
darz;,r
cza.sem
do•cenia (ba,
pe>garda). uczdwei pracy „r.a
n!tŻJSzym szczeblu".
'"'ś:ród powszechności owy~h
<'Io od•ważny<:h
prz.esądów niemal za,lkzaią się ci ro<l;;.!.::e,
któ~-z.y wid,ząc że icl1 la.t<J1roM
ni<: wyróżnh s:ę StZcz,e_góJn v-

mi zdol:no.ściaimi, kierują. .i4
P<> pro.~tu do nauki zawodu.
Owe błędne ambicje <lan!a
dziec:_u wyższe)l;o wyksztal :··~
rne niezależnie od uzdo'n:.cń,
uieł,\Vniaia

s:e

bard7 o

przyjął

bo

.iuż

gocfoości.

Nie
wj
sarrz ?Vie
chciial za•S·iadać przy jednym stole
wraz z U1•klmi ba:rd.a-mi. sa•n.i<:ji ja7<:.
Jttlius,z Ka•den.-Bam>d.rows•ki i Wacla;w
Sie•roszewsloi.
Spośród wiel1t utworów Struga na
spe<ejal11ą uwa•gę za•slu.qu.j-; n-1<?'lvątpl!~
polwźnych rozmwrow · po'1i~...;.•c
u.je
.. Zo/.ty lcrzyż", wyda•na po ra:z pierwszy w 1933 ro/w. Opubli-lcowa.111e tej
pow1.efoi zbie<gl-o się pr.zy,padk.ov;o .z
dojściem Hi-t'wra do wl.ardzy w Niemczech. Dziś z perspekt!J'WY c.za.m owa.
d.(]Jta nabie-ra symbo•licznego nieledwie
znaiczenia. ,,Żótty k.r:ryż" to ·~wieść
""

Autor zap om n1•any
-

g/ębok.o

a.11.f!l'loojenna. ja•kby ost·rzeczasach, kied_11 ze
wszyst 1cich stron 11aira•sita./.a w Europie gro.źba nowej za1vieiru.chy .
b
liźajqca się setna roczni<"a po(1863),
s.f.yczniowego
wsta•n>i>a
zwróci z pew'1lością u.wagę na
tego pi.<arza. Jede>n z reda1kt'Orów naszed te•l.e•wizji zwierza/ s.ię w ro•zmowie. ze mną. ~e chcieli.by· zaadaipf'Owac dla. Tea•t>ru. Popula.rnego .ied11ą
z no•U..'2'l ,')..!ruga z tomu „Qjoowie 11a•
•-·· vos-więconego
d.ziejom
st'", w cavv-sci
pows·tan.i.-0. Myślę. że ta•fde op.owia„Mogi7.ka'' lub „Poln·lci"
dan·i·a jaJlc
bardzo by się d;/,a tearl·rtt telewi:zyjneqo na•da•wał!/.
M1eiszkaiwom naiszego mia.sto wa•rzwiąz·ki Andrze)a.
to wzypomni.eć
Stmga z l,a<lziq. Kto cz1flfal ,.Dzieie
_ie•dnego 'P:J>-:isku". t.~n. wie. 1z je·dnym z boha!ferów tej powieści jest

żen ie, r.zuco·ne w

z

.
prcdukeję no·woc:zesnrch kine skcpów 23-cal&wych.
Za.kla-d za.l)patruje w.;;?ys.flkie kn.jowe ząkla·dy pr0>dt1knJą
ce·, telew~~CTY w lampy kine sk-0>powe 14- i 17-caio•we ora:z
prc.dnkcji eks pc·rtuje (o•kolo 60 proc.)
7,nac-1Jllą o:nęśe
Na 7Jd,jęeiu: k.&n.trola techni inna balonów d·o lamp kineskoip&wych.
fot. Grzęda
CAF

.............
,...,.____________
__.;..______________________________
Zawieys'kim
minut rozmowy z Jerzym

Pięć

Wierzę w

teatr polsk·;

a.rzad Lódzkiego Okrę gu Zwiqz:ku Literal6w Polskich zorga•nizowal w ub. roku cykl bardzo interesu iqcych gawęd li ternckich, odbywaią~ych się
stale w /.oka/u związku przy ul.. Mi-<:kiewicza 8.
W ponie<dziale'k zainaugurowano drugi z kolei cykl
tych gawęd .Gościem. któr11 uśw;etnil UJi.eczór, był zriak'Jmity powidciopisa•rz. dramaturg 1 eseista Jerzy Zabardzo
Prze/ee-ki.ego·'
„Po1vro tu
Autor
wieyski.
na
teatru
i.nteresuiąco mówil na temat wspólcwsnego
ciei.ezwy.k.le
11
długa,
się
Za•chodzi.e. po czym wywiq.za /,a
kawa dyskusja.

Z

W swoich nie-z.wskie cie-

kawych Wl'Powied!ti·ach - zapa.n
uW.Zględnił
cząłem przede ws-iystkim problema.7..achodniego.
t-ea.tru
tykę
że jest pan ba.rdizo
Wiem,
Mzyie .iedn.lk pozmęcz.o.ny.
wie nam pa.n pa.rę b<Jdaj słów
na temat wspólcz.eisncgo teatru J>Ool.9kiego?
- Wierze w przyszl<•ść polskie; dramaturgii! Ma•ny p.rze
cież s"Joro mlcdych. v: alentowan>•ch pisarzy jak Mrożek,
Choi1no•\vsiki,
BrosZ!kiewi<:z,
Ka>rpo•wi<:z i tnini, po k·tórych
mejcd:nego!
spodziewam się
Mamy ró-w.111eż świetnych reży.>.et'ów i do~kornlle ten•try a to nie tyllro w W..ir~iz&wie,
ale w cale.i Po!.s·:e. Ja. i< więc
nie być tutaj o;>tym1s~ą!
ze S]>OSObKorzystając
chcialb~·m za.pl tać, jak
nr.ści
pcl.rafi pa.n pogo·dzlć od'IJowiewicepnewodd•r.ialną funkcję

Wid.ze.u:a.~

a P·rzede
w.ozy.~"'1tim członka Rady Pań
si-wa 7.C swcją pra.cą pisar-

Pl'zY .0 .po•s-0-bności warto .pl'ZYZawiey.oiki
pomni_eć, że Jerzy
jes1t łodzianinem. Tu. w naszym mie.śc:e, uczęs~~zal do
gim:na?jum, tu też jako mlody aktor wv.<:Jtę!JQ>Wai w Te„Po•pu!?.rnym" pod dyJózefa Pilau1k1ego.
potem
o;>uścil
Zawi-eys.ki
swoje rodzi.one mias:o. lecz
nie za·pomniat o nim. W jepierwszej ;xnvi<:>.5c1
też
go
pnyjacieln".
jes·~eś.
„Gd-zir.
:ematyka
dominuje wla·śnie
lódc•ka„.
Za•wieys·ki ma też -~· Lodzi
wielki·e grono przyjaciół. kttórzy po skończeni·u p0n.edr>:ia.Jknwego wieczio•ru o•lo·cz~·li go
Zna.k<'m'ty
ziwartym kole•m.
p;.o.at'z zinalazi jed'11a•k chwil·kę
czasu. ażeby porozmawiać z
„Dzcenn'lka
pnedsta•wic-ielem
atrze

re•kcją

Lódz1~'i ego''.

-

niczą.cego

Liter?.tltw

.fnn Koprowski

Pisarza. Rwd;lw się zdarza, żeby ktoś
byl w calym swo•im życiu ta.k. prostoz·•ni.jny, by nie sprzenie-wier.:yl się
swo;m i•rbeO~·O•m, zacho•wujqc do k.ońca
ra.z p.rzyję.tej
so•bie
w!.e•rJW·ść
.
ide 0 z
ogii.
w czaiw.c·h, ki.eNiebrnha to rze•cz
dy lu.dzie zmienia.ją po.glądy z d-mia.
n•a dzień i za lada podmucheni przechodzą z jeitlJne·go obo·.ztl do dru.gi.ego. An•drzej St-rug (wla.•ci.we 11a,zwiod począt.:k~t
siw Ta~e·ztsz Ga./eicki)
·
l s1ę
·
· ·
SWta•-'o
zw•1·ą.za
"'•mego zycta
~·~ ·.
s 1""00
z le•w1.cą spolec~n-ą i do śmie1·ci d .zielil z mą los t~lnw•ny. Choć .<am. wyszeidl. z le:gion~it>. nie lub il 7>0le.gion.a.we.1 sa•na-<:<Jt i byl z nią w otwarlej 1cojnie.
Pols•Tw.
Gd11 w r. 1934 PD•wMala
Ak~·'1emia. L'UN-aitury i rząd 6wcusnv
zaprop?now:rł Strugowi gcyJp•1ść jedpinego z piętnastu a1ka.cl,erńi1rów -

w•:z<.~

przy ukończeillu
Slą·d
podstawowej,
szkoły
z kolei w w:elu wypadkad1
„PO•st.awi<ina na głowie" rQ]a
liceów ogóJnoksrz•talcących. z
winy oczyw'ście rod1ziców, nie
wladz szkolnych.
Pows-recbnie dost~pne. bezwszystszk<>lnie'two
J>lat.ne
z
to Jedna
kich s7.CZehH naszych największych zdol1YTrzeba .iedna.k. byśmy z
C7.V
rue,f umtieli na.prawdę skutecznie kol"'Z..vsta.ć.
.JAN MUREWICZ
śni•e.

za.kład p•ro•dukuje la.ropy kinf' sk-0•powe do te.Jewi7·01row 1ł
i 17 ca.Iowych: W na.fbli-i.sizej przyszłości zakład uruchomi

/,odziak. Staszek Cuwik z
.i~io
talcźe wz:rusrnjqca posta:
a
prole·wrius.zlci. A
p~a·wdz;i.we
matki S.tru.g by·! w· Ło·d:zi w 1905 ro/w i wY
u:o}ny śu:ia·to•wej. ~
pierwszej
cza•s·ie
Nie jest też przypad•ki-em, źe w ro•lw r
otrzymał z rąk ówc?esnychł
1933
ojców naszego miasta 11agrn.d11 lite-ł
laureatów.!
radca Łodzi. (Na liście
lvtÓr!fm I,ódź przy.zma./.!J. przed rokfem
1939 nagrody, znajdują się ponadto
taikie tuzy li:e-ra~ury jOJlc Al.eksa'nder
Swiętochow.~k.i. Jt1lian Tuwim. Zofia
Na~kowslca i AleJcsa.nder Bruckner).
Strug re>pre.z.e•ntowal ów tak cha-•
ra.l<;terystyczny w no.szym kraju typ r
pisa1rza-ob11wa>te./a. Wywodził s1ę ze
Stefa.na Żeromskiego i nie
szlw/y
poza. klima.tern
jest d:o po•myślenia
tzw. żeroims.zczyzn y . M/.odszy o dzie11>1.ęć lmt od m1to·ro. „Przedwiośnia",
był Strug wyrazicielem spo/ecznd
roli lite•rafory. k'órej mia.rę najwyższą dal nc·m Stefan tero•mski. I jeśli
cl.zi. ś wie wsz1rscy sięgają po u-twory
jednego i. dru.qiego. to glówną przuzbytni p~<fos.
czyną może tu bvć
ol>ecny w ich dziela·ch. żaden pi•sarz.
clboćby 11a17'wio·k•.zy. nie ocala sie, dla
"
wszy·stkich
-pa•lcoleń we
przyszłych
swoich ksiażlrn.ch. Tylko naJ.'<:·n.•ze z
"
nich nrzecho•dzą z epoki w e.nok"
" "
,..
i z pokolenia na p9•ko·lenie. Moż.0my
b1-1ć bardzie•j spoko·.in<i o los utworów że·rom.•lc;.e.no. Mi-mo takich c.ZIJ
i·nnych gl-0sóto kr11tJrfti. .i<?st <m wcinż
czytany i. n•ie prze·sta)e 11as :rndziwiać. Gorzej niec'> powiod/'.o sif' St-rugowi. za,p.emne dl.a•ter:io. że tr.lemit tri
ort /:0romsktie110 mn>i.e}s,zy. Ale i w
obfif.<?j twórczofoi Struga do.•ć j.ewt
rze•=z11 mądrych i cie>ka,1011cl1. na•visn.n)l'ch z 1><1' sją i zna.jomofriq spra>L'!J.
Trzeba rozejrzeć się na W'lt"> w 1l''/dan1pch tl1 ciar/!I osfa•tnic/1 ki!-k11 laf
paw1e-'ciad1.i
i
·ie-na opa.wia<!Jb.ni(1·Ch
k'óre ni.e za•.•łut11l1J s·obie na zatn·m-1
7,aslid:yly n'!. dl11ry1,, żvcie. ł
"'<>nie.
ł
Wierzmy. źe jest omo przed mmi.

1

Głównego

Zarządu

I'oJGkich,

ską.?

tam·!e
Be7i;orzecz1nie
funkcje ! moja p1·a·Ca zawodowa kordują ze sohą. Ale
daj~ .<;JObie iatkoiś rnc!<".
- Cz~·li inacrrej. morn<t siQ
półlkaeb
n~
iż
i;p.r.·cł'!iewRł,
ks!ęg?. r.>kich uka.i:ą się wkrótpa1\skiego
ce nr.'We ksiąi;ki

p!óra?
- Ostatnio „Czy.teln:k" ,,.ryda•l tom mo'ch nowel pl. ,.Roma.n.s z ojc<:vzną". a w tym
m!.:::'.~!ącu

u.każe

.s:ię

nakładem

PIW Nlm, zawie·raJącv 9 moich
a
w.onólczes1;rvch.
d:-:'1tów
\:\~ rkl n!-ch „WY.~,cika ~ciana".
•. - :

1

„Mit10.~ć

An.ny" ·i jnne.„

Które ·też
ba.ro·zo chętnie.

przeczytamy
M. J.

Stalek
z masy plastycznej
moskiewskie.i
stoczrrii
W
wypr0dulwwa.no p:.erw.szy radziecki state'.{ rzeczny z masv 1>lastycznPi. Jfst to „pasażer" o mocy 100 KM zabie~·a
osoby.
63
ia.cv na poklad
21
Rozwijać bcdzie szybkość
km na god?.inę, za.$ nie>wielzaledw!e
'·ie zanurzenie
'Pól metra - umożliwi żeg\u
gp nawet PO mnieitSzych rz~
ka·~h.

Jak ośw'ad<'Zy! komstruktor,
M. Awzuch. s!aitek zestal :11b!Jdo~va:ny. z tworzywa. poliestrowego w specjalnych f()trmach.
M~·l·er! ·a.t :>: klóreg" wykon'.1!10
sta.tek. wytrzymal<Jt.Ścią 'P!'awie
n ie us lepu.ie stali, a je.st od
nie.i 4 razy ].żej.szy. Nie ule:ra
k<J·rO'.lji.
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Studium etyki
przy WUM-L
Przy · WUM-L, Jak co roku,
rorgantwwano Studlum Etyki,
·oa które przyjmuje się JeHcze
~łoszenia
kandydatów,
zajęci.a rozpoczną 11ię 15 bm.,
G godz. 17. Program obejmuje:
Przedmiot 1 zadania etyki:
'llora.lno.ść jako forma śwlado
no&cl społecznej; podstawowe
kierunki i zagadnienla etyki
1ormatywnej; moralność komunistyczna; filozofl.czne zagadnienia etyki; etyka marksl
>tiowska, a niektóre wspólcze
Jne kierunki etyczne,
Wykład prowadzi dr E. Krle
;elewicz z Uniwersytetu War
J7.aW.skiego. Zapisy przy,lmuje
'>raz udziela bliższych infornacji sekretaTlat WUM-L, ul.
PiotrkoWfl'.ka 232, I p., w godz.
11-14, tel. 454-10.

40

fałszywych

,,s.o-s

Wczrn-aj wieo'ZlOl"lelll były te.
lefony do Ló<lzkiego Oślt"odlka
Telewiz.ii od nieuwar.i:nyoh
telewidzów z zaJP)'ltaniem
jak nastawić od'biomiki na

wlaśaiwY

odbiór.

z.ly obraz nie

W

było.

irziekań

się

na

•
•
•
•

Na mar.i<ineeie tei sta·tystyki
się ldlkfl uwag.
Wydaie sie. że kao za fał,s,zywe
nadawą-nie
syg:nalów ..S-0 ·S
- pa]j się", są niewspółmiernat~wa

Smieeh

=
-

======

,,antymonopolowy"
W Miedz:vzakładowym Domu Kulturv w Lodzi (Al. Politechniki 17) otwarta zostal:J
wystawa karykatur z .,Karu-

zeli".

Wystawa obejmuje r!§_un'.d
tematyce
.. m~mopolowei' )
cz;terech autorów: Karola Bar<tnleck.ieJ:'(I, .lerze1ro Ja,nkowskier.o. Ka?.imierza MM<>le'4·skieg„ i Józefa Skoniee:;nerro.
Zwiedzać ia można do poło
wv
października
w
godz.
10-18. Wstęp wolny.
(o

l"OZSZerzentle zaiSiP"'ll -

Obok:

pe<prawteatia odbiQI"U -

było

naileżv

pamiętać.

że

.iedinym z głównych
zamioeprzenr<>wadzonych zmian.
Telewizvjny
Ośrodek
Nadawczy liczy w tej mierne również i na
wspó!Tprace Ddbiorców. Wszelkie uwagi na
temait iakośoi i m.sie.l?ll odbioru są miile widziane i skrzę
tnie odinotowYWzne.
Do przedwczoraj
pu:nk:y
ZURiT n:ie miały zbyit wiele
praov przy pf7.eStaw1aruu telewiooirów n.a siódmy ka:nal i
dos!Jr-ajamiu ich. WołyWak• zaledwie OO zgros.reń dziennie.
I tak np _ w punkcie -oa:zv ,\.lei
KościUSZJk;
39. trzech dodla1tkowo zatrudinionych
techn.ików nrie rniaJo nadmiaru pracy,
Wcwraj
w
Cenitramym
Punkcie
Zglooreń przy
W..
Plotrkowskiej 91 rozpocząl sie
run. Około 200 telewidzów w
clarru tego .iedne.i<o dnia d0magaJo się przestawienia odbiorników na odbiór siódmym

chwilLl obecnej telewiz.ia

alarmów co kwartał

W br. do sie:rpnia. łódzka
straż PQŻaJrna odnotowała 121
tałszvwvch
alarmów
We
wrześniu - dalszych ·7. Wykrvto i echwytano 37 sprawców niepotrzebneiw i szkoc11iwego nadawania S-O-S
et.o
.s.traży, w tym 16
mlodocianych. 28 sprawców :orosr<ilo
uka0ranvch prz,ez kolegiia Or<.iekaiące
irrzvwnami
od 100
zlotvch
(!?)
do 2 miesięt'Y
aresz~u Iw trzech wypadkad.).
Poza tvm kilkunastu clluJi,ga.
nom alarmującym niePotn.ebnif' straż.
wlepiła
maindc.•.y
milicja.

kana-

A

~it!''

nie niskie. biorąc POd uwagę
spol€CZ!lą szkod1iwo6ć czynów.
Przecietnie
411
fałszywyc!1
alarmów w jednym kwartale
40 niepotrzebnych. d.enerwujących wyjaroów straży. to
chyba
wystaTCZaiacv syg1I1.al
do zaostrzeni~
sankci.i kairnych. Poza tym. warto bv zasad?.ać oE?loozenip w„--ro.Jr,Yv nc1
ko.szt „żartownisiów" w gaz.ecie.

kanałem. R7.eCZ zrozumfała. że
tylu zgł01Sz.eń me mOŻl!la za-

są

Zdziwione

ooob.v.

ktare
czyszc7..e-

Przy NTU 303-04 ·
, Już dziś

~

·„

•
! ___ _______
~--
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Konkurs- anl·deta

,,Co sądzisz o SĄM-ach'' trwa
~IE- Nagrody czekajq "l~ Weź
WIELU CZYTELNIKÓW, KTÓRZY ZBYT PóŻNO ZDECYDOWALI SIĘ NA UDZIAL W KONKURSIE - ANKIECIE PROSI NAS O
PRZEDLUŻENIE
TERMINU SKLADANIA
ANKIET
DO KOŃCA
MIZSIĄCA. PROSBĘ MOTYWUJĄ TYM. ŻE TRZEBA ZASTANO·
VIIC SIĘ NIECO DLUŻEJ NAD ODPOWIEDZIĄ,
POOBSERWOWAC NAWET „WLASNY„ „SAM"ITP.. ITD. INNI PROSZĄ NAS
O POWTÓRZENIE WARUNKÓW KONKURSU.
Spełniając więc
życzenia czy
teln1ków przedłużamy konkurs

c!o 31 paż.d:z.iernika. Przypomina.my je<lnocześnie, że oglos20ny on z. ostał przez „Dziennik
Lódzkl" i Lódzk!e ZjC<lnoczenie
Przedsiębi<>rstw Handl<>wych Ar
tylmlaml Sp-ożywczymi w Lodzi,
I;:tóre ufundc·walo cenne
nagro<ly.
Celem konku.rs.u-aJJk!ety jest
zebranie

opinii· jak

naJs.zeirszej

rze!>Zy ke>nsumentów o samool>slugowej forn1!e sprze·daży, o
\Vardach i

j.ej

2a.1eu1ch,

7..aip-orzna

nie się z pos-tulata.mi klientów
1 ustalenie ewentua·lnych 2mian,
które okażą się <Ila klientów
korzystne. Ankieta-k·Gnkurs d·C>ty
ezy SAM spGżyW1Czych, piekarniczych i mięsnych znajdują-

w nim udział
żywezej

branży

f

plekarnlczeJ,

mięsnej,

b)

w

Odpowiec:llzi na te pytania na
leży nadsyłać na a<l·res „Dzlen
n.lka Ló<:lzkiego", ul. Piotrkowska 96. Należy po<lać nr SAM
i jego adires oraa: swoje imię,
cyeh się pod zarządem MHD 1 naizwl<>ko 1 dokładny adres.
Uczestnik
konikursu ma prawo
tylko sklepy opatrzone tym
szyldem należy brać pod uwa- do zglooiz.enda kl1ku wypow:iedzi
n.p.
na
temat SAM pieka1rgę.
niezego, mięSIIlego i ·spożywcze
W anklecie-konku'l'S'ie należy go.
o<lpow!edizieć
na
następujące
Kopęrty prosimy zaopatrywać
pytania:
Czy odpowiada ct samoobsłu godłem „Konkurs SAM".
1 gowa forma d·<>konywania
Wś:ród
uczestntków
an•kletyk.onkursu ro.zlosowanych zosta
zakµpów 1 czy należy Ją roznie
12
WARTOSCIOWYCH
NAszerzać?
GROD:
radlooobiornlk
„KoliJaki·e masz uwagi, życzenia ber"„
odkurzam:, aparat totogra
I postulaty na ten temat?
3 zegarki damskie, neKtóre SAM
MHD wyróż liczny,podróżny,
leżak turystycz
3 niasz
pod wzglt)odem zaopa- seser
ny,
aktówka
oraz bony gotówtrzenia, estetyki oraz sprawnokowe.
Po<nadto
Zjednoczenje
ści i
uprzejmości obsługi?
przew.klz!a.to specja·lne nag.rody
Który
SAM MHD, twoim za najlepsze wy.powiedz!, które
zdaniem,
spełnia
warunki
będą mo.gly posłużyć do pewwz.oroowego: a) w branży spo- nych posunięć origanirzacyjnych.

2

4

1·,

eatr Powszechny wyst=i.a . ~
tej chwili sceniczną opOW<iesc
I . Ilfa i E. Pielflrowa o t:rzech
kombinatorach, którzy o•bjeżdżają caly kra.j w pwzukiwa.ni11 „12 krzeseł"
salorwnvych - a riaczej slcarbu, 11k.ryfe"o w jednym z nich.

"

W poszukiwaniu nie 12 aJle /: lcrzesel (i to zwykłych!) przyjechał ostatnio do Lodzi. z deslwmi zabitej prowincJ·i, ...,,,,wie>n stary księżunio - duc/v.)wy ,..kuzyn uroczego bohatera :;!Owieki Vautela „Pm-boszc.z wśród ubogich", tylko o ba,rdziej od niego
obfitych kształtach.
Po dłuższym Tel uczeniu stary proboszcz wszedł do sk1.eopu sprzedającego modele najba,roz•iej nowo-czesnych fOll.eli, t(J)kich p!X!matów z me-

t

ta.ZOwych rurek
oryginalnych w
rach.

ma.sy plastycznej;
loszuutaJCh i wymia-

s z.::a

aa.
7

7

.::;;;

~~

'9._

Zadzwoń dzil: 303-04
wszelkie tematy związane
TV na nowy kanał
1 przestrojenie telewizorów!
DZIS, w godz. 12-13
przez telefon 303-04
odpowiadać będzie na pytania
inż. zBIGNIEW MĄDRZEJEWSKJ
dyr. techniczny ZURlT w Łodzi

z

przejściem

o.ra~

Inż.

LONGIN WISZOWATY
dyr. Łódzkiego Ośrodka
Telewizyjnego

W łódzkich

Okazuie się, :!le w d.mach
od 1 do 12 bm. na 'lllooen1e
d<Y.ZJOrU

kotłów

rem;cmt

kotła -ry;y

W

odbywa
Się
ul. Butora.
z t:vm. zaiklad ten

związku

le.st

orz.ez 2 ty.l<Od.n:Le

nieczynny. a więc p.raktyczrule w
ciaJ<U tego czasu odi:de± zgło
szona do czySz.c7Je1!1la no.rmalnego

1

i

(nie ekspresowegol

bedzie leżała. Jak z tego Vv-Ynik.a. trudności maja charakter przejściowv. Miejskie Prailnie miały do wybOtru albo
wstrzymać
przyjm<.>Wanie
odzieży
do OZ)'57.C:Zenia normalnego
(nie e!k.s;presowego}
termil!l ~ Zdecyd0waino się na to drugie. Nor-

malna produkcja
roz;pocznie
&ie już od polowy tego mie.si.ąca, stąd osoby, które oddawać beda
do ozy=e;nia
s .• -oia garderobe około 20 bm ..
otrz:vma.ia już t.ermin 2-3--ty-

0

Zarząd
Główny
Poiskiego
Z:wiązku
Esperantystów, Wa.r
lZaWa, Ul. Nowy Swlat 27,
przyjmuje zapisy na ko~pon
1encyjny kurs język.a. espera.nto.

*

*

*

*

*

*

#/.
z
leksykonu,
Ulożonego
;i-rzez dr Zamenhofa. dla Fran
cuza obce jest tyllto 13 proc.
słów, Anglika 30 proc„ Niem
'la 32 proc.
i
Ro6Janina. 60
proc. Z późnie.!szego słowni
ctwa
zatwierd"""1ego
przez
4.kaclemię
Esperancką
Francuz nie zna tylim ł proc.
>łów, Anglik 10 proc., Niemiec
l3 proc., Rosjanin 14 proc.

I

Do nowych :(owłaclz światowe
;o ruchu e&perancki..,go wy?ranych na ostatnim dorocznym kongresie w Kopenha·
dze wsze.dl przedstawiciel POl
ikl, mgr Zdzlslaw czuba.
#/.
Wśród
bogatej
różnojęzycznej taśmoteki
z nagraniem
~rcydzieł literatury światowej
w oddziale ociemniałych espe
rantystów
holenderskich
w
4.mhon znajduje się nagrany
~aly Faraon Bolesława Prusa
po esperancku.

W ,,Tygodniu
Pisania Listów''·

,,RELAX''
otwiera podwoje
;.Relax". to nazwa Klul>u FaJI"
maceutów, który z dnlem 13
bm. otwiera swe p-Odlwoje przy
ul. Roosevelta 1-3.
Gospodarze :rada zakl.adowa Ló<l'Zklego Zan:2ądu A:ptek,
nastawia się na stał~ towa;rzystwo w swoim ldul>1e nie tylko farmaceutów ale również
Iekairzy i pod tym kąte~ projektuje się tema,ty o<l1C2ytow na
ukowych, dyslcusjl, pogadanel'
I Innych l.mprez. Klub czynny
będzie cocla:!ernn·le w go&z. od 17
<Io 22. Na miejscu pędzle bufet (jak zapewniają g-0s.pOOa.me
z dobrą kawą), grająca mafa,
telewirzo.r, radio, srzachy. Bywal
cy znajdą w klub1:' pelny wybór a.ktua!nych p1san c?dzlennych i fachow-Ych, kra1owych
a.raz zagran.fcznych. (Kas)

'11!.

~ef 6•

ostatecznie

który

z

modeili za.ku.pi ksiądz
Za>P!Jta.l go ·..vręcz.

tvch

podcieniach ~
ł
narożnika przy :
Piołrkowskiei :
Tuwima
~

W

!

Dwie witryny Łódzkiego Do ł
'Jl.U Obuwia przy zbiegu ulic ł
Piotrkowisklej i Tuwima przy ł
ciągają
od
soboty
uwagę
wszystkich przechodniów.
Wystawiooe w nich cenne
przedmioty jak motocykl, lo·
dówka.,
telewizor,
pralnica,
-adioodbiornikt, aparaty fotograficzne, rowery i inne - to ł
"Jagrody dorocznego patdzier- ł
'likowego konkursu
znanego ł
pod nazwą „akcji 300" organi
rowanego przez PKO. Oczy- ł
wiście
nagród Jest znacznie ł
więcej, nie wszystkie jednak ł
jak choćby samochody
.syrena" mogły pomieścić się ł
w dwóch wltryn~h.
'
Konkurs trwa do końca paź ;
łziemika. ZgłOl!l7Amła przyjmu "
Ją
wszystkie oddziały PKO, •
urzędy pocztowe i ajene.1e za- '
kła.dowe.
(X)
•

.......................""............................. . .
„.

w kil ku zaanzach
ŁóclU<le T-wo NaUkowe
dziś o gGd,z, 18 w

nizuje
prol>oszcz1

-

- Chyba. tadnego! - poflrząsfUl,l glową pro!Joiszcz. - Przepraszam ba:rdzo,

ale

'9

cie do muru.
Więc

Czy wiecie, że ...

(Ka•)

ty! Słowo ho1IOl1'u, łe oglądam te mebellci z nieiklamaną sa·tysfaJkcJq}
Sprzedajq.cy, znakomity znawca psychiki ludzkiej, po minie klieinta . zorierz,towawszy się, że owoc ;,dOJ'l'Za.l
. .
,
l
W'l"esz
JUZ do zeirwamia' prrzy-patr go
-

·

taJkże

Wydam.o
9kolic2'71Cicio
wy znaczek na ;,Dzie·ń Znacz
1ca Pocztowego"; który byl
stemplowamy
oTwliczmckiowym daitowni•kiem. Od samego ram.a tlumy l6dzk1.ch
fil.JJJtelistów oblegały stms-Tro
ze znaczka.·ml; gdzie można
hy'f,o 1U1;by"
11-01We I atare
kol.ekcje.

go.dinjowy,

• 'd me bJarzy ''
czy J"1 ,,pro boszcz w sro
Proboszcz który po raz pierwszy
w życiu z;~kll4l się z teg? rodza;ju
o/va.za.mi stosowane} szituki me:blairskiej. wę&rując dlugo po sklepie, z
nod.ziwem
przygl,ądał
n i·e>kla.manym
,..
się eokspli>natcm.
Toż to pra wdziwe cude1ika!
powtarzal w nieklamamym :::achwy-

!i

terminy? l
l

~rderobę

w
punkt.ach
Miejski.eh ?ralnl t dowiadują
się . Że termin W'.Ykona:nia ich
zlecenia wvnoo aż 5 ty~ni.
.Jemcr.e niedawno ternri111 ten
waihal sie w granicach od ?.
do 3 t:v2'0dni. Rozma;wialiśmy
wczorai na ten tema.t z na·
crrelnym tnż'\1lll.ierem Mięjs.'ict<'h
Pralni - 8ujnowiczem.

I

W czo~a.j lódzcy fila.teiliści
mieli niecodlziennq
oliazję
wzbogacenia
swoich
:zbiorów. Z ok.a.zji VI Między
narodowego Tygodnia Pisania Listew (8-14 paźrlziernUca) <YT"a.z przyparla;jąceigo '7lA
dz>ień
wcwrajs:zy
„Dnia
Znaczka Pocztowego" została otwarta na slowerze 'POCZtorwym przy ul. Tuwima wy
stawa z=ków poczfml>ych.
Zade-mo<n.s t'l"O"Wlimo no,
nw.1
bogattt kole<kcję z osf>altnich
3 lat.
Są Z7UIJC2'kł z serii
kosmicznej Ma.z z serii pba' ków, owadów; a tak.że kwl.a-

tów.

cie. - Prawdziwe cu.<Leńka., palTllie cj,cbrocfzieja.sz.ku! Co za sub~lność i fiUgra.nowość! Co za O'T"Y!limalne k,szta.l-

„•--rze

wydłu

?

!

Edmund Przeździecki

terminie.

około

Masz kłopoty
z kanałem "? •

nia

„"" _______.._._____

i

do

pralniach

Warto również zastanowić
oddają obeciruie do
nad
unowocześnieniem
lóclzkje; PI'Z'eCiwpo:żarowej <>.vgn.a.Jizacii ulicznej. Liczy ona
sobie iuż kilkadz'esiąt. lat i
iest przestarzała. W Warszawie orzy sygnalizatorach umiesrz.c=ne
sa
reflektor.v.
oświetlaiąC<> natychmiast
:ia.
daiąoego s:v$1a!. a iednocz~ś
nie dźwieki dzW'O<llka zwraca- i
w godz. 14-U.30
przez telefon 303-0C
.i.a 11wage · PI7...echodniów Tla ł
ł
odpowiadać
będzie na pytania~
alarmui1tceP-o W irrnnych kraj ach siosuie &ie fotokomc\rlti
mgr
, ··
rfo.~onuiąoe
'lldieć
tych. którzy wzvwaia straż. a we Wlo-szech np. dzwonek alarm<>wY
svenali:z.atorów jest
umies:zkierownik Wydzialu Kultuey
cz.onv we wnęce - oo naciPrez. RN m. L~i
śnieciu guziika. onad1> za.stawGłówne
tematy:
ka i chWYta rękę alarmuią
cee:o.
Rozwój placówek kU!tural
nych
W Łodti rozbudowuie
się
życie teatralne l.odzl
svgnalizację uliczna
m.
in.
•
Kina i kluby tllmowe
w Rudzie
Pabianick'oe.i
(',ia ił •
Domy kultury 1 tlwietllee
ukończeniu) i
na
Bałutach ł
zakładowe
Rozwój czytelnictwa
(zaplanowana).
Niestety.
w
•
Problem koordynac.ti funrnzbudowie nie uwzględniono
duszów
I inicjatyw w dzle·
osiae:nięć technicznych w
te.i
dzlnle kultury
dziedzinie
choćby
takich
Inne problemy rozwoju
•
n~eskomplikowanvch iakie za- )
kultury,
stOSQ'Wano w War.sza.wie.
się

wi~

dłuższe

Dlacze20

krótkim

przestawienia

sie

tyg0dnd.a.
Bvwaia również sporadyczne wY'J)aJdJkrl. P«'OŚb o p<Jl!lQWne
przestrojenie telewj.ror&w już
111.astaiwionych uprzędJn.io · na
siódmy kanal. Ma to miej~
.s:zczegó1n.ie
wówczas,
~dy
wJaści.ctele t.eiewiwrów mogli
odbierać mograirn
jednoc7./.!Ś
nie na, szóstym i
siódmym
kanale.
(w:it.)

rreń

nie dysponuje jeszcze danymi z terenu
województwa
(punkty k<>ntrolne SOTl o ile
- i czy w ogóle - rozszerzy1

pali

„siódmym

łem".

w

Okres
żył

Z<l$ie1? odbioru progTamu

nadawanego

ALARMOWANIE STRAŻY POŻARNEJ,
PRZY POM:OCY
ULICZNYCH SYGNALIZATORÓW, BEZ PRZESADY MOŻNA
PORóWNAC DO SYGNALOW
S. O. S.
NADAWANYCH
NA ZIEMI, MORZU I W POWIETRZU
PRZEZ
LUDZI
ZNAJDUJĄCYCH
SIĘ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE.
ZBYT
CZĘSTO JEDNAK ALARMUJĄCE „S. O. S. PALI SIĘ"
NADAWANE DO STRAŻY OKAZUJE SIĘ FALSZYWE.

•

łatwdć

MIELI$MY WCZORAJ' MOŻNOSC
OBSERWOWAC
PRO·
GRAM LóDZKIEJ TV, NADAWANY
JUŻ SIÓDMYM KA·
NALEM, M. lN. NA TELEWIZORZE 0,RUBIN" I MORION"
•RZESTAWIONYCH WLASNORĘCZNIE. Z ZADOWOLENIEM
3TWIERDZAMY; ŻE ODBIÓR
JEST LEPSZY,
Nlż BYZ.
UPRZEDNIO.

ż.adrn,e,go!

JaJle to? - zdziwil się za.s11roczosprzedaWca.
_ Przecież przed
chwilą dmc.:idzil ki.~Uidz, że meb.le U!
ogiąda z nie!kłaJ7r-amą saty.sfa.l<;.cją.
-

ny

To prarwdal Oglqd.a.le.m je wysoce usat:ysfalocjomiruxurvy! poltu1.11iie
zoodz>il się proboszcz. Ale wid:zi
pa.n, pcmie dobrod.zieja.szku: tam -u
sie•bi~. na probostwie, w mojej jad.al~•.
"'otr.·~~b••J"'
l-z~•e'-•k n;~
„ _ oglą'"' ,..
~- ~ ~ "' ~~ ""
~ '"'
damia; ••.ale do sieodze>nJta.
JAGO.

waeh fizjQlogil pracy" tz cyklu
problemy WISpóJ~eJ organ!·
zacji pracy),

*

W

:to

*

lokalu

StoWarzyszenia
„Trzeźwość" (Obr. Stallngradu
78) dziś o godz. 18 „Wieczór
satyryczno-artystyczny" z udzia
Jem H. Safrlna, E. ,"<':Vaśniewski..,j, w.
OehmańsLrl;o, K.
Iwińskiego 1 w. Bogdańskiejo.
wstęp za okazaniem JLM-ty
członkowskiej.
#f.
Dziś o godz. 19.15 w lokalu
Ra.dy Adw6ka.ckiej (ul. Piotrkowska 63) odbędzie się zeb:ra.nie dyskusyjne na temat: „B.
w. d. art. odzieżowych, dzleWlarsklch
i pończoszniczych".
n:vskW!ję zagai mn ;s, Doren·

~~.:.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~----------------~~----------------------~----------~--~~~~--~~ga.,
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orga

ŁDK
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NIE NISZCZCIE STARYCH SWETRÓW
CZAPEK, SZALIKÓW, RĘKAWIC itp.

KAS~~~~KIi

Z dniem 1

5
5

E
E
E

damskie i męskie; 21foote; rx:>zJaoane 1 metalowe, okrągłe i kwadratowe, no.woczesne z
kalendarzem, a:ntymagnetyczine, 1•:strząsood.
::
porne, wodoszczelne, prod. S'2'1Wajca-rskich
E
firm: Longl!nes, Doxa; Cyma; Schafhausen.
§PIÓRA.
S
Szeroki zestaw piór wiecznych; kompletów
:;:
z ołówkami grafitowymi t kul:kowymi: Wa:;:
terman!Il. PaTJcer, SChai:tter•s,·
SSAMOCHODY:
E ,,Renault Dauphi'll-e'•; ;,Woiga"t ;,Moskwicz:";
:::
„Wartb•lrg de Luxe".
ELODOWIG
§
prod. radzieckiej: :,Zi!t" i ;,S·aratow"

5

3

;;

czechoslowackiej:

;,Calex~~

5 KOSMETYKI.
E:
Ba111.1k O<feruje ·stzeroki zestaw kosmetYków:
E
pertumy wod<;r kolońskie, klredlki do wairg,
5
n0<wooze~e śrO<ll<rl. do maik.łrjatżu
CIP'Odk:lady
S
na tw.aJI"Z masec!llkl,· mlec"211ta, rzimywacz& i

§

lnne)

najpnedndej~-zych

firm

światowych,

:=

Wysokiel jakości mioeSUlnld kawy
? - palonej .,Columbia Special"
::!
Brand" z najleps.Zych gatun•ków
2:
lumbijs·kiej 1 brazylijskiej, świeżo
::;:
opakowaniach „Pelcao" po 0,5 kg,
:: {IERBATA.
:::
szerol<i asortyment
herbaity najaepszych
::
firm angielskich, jak: Ridgways, Li<pton,
E
Lyons. Lyoru; w o.rygl!nalnych pacz.kach
a.Ponadto
100 g.
:;:;
polecamy szczególnie na okres urJo.
E
pów 1 weekendów herbatę w specjail!lych
orygiin.alnych torebkach po 2 1 21/• g, do je::l
dnorazowego parzenia tzw. „Tea bags« an.
::
gielskich :fiJrm Ridgways i L\Jp.ton.
§WINA GRECKIE DESEROWE,
;:::
słodkie Muscat typ samos w oryglinalnych
:;:
butelkach 0,75 !.
: KOSZULE MĘSKIE WIZYTOWE

=

:=

=

:;
;::

:=

::
:':

E

§

:.;

;=

z

mie.c;rz.a.nikl

teryilenu z

ba:\vietną,

(li

ul.

Główna

Ul. Zgierska

E

ut. Sanocka
AL 1 MaJa

:l
i:
i:

WOJEWODZTWO:

§
=

S
E

§

E

E
E

E

E

i

POGOTOWIE telewizyjne
=ynne cod:zienn.ie, tele•
fon 337-74 J. Bryk, Ja<ra•
cza 7
16028 G
RAB.KA - przyjmę d'Zie
cko na okres roku. Dobre utI'zymanie,
opieka
zapewnion.a. Plsarslka
Rabka, Krakowska 25
16011 G

makulatury

ul. WoJskA Polskiego
ul. OlJr. Stll11ngradu
ul. Rzgowska
ul. Kochanowskie.go
ul. Llma.nowskie&o

24
8
56
8
20

ul. Nowot,W

§

13
74

U i

lł'I

26
53 i 212

LOWICZ1 ut. Bllch z t Biela.wska 2
KUTN01 ul. Kocha.nowskiego 30 l Królewska 16
LĘCZYCA: ul, Górnicza s, Kilińskiego I i Belwooenka 21
PABIANICE! ul. Obr. Stalingradu n
RADOl\ISKO: ul. K. Wójcika ł2
SIERADZ: ut. U Grudni.a %1
SKIERNIEWJCEI ul, Mszezonow.skla 7
TOMASZOW MAZ.: Ul, Mireckiego 123
ZDUŃSKA WOLA: Ul. La.ska 95 i Szkolna. 24
WIELUN-NJEDZIELSKO: Ul. Krak, Przedmieście ł6.
5098-k

PRAGA
POMOC domowa do d'Zie
eka przychod'Ząca lub na
st.a.le potrzebn.a.
Oferty
„rn~a7"
Biuro Ogłoszeń;
Piotrwowslca 96
15937 G
POMOC domowa do mapotrzebna.
tel. 542-90
16324 G

E

~

§

S

E
:;:

E
::

S

:

E

E

E

§

:;

E

§

nJe wyma-:

=

prasowania o :fakturze pope11111y.
polsklm, o różnych faso. S:
z ma.nkletami wywijany-§
ml !ub pojedynczymi.
!!
CWNFEIWJA DZIECIĘCA.
:;:
sweterki, pulowerlci i kamizelki z włókien E:
sztucznych (brillon, terylen) dla chłopców E
i ct zlewcz.ąt. Nowość na rynku polskim, arty.:;
kuły wyso·lciej ja·kości,
ładne w
kolorach E
i praktycz.ne.
5150-k S:
gające

Nowość na rynku
nach kołnierzyka,

„ESKA-Radio" wznowilo
usługi
radiowo-tclewiZY:i•
ne. Przyjmujemy dostro
jenia 7 kanaru. PiotrlOOW'.
ska 224, tel. 414-15
16187 G

kolorach ciemnych zł 25 za 1 kr
kolorach Jasnych
zł 35 za 1 kg.

ŁODt:

:l

=

§ KA1;An.

4646

ceny starej dzianiny

W Lodzi i województwie skup dzianin oraz innych szmat
prowadzą następujące punkty:

TECHNIKOW normowania, operatorów z uprawnieniami na żu:rawie wieżowe, stolarzy
maszynowych, monterów wod .-kan., spawaczy
do c. o. i gazowych, rurkarzy, szklarzy, malarzy, kopaczy oraz robotników niewykwaltfikowanych zatrudni natychmiast Łódz
kie Przedsiębiorstwo Budownictwa MiejskieŁódź, ul. Towarowa. 75/79.
ziarnistej :; go-Wschód l ;,Extra :; Zgłoozenia przyjmuje dział zatrudnienia, pokaiwy ko- E
kój n:r 4 w godzinach 8-14.
4719-t
palone w=

:=

E:

w
w

i:

5
laik: Ejjrz,abeth Arden; caorven.· Coty; ruo:n E
:;:
La.iwin, GuenLailln., RwblJnsteino Weill.,· Lo!u'.llS E
:;:
PhiU!ppe.
E
E:ŻYLETKI
S
§
Szeroki zestaw żyletek zal!Tallliczn<Ych; głó~- §
nie prc·dwkcji .an.gieJiskjeJ, Ja·k: 7 o'clock, MiS
nora Gillette Blue oraz najwyżsrzej jakości E
światowej żyletki GiUette Blue Extra 1 Wil- i:

=

podwyższone

Wszystkie punkty skupu Lódzkiego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych płacą
obecnie za dzianinę wełnianą i półwełnianą:

~ wpłacone w kraju i .za granicą ~
§

SPOl.DZIELCZE
pogo.to-WiP. telewizyjn~adio
we tel. 384-04, Lódź; ul.
Więckowskiego 5
'r

wełnianej i półwełnianej.

~POLECA ZA WALUTY OBCE~

S ZEGARKI

września br. zostały znacznie

PR~COWNICY POSZUKIWANI UJ

INŻYNIE~A włókiennika, pożądana specjalność tkactwo, na stanowisko starszego
.asystenta zatrudni Laboratorium Przemysłu Pasmanteryjnego w Łodzi, ul. Gdańska 47.
Warunki do omówienia.
4759-t

I

łej
rodziny
ZgłOS'Zenia

KURSY SAMOCHODOWE
PRZYSPIESZONE
zawo-

KUPNO

~~:neikówa.mato~~~~~ho~;:

wych, weryfikacyjne kle
ro wców,
za OC'Zn e I. Il
MASZYNĘ
sa!Ildalkową kat. Zgłoszenia przez zakupię .
Telef01!1 547-04
kl.ady pracy i zapisy Indywldualne
przyjmuje
't'owarzystwo Krzewienia
t'Dff
Wled2y Praktycznej l.ódt,
Uf
Tuwima 15, od godz. 8
do 2-0, tel. 258-60. Rozpo. J częc!e kursów zaocznych
PEKINCZYKI
s?.Czeniaiki kat. I, n 21.x„ mechani21>.X„ amatorskie w
MONTERÓW samochodowych i pomocników, s.p.rze::tarn. 22 Upca l!l-4l kćw
od g<:.diz. 12
IS~ lcażdą sobotę.
4851 K
blacharza samochodowego, spawacza, inspek- DRZEWKA i kT'Zewy otora technicznego zaopatrzeniowca I maga- wocc·we; oodobne, ag.re'
Isty p1en-ne, tuje, dmz-ewzyniera zatrudni natychmiast Miejskie ka
alejowe,
parkowe,
•
krzewy na żywoplo.ty oPrzeds1ębiorstwo Transportu i Sprzętu Budo- raiz róże w druży:m wyTRZY
pokoje, kuchnia
wianego Łódź, ul. Łęczycka 11/13.
J.0 ~tolń~~1~~1-Z:~~~ (bez wygód) w Rudzie
w
domku
4684-t Kra•kowslka 42, tel. 349-20, Pabićll!lJ•~iej
dwurooizi11.n ym z o.gródd·oJaro „9" d:o końca
kiem (64 m kw.) zarnlenlę na
trzy po.koje, kuclmdę w
blokach . Oferty
„15871 ''
Bi•UII'O Ogłos.zeń.
Piotrkowska 96 15871 G
KAWALER.Kl'), S'!JÓldzielDoS·kOn.ale111!a czą, drużą, w śródmieś
Rejon Eks1>loatacji Dróg Publicznych w Sie- ZAKL;'\D
Zawod·owego
org.a!Illizuje
ciu
zamienię
na pc·:lobradzu, ul. 15 Grudnia 29, ogłasza PRZETARG
ku1rs wyuczający zawodu ną ewen. mniejs'Zą. Oter
NIEOGRANICZONY na sprzedaż samochodu kinooperatoa:ów obsługują ty „15930" Biuro Ogloosoboweg·o marki „Warszawa", typ M-20, w cych projektory o szero- sizen, PiotI'kows1ka 96
15930 G
cenie wywoławczej zł 18.000,- w terminie Jrnści taśmy 16 mm. Abs.olwenci kuirsu ot~zyrnu
24. 10. 1962 r. Przetarg odbędzie się w Sie- ją uipraiwnienia kinooperadzu przy ul. Armii Ludowej 31 o godz. 10. ratorów Ili kategorii. za
pisy: Z..ódź, Ląkowa 4, tel.
W/w pojazd można oglądać codziennie oprócz 2fl905
4677 T
niedziel i świąt w godz. 7-10 w miejscu
RURSY
przygotowujące
przetargu. Przystępujący do przetargu winni do egzaminu czela<l·nicze Dr MARKIEWICZ specjachorób skórnych,
wpłacić do przedsiębiorstwa wadium w wy- go w zawooach: mo~ar lista
moczofryzjet'9kim
oraz wenerycznych,
sokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do skim.
plc!owych,
Piotrkowska
branży
spożywC'Zej
(cu15917 G
dnia poprzedzającego przetarg. W przet.a·r gu lcieimicy, pieka1rze r.z.eź. 1-09-6
mogą wziąć
udział
przedsiębiorstwa pań n1cy) organi'Zu.je Za1klad D• ZIOMKOWSltl - spestwowe, spółdzielcze, organizacje społeczne Doskonałenia ZawodQwe- cjalista chorób weneryC7
go Ló<lż, ul. Ląk.owa 4. nych,
skórnych 16-19.
oraz osoby pr-ywatme.
5143-k tel. 289-05
4674 G Piotrkowska 14
15640 G

Zf OAZ•
I„ ________
I

Samochody-motocykle
„SKODĘ"

WMMF# &QIOł!Ufo'.11

Aleksandra

pól miliona zł lub inną atrakcyjną wygraną
w Krajowej Loterii Pieniężnej

W gmachu Akademii Medynnej
w Lodzi, przy ul. Narutowicza 60
uruchomiony został

KIERMASZ PODRĘCZHIKOW AKADEMICKICH

42.000 wygranych
6.240.000 zł.
WARTO spróbować SZCZĘŚCIA!

czynny w okresie od 2 do 20 oaździer-

p.

Kozłowslfa

z domu CENKIER
Wyprowadzenie drogich nam zwłol<
nastąpi w dniu 10 października br. o
godz. 16 z kaplicy cmentarnej na
Dolach do grobu rodzinnego, o czym
zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym
żalu
·
BRAT i BRATOWA

16337-g

**

llliM* il*MiHM

.

ri-Qił

Wszystkim tym, lttórzy

złożyli

osta-

tni hołd pamięci mego brata

B
~

GRZEGORZA
T•MOł IEJEWA
1

składa

najserdeczniejsze

podziękowa-

nie

1

Uwaga, studenci
Akademii Medyczny«h

t

ś.

NAUKA

1111111111111111111111111111111Ili1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ZGUBY

1102

W dniu 6 października l!J62 r. zmarła
po krótkich i ciężkich cierpieniach

LEKARSKIE

Motesz wygraf

ł

(po kap.itainym
remoncie
1.:00 \ . - - - - - - - - - . . . :
km) sprzedam. Piot.rkow
WOJCIBCHOWSKI
,Tan;·
ska 224, tel. 414-15
Grabów, 'Zgubil l<artę ne
mieślnJCV\
wyd.
przez
MOTOCYKL „.Junak" do
S'J'.)rzedania.
Oglądać
Z2 Izbę Rzemieślniczą Lódż
lj;OQa G
Lipca 33-2:2
llm25 G

LOKALE

PR.Z.ETARO

I

USŁUG I

wyrobów dzianych

Ekspozytura
~
włodzi, ul.Jaracza 6~

I==-====·

SAMOCHODY~ ;-,!!~
orari: c1wie „Sy;re:ny•! -ł
sprzedam.
Francisa::k.aflsk.a 40
15935 <1

SIOSTRA

l6282-g

w
W

"'*

AWWff''F#WM

il

dniu 7. X. 1962 r. zmarł

Henryk Sikorski·
długoletni i zasłużony pracownik Zarządu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa

Hurtu

Spożywczego

„

Cześć Jego pamięci!

DYREKCJA i PRACOWNICY

~~

;147-k

.gWP1,;4~

O!'l<>szenła

wyrola.-

311 50
"

r-0we
Informacje o wszel- 3
kich usługach
0
Pogot. Ratunkowe
09
Pogot. MUicyJne
07
Nocna pomoc Iekar·
ska m. Lodzt
444·44

Straż Pożarna

K<>m. Mie,iska

Mo
Jl:om. Ruchu Drogowego
P1·yw. Pogot. Dziec.
Pryw. P•ogot. Lek.
MOI

rr:A
T li!:::

r

•

08
292-22

3516·62
oo-oo
333 3

· ~
;:::~~

6illl 1L'
llTill Ili

1.'EATR NOWY (WlęckoWskiego 15)
godz. 19..15
„Brytannik"
MAl.A SALA (Zachodnia
nr 93) g. 20 „żabusia"
'.!.'El\TR JARACZA (Ja!'ac2a 27) g. rn „Krako·
T;'lacy t górale"
AT:tt 7.13 (Traugutta. I)
g. 19.15 „Pasztet jak1cll
malo"
'l'EĄTR
POWSZECHNY
(Obr. Stalingradu nr 21)
g 19
• ·, , · .1·5 „I<Uotka" (do0 ;;~n one od lat Hi)
243) ETK:Ą (Piotrkowska
wal"g. 19.15 „Kwiat Ha
OPERA
Krako~i ·Ta.rac:w) E!. 19
ARLEKIN
I górale"
nieczynny ~ 0 lczanska 5)
PINOICIO <Ko
.
g. 17 . 30 „Baj~rn1k'!- 16,~
TFATR
ZIEMI ch~'Q~a
KIEJ (Kopernika 8) G:z.
w
terenie
ra

"'" wtorki 1 czwartki w
god'Z. 11-19; w środy
Plątki i so·b oty w god1z.
M~-::;,1E3U: l\w1 HnliedST2 !eRle I1·0R-tll~
~
.
CłłtJ REWOLUCYJNEGO
(Ul. G.dańs·ka 13) czynne
w każ<1q nied'Zielę i dni
P °wds"«lnle w godz. od
10 o 17, a we wtorki
I czwartki od god'Z. 11
do 18 . W P-Onledziatkl i
dni PC>śWJąteczne muzeum nieczynne.
MUZEUM łłlSTORU Wl..0
IUENNICTWA (Piotrlrnw
slca 282) Wys.t..,wa pt.
„!.OOO
lat
Wlókienn)clwa".
MUZlcUM lITSTonu WLO
KIENNICTWA Csa1e wy
stawowe pr7.Y Ul. Wieckows.klego 36) WYs-tawa
pl. „Tkaniny I Projekty
Jolanty OwldzkieJ". Obie \\'YS\.a\\-y czynne
codziennie,
prócz P<>n•edzialków, od godz.
ii do 18.

01

ZOO -

*czynn-e
:;. *g.
•
"'- *
"' .,.

9-16.

PALMIARNIA _ czynna
od gc.:fz. JO do 18 (prócz
ponle:lzi.ałków),

WVST ~& W &T
.a

CBWA (Piotrkowska 102)
Wystawa malarstwa Edward.a Kuśnierza czyn na codziennie w godrz.
od l-0 do 19.
BIURO WYSTAW ARTY·
STYCZNYCH (Park
s:enkiewlcza). Wystawa
malarstwa krakowskiego. Czynna codziennie
1J1111
111
oprócz poniedziałków, w
/lfll//
,,. gooz. J!f-13 i 14-18, w
niedziele i święta od
)IUZEU M SZTUKI (Więc- god'Z, l~B.:~_J?.rzer-

f;:T.

fJZ E

„~~.l:.9-:::. ł&l_.~Jlne -,~~„,

„.

~

fi''IA

I N A

17Jlfi lll T~I
•
ILU&fl
Ili====~·
:;:.-,~=="'""'"'

KINA PREMIEROWE
i""
•
•
BALTYK (Narutowicza 20) --~-"fJiJiifi&
„Siedmiu wspaniałych" DICM (Nawrot 27) ,.Żółte
(panorama) prod. USA,
pislsko" .prod. USA dozw. od lat 14, g. 10, d o:zw. od l.at 7 g. 16, 18
13, 16, 19
20
POLONIA
(Piotrkowska DWORCOWE
I<:aU67) „Et cetera pana pul
ski)
„Szpital',
„Pańkownlka" prod. tranc., stW<> mlsiowle" g, IO.
dozw. od lat 18. g. IO, 11.15,
12.30 .
13.45, 15,
12.30. 15. 17.30. 20
16.15, 17.30, 18.45, 20, 21.15
WISLA (Tuwima nr 1) GDVNlA-STUDYJNE CTu,,Rio Bravo" prod. USA wima 2) „Dach" prod.
dozw. od lat 12, g. 10, wt.,
dozw. oo lat 12.
13 16 19
„Malarstwo Repina" pr.
wr.OKNIARZ (Próchnika radz., g. 10, 12.30, 15,
16) „Ksl111.<: I aktorecz•
17.30, 20
ka" prod . USA, dozw. HALKA (Krawiecka 3-5)
od lat rn. g. 10, 12.30, „Bestia" prod. węg. 15, 17.30, 2-0
dozw. o<I lat 16 I{. 15.45,
' LNOSC
~ b
18, 2-0.15
i'
VI o - 0 16 ,. ,„y yszewMl,ODA
GWARDIA (Zie1
sk\~
1 „serce
szpa
Jona 2) „W·ozy Jadą na
da
(panorama) pro~.
za.chód" (p.a1no.raima) pr.
franc. 12
do-zw.
30 !..,
20 u SA dozw o·d lat 12.
30 15od 171'\t
g. IO.
· •
•
· •
g. 10, 12, 14, rn, 18, 20
KINA I KATEGORII
ODRA (Przęd?.alniana 68)
„Dwaj panowie N" p.r.
KIN
po1I
dozw od lat 16
o l.DK c:rraugutta 18)
g ·
rn ·
„Bro~rza nad st.ep-em" - OKA 17c'.ruwl.ma 34) „Tom
P ~
ju~osl fr
doo:w
od i'
"' .- ·•
· cio Paluch" pr. meks.
raima)t 16 g. 21() (p.an•O- dmw. od lat 8 g. 16.
• ZA
·
„Zmartwychwstanie" I
ll.•U -·
- nieczynne
serla prod. rad:z. d·oo:w.
STYLOWY <Klllńsk1ego 123) od lat Hl g. li!, 2-0
„w 80 dni dookoła PIONIER (Fr.anclS'Zkańska
~wiata" (Panorama) pr. 31) „Uczeń diabla" pr.
USA. do1.w. 0<1 lat 12, USA clozw. od lat 12 g,
g. 15.15, 19.30
lG. 18, 20
ZACHĘTA (Zgierska 261 POKO_.J
cKazłmlc;,rza
6)
„Jadą go~ełe, jadą" pr . „Kroi strzelców prod.
pol„ dO'ZW· od lat 16. cz.„ dorzw. od lat 12, g.
g 10 12 .3-0, 15, 17.30, 20 16. 18. 20
·
'
POPULARNE
(Ogrodowa
KINA 11 KATEGORII
18) „Afrykańska królo·
wa" prod. ang. dorzw.
ADRIA ('Piotrkowska 150) od !At 12 g. 15.30, 17.45,
„Zakazane
płoeenki"
20
pr. poi., dorzw. Q(\ lat REKORD (~g.ow&k.a n't' 2)
0

<T?w·

•

::12 : ,~::1..__,.i,a....»·

EIJV.1

~rJ.TJ'd

,

·

Wiedź" prod. cz. d02w.

lat 9 g. 9.30. 11.30.
13.30,
„Tragiczny
za.
maeh" prod. jug. dO'ZW.
<>d lat 14 g. 15.45, 18,
20.11>
ROMA (Rzg,o.wsk.a nr 84)
„Dwie twar7.e agenta
„K" (pan=arna) prod.
cz. doizw. od lat lJ6 g.
10,
12.30
(seans zamk1n-lęty), 15, ll',30, 2-0
SOJUSZ
(Płatowcowa 6)
„Tak · długa
nioobec·
ność" prod. fr. dozw.
od la.t 16 g . 17, 19.15
SWIT (Bałucki Rynek 5)
,,Francuzka I miłość"
prod. fr., dozw. od lat
18, g. 15, 17.30, 20
od

prod. meks„ dO'ZW. od
lat 16, g. 17, 19
ENERGETYK
(Al. Politechniki 17,
róg Felsiztyńslkiego) „Tomci·D
Paluch"
prod.
meks.,
dozw. cod lat 3 g. 17,
„Ja.kobowsky i pułkow
nlk" prod. USA doz.w.
od lat 18 g. 19

* ~ *
PRZEDSPRZEDAŻ

<lurowtcza, ul. M. Fornalskiil,i 37, przyjmuje rodzące I chore g1nekolog!cznle z dzielnicy Polesie. z 11 I 12 rejonowej
poradni „K" z dz!elnicy
W!dzew oraz z dzielnicy
Górna z rejonowej poradn! „K" przy ul. Rudzkie1 33.
Chirurgia Południe S7pitwl im. dr Jone;chera
ul. MllLonowa 14.
Chirurgia Północ - Szpl·
tal Jm. Pasteura, uł, Wigury 19.
Laryngologia: S'Zp. Im.
d·r Phro<[(owa, ul. Wó1C?.ań
ska 19:;,
Olmlistyka: Szpital Im .
N. Barlickiego, ul. Kopcińsk!ego 22.
Chirurgia I laryngologia
dzic-cięca: Szpital im- Konopnl·"-'l<le.i . Spo,rna 36-5-0.
ADRESY
I GODZINY

domu chorego w przypadkach piln~·ch na zlecenie lekarskie wystawiane poza godzinami pr3 cy
gabinetów zabiegowych.
ADRESY

GODZINY

PRZYJĘC SWIĄTECZNEJ,

WIECZOROWEJ
:-<EJ POMOCY
SKIEJ:

I NOC·
LEKAR-

Swiąteczna pomoo lt>·
karska
udz!ela
w dni
ustawowo wolne od pracy pomocy dorosłym 1
dz!eciom w amhulatorlum
! w domu chorego w godzlnach od 10 <le P .
Wieczorowa pomoc le•
l<arska udziela
w dni
powsizednie pomocy dorosłym I d'Zleclom w amML
bi.:latorium w godzina<'h
rg
łlJta l'J
od 18 do 21 o~a'Z przyjmuje w tym czasie z11!0Llmanow9klego l. Piotr
S'l'.enla na wl'Zvty dom okowska 25, Piotrkowska PRZVJĘC SWIĄTECZNEJ me, załatwiane 'przez nC'·~TATRY <Slenklewlczaj 4Jl 307. G<lańska 90, Naruto- ; NOCNE.J POMOCY Pm- ną pomoc
lekars.lcą C·:i
Proy~m A d!!bu~'~ m 1~f~ wiC'Za 42, Armil .czerwo- LF:GNIARStCIEJ:
godz. o do 6.
2
~ki\ k:'or::ar•• ' W
nej 8,
Srebrzynslta 67,
Swiąteczna P-Om·DC ple- Sródmi<lście - ul. Piotr
zeum". ..Nt-b1'.....!'kt ko· Laglewnlcl<a 120.
ięgnlarska w dni
us~kowska 102, tel. 271-80.
•
v
:l
a-·
te·k"
Bycza ·awantuwowo wo 1ne O•
p.r ~Y
Baluty - ul. Zuli Para" 'g. 'i6 , 17, „Zebr-0
<lo~onuje zabt.egów dla can9wsklej 3, tel. 541·96.
Adama"
prod.
USA,
SlJJI 1 dmos.lych i. d<Z1ecl w ga- Widzew - ul. S2pltald
d lat 1~ g 18
.
brn"'i!e zabiegowym i w nn 6, tel. 271-53 .
ozw, o
"• •
• Szpital Im. dr H. Wolf domu
chorego w godziGórna _ ul. Lec'Znicza
6
2-0.15
- ul. Lagiewnlcka 34-36, nHeh od 7 do 19.
tel.
_ -0.
427 7
KINA 111 KATEGORII
przyjmuie rod-iace i cho- Sródmlcście _ ul. Piotr
Polesie _ Al. 1 Maja 24
re ginekologiczme z dziel kow•·ka 102, tel. 271-80.
tel
_
l.ĄCZNOSC (Józefów 43) ntcy Bałuty: z 10 rejonoBałuty _ ul. snvcerska
· 382 98 ·
„Dylltans" -prod. USA, wej poradni „K" z cłtziel- l-~. tel. 538 _79 .
·
Nocna pomoc lekarslca
d-OIZW. oo IM 12 g. 19
nicy Widzew oraz z d'Zie!
Widzew _ ul. Szpital- (NPL) dla m. Lod;>,I z
S1.'UDIO (Lumumby 7-D) nicy Górna z rejonowei na 6, tel. 271 _53 .
siedzibą w Stacji Pogo„Kapral z MadagMka· por.a.dni „K" przy
ul.
towia Ratunkowego dla
ru" (panora.ma)
prod. Przybysizewsklego
32
i
Górna - ul. Lec'Znlcza 6 m. Lodzi przy ul. S!en0
tranie. dorzw. od lat 16, Cl~~~'j'"'8~,;.~godr Jordana te~oi4!7i; :_ Al. 1 Maja 24 ~~~~ :;-r ad:~u uct~;~:
g. 17.15, 19.30
- ul. Przyrodn1'cza 7-9, tel. 382-98.
"O dla dorosłych 1 d21e-cl
CZAJKA (Płonowa nr 10.
~
Kochanówlca) nieczynne przyjmuje rodzące i cho- Nocna
pomoc plelęg- zgwszających zachorowaMEWA (R'ZgowsJ<a nr 94) re ginekoJo,gicznle z cłtziel niarsk.a z siedzibą przy nie po godZJ.nach przyj(!ć
„Wlec:tór kuglarzy" pr. nicy Sródmieście oraiz z Al. Ko5cius.z.ki 48, tel. P!'ZYchodllli rejonowych.
s·.iiwedzkiej
dożw.
od dzielnicy Górna z rejo- 324-09 od godz. 19 do ~
Nocna :pomoc Jekarsk11.
lat 18 g. 16, 18, 20
nowej póradni „K'! przy dokonuje
zabiegów dla przyjmuje zgłe&Zenla tePOLESIE (.F<>rnal.&klel 37) ul. Leczniczej 6,
dorosłych 1 dzieci w gll- le!onlc-me od godz. 2~
"-ill)61ęż»,le$Ą . j-. nledi~ ..,,Wł.ilem:;i;.YD&.:.~1>1'.'L;~::-~.J-,)L.,,.111&• ))U16tl<> zabiegowym 1 w do 6 n.a nr tel. 444-44.
biletów na 2 dn\ naprzód
do k1n: „Bałtyk", „Po·
Jonia", „Wlsla'', „Włók·
niarz", „Wolność" odb;-wa się w specjalnej
kasie
kina
„Bałtyk"
(ul. Narutowicza 20) w
dni powS<Zednie w god:zlna.ch 12-17.
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f)ZIENNIK ~ÓDZKI nr - ~4~ (4934).
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· ·SPORT •

SPURT •

SPORT •

SPORT • . SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT. SPORT. SPORT. SPOR{J-i-

, Mecz Włókniarz (l)-Widzew Dziś w Chor~owie

Po raz piąty zNRF

Polska-Irlandia w Pucharze Europy

wydarzeniem tygodnia 111 ligi

Piaty raz spotikamY Się .,...
leildkoartletyC7JI1ym meczu Pols'lraf,
. Do kUku ciElkaw1SZYoh spot- w ooboitę Ul bm.) kubi.oe najN•RF. Rozegrallly on rosta,.,
/kań do.idzie w dzi1ewiąte.i ko- wiekszą uwa.~ darzą r<Xllg;t"y-Wnie we Fra<n:kifwrcie nad Me ~
Dziś na &ta1cii'O«lie w Oh<l'l'!Zo· korrtuzJowalflego
w me=i li- u~rawiedQirwień w
J.ejoe ll"OIZ.ęl'Y'Wek łódzkiej Hl ke Wlókin:iaw..a łódzlkiego
wypa.dlkiu
nem
w 111ajlblirż.szą sob<Jotę d. lllie-1
z
stopera lO'lldyń.slkiego J>a<raiż.ki.„
J.igi, Na.w.i.asem mówiąc. :ne- WiJd2iewem. Jesit to obi.aiw zu- wie l'\Olze.gr-ane 'ZJ0\9tanie spot- gowyim
dJZielę.
kanie
piillkall'ISlkie
Arsema.lu
między
O'Netla.
reipreZalSltąpi
gQ
cze ósmej ruoov J."OIZeg•ra111e :ro- pelrnie u.spraWli.edli.JwiiOlny. zc!s.W lkarżxiym W"YIPadku powi'Illllo
Do·tycilczas<l'WY
ze111tacdami
bilans . . ~
Polski i Lr:lam:lH .pr;aiwd-OIP-Od-Oibnie c·zo.1-0wy obro·ń 
stami. dc;piiero 4 listopada.

niem bowli.em wi~. P~
Pieciu spotkań pr-zypada- wa.e:a CZJtereoh
punrotów
1.ie
na llladchodzącą
nie- czyt11i jeszcze z lidera
taibcili
dziele {sOOlsty mecz Ot'rlcl
z .:ecydow~e:o
fawory.t a.
Wlólmi.a["Z Pab. odibędrz:iie f'Ję
Widzew mirno dwóch
potknięć
byina.jmniej nie zanu.erza
rezygnować
z wysol.<.kh
aispimc.ii. pawin!i.oo więc mieć
w te.i walce ooś do Powiedzenia. Potwier'dzają. to
wVniilci
W rori;g.rywkach o mistmo&two
ligi m i ęd.-zywojewód:zkiej ho.keja Q\St.atll1i<:h c:zterecih spot.kań mina traw.ie Zjedinoc:zeni (Pab.) zre strzoW1S1k:ioh: w diwóch wypadmisowa•li z Ruchem (Grud'Ziądiz) kach Widzew odniósł zwycię
1 :1, a .Tu1mzen.ka z Bychlewa wy stwo 2:0 1 :O • pr:zegira.l jeden
gra.la z Pomcuiza:ninem (Tol'uń) mecz
1:2 ~
jeden
zrem;3 :1. W ta.beli pr·owadlzi obecnie sowial · 1: 1. Poni!E!IWa.ż od wyLZS Rogow-o . PI".led Budowla111y- niku niedzielnego . w
dużaj
mi i .T\.1Jt1rzen<ką jedynie Jeps-zym mierz.e
ziaJ.eż· -.
cr;y
Wid:7.P.w
stooulllkiem l>r.amek,
przy rówzdola utrzvrnać blirższy ·konnej iloSci zdobyt~'(!h punktów po sześć. W środę 10 bm. odbę takt Z cz<:>lówiką. ki.erow.nict \VO
dizie się mec:z MKS Polesie - Ju klubu przyw-ią.zu.ie do niego
t rzenika. o
godz. 16 w Pall"ku tak wważne 7Jllaczen:ie.
~ Maja..
Najw ; ~ksre
niebezr,:>i€CZieńs!wo. g.rozi jednak lidierowi z.ie
stronv n.ajbUrż.s.zyoh sąsiladów,
w tabeli z€151POlów
palbianickioh Wlókiniarza i PTC. chociM: czeka.i a je rówrueź n ie
la1'. we me<>ze. Orzeł może- · bo·
WlókNajlep.srzy
automobilista Lód'Z- wiem okazać sie dla
k iego Automabi:Lk!lu,bu,
Ksawery nia l'Z'.l Driec.i:wniikLem tru.dnieiFra<nk nie spraiwll zawodu.
W sz' ·m do POk0111a111ia jakoby to
pewnY'm sensie na kredyt kte- 1T'...v;,,na
wn:iosk<:>Wać z
za,imoowaliśmy go na m istr'Za p ,o ls•ki ! warne.i
mrez nie.e:o 10 w.ką/y '
pr-z ewidywanda. te oka~ly się w tabeli. a Cz,amvoh z Ra-·
slusizne.
z.e:Cltowalł1le
Frank startu1ąc w ost<łtniej eli- d<0m~ stać na
PTC,
mi·nacji raijdowych mistrzostw Pol n.iesPodziarnkl · kiibfoom
ski, t'Z'W. wairsrz.a.ws.kiej, wywa-1- chociaż grać będą w Pabianiicach.
czy! w swojej kJ.a.gie wozu p'ier-w
s ze miejwe. Tym samym został
w PorZOStalych trzech spotponownie m!istrzem Pc·lski. MiaJ ka111iach zmiemza się:
w Raon najlepsrzy czas w próbie jazdy na górskim oocirnku, a łącz dc>msiku Staol - Lechia. w · Lę-1
c
zycy
Górnik
LKS
Ib i w
nym docobkiem punktowym prze
w y żs-zy!
w-srzystkich uc:zestni,k ów Piotrkowie ConCOI"dia Czarrajdów.
ni (Kutno)

Z

jąc;ych

Hokej na trawie

P.l!n. {Ulster). Od wczor-aj goś ca drużyny amatol!"S1kieg S . Ha•tcie maijdują się j wż n a· Siląs :ton z mistr.zo1W1Slkieg-o zesp.Gilµ
ku, a /PI'Zy>byli w zapowiedzia- Płn. LI'laindH Linfield.
nym skla1dzie.
z wyjąttkiem
Nie mniej llliż 7 od'lcjell przy
b ylo do Pol.siki
rz; jet.i ell1 alSltlką
i<t"laind21ką, i może to być miarą zai1n.tereoowia111ia jej
wystę
pem w Polsce·. Poza 111.imi pr;zyleciailo rów1n1eż 6 dziennilkarzy
z 111a}większych pism codz;ie<nnyich Ulsteoriu i An~lii. W p.nzeciJwieństiwie
do
oficjailnych
przedsta•wicle1i,
;peŁnyc.h
kurtuazyj<nycih gMtów i wypowiedzi, d'Zienniikarze na ogól są
przekona<ni, irż dziś Irla.""Ldia odn iesie 2!Wycięslbwo.

K. Frank

,,·•

mistrzem Polski

Ra.di o

6 tralf.ień złotych 500.000
5 tra.tleń złotych 6.962
4 trafienia zto.t ych 170
3 trafienia złotych 11.
Jed<llocześnie
in.formujemy, że
na nagrody specjałne z gry 285

z dinia 7 .X . . br.

k-0ńcówllca

953:J.

wył-0so-v..·aina

bandero.l nT

•

L

SR.ODA, 10 PAZDZIERNIKA
Kurpi·ński: Uwertura „Dwie chat- ści.
19.05 MUIZY'ka 1 a.ktuą.Jrności.
ki " . 21.4() „zes.pól D'Ziewiątka " . 19.30 Stuche>wlsiko. 2-0.30 Felieto<ll
PROGRAM I
22.H> Gra zespól Wilktora Kola.n- muzyczny ..r. W<łMO.rffa . 21.()0 z
8.00 Wlaido.moS<:i. 8.05 Mutyka kowskieg·o. 212.30 Ulubione wa.lee. kraju i ze świata. 21.27
Kroni.ka
i aktua 1l ności. 8.3'0 Muz yka po1ran- 22.55 Radiowa Poradni.a Ro·dzinsport-owa. 211.4-0 Gra or-kiestra tana. 9.00 Aud. chla klla•s I i i l pt. na. z:J.00 Ostatnie wiadomooci.
n.ecr.ona
PR.
212.Hl
(L)
„Serce
peł
„ J ·esieó. gra na Slkr-t.ypcac h " . 9.4'..{l
ne ziaren" aud. 2'2.30 Międ-zy'l)a 
K o.ncert OJ'kiestry PR w Krak·orodowy ',. Uh[\\rer!lytet tfudfći·w:Y.
PROGRAM II
wie. 10.00 KoJ·espondencia z
22 .40 Tyd©ień Mu.zyki NRD. 2.1.30
gralllicy. Hl.10 „Leka,1-z .ra•::l.z i". 10.25
8.30 Wiadrunośc.i. ~.35 „ Na ścia Melodie n.a dolnanoc. ·23.5-0. Qs1(;ltRo syjska mu'Zyk.a. ll.IYo Ba edecker nie śn1iarci " aud.
9.00 MU1Zyka nie wiaoomo.ści.
Ma,ro'.l<i ec:ki. 1'1 .15 Moza,ika melo- dla WS1Zystkicl1. 9.45 Rad1C•WY kurs
dii ro-zrywko•wych. 11.56 Ko.muu1i- na u.ki języka ro.syjs.lf:iego.
10.00
kat o s tanie wód.
11.57 Sygnal Muz yka ro,z.ry wkowa. 10.30 z ży
TELEWIZJA
czas u i hejnał. 12.05 Wi<1d·ornosci. cia Związku Rad•zieckiego.
11.00 9.55 Progiram . dła · s-zkół: Flzyka
12.15 Rc•1niczy kwad•rans. 12..30 Ra Mu.zyka operowa .
11.57 Syg111at
(dla
·
kla"
„Mia;ry
d i·oreklama. 12.45 „Na swojską n" czasu i hejna•ł. 12.05 Wiad·omc·.5>ci.
i pomiary" VII-VIII)
(W)
tę".
13 .00 Aud. dla klas I i II 12 .1'5 „ Swojskie mel·odie ''.
12.35 M.25 Przer-wa
Urod1zJiny Pu.rpu1rika " b aś ń. 13.2·0 Pi osenki llt·jowe.
12.45 „List ze
Koncert syml'.oniczn y. 14.00 PO!l'- Sląska " . 13.00 Muzyka roZ'rywko- 17.H> Program dnia (L. lok.) .
tret EinhHdy - o pow. 14.2·0 Ra- wa. 13.25 ,.Paitrz, Koś;ciuszl<O " hu- 17.12 Pro.graun P. I. „Nowe konstrukcje" - Powłoki w budloreklama. 14.30 Me1c·'1ie ro•zryw- m o.res·ka. 13.40 Progra•m ćln-ia . 13A5
' (L. lo•k .)
kowe. 15.00 Wi<1d•01m00ai. 15.05 Pro (L) ~nfOJr-ma-cje dnia.
1.3.50 ({,) 17.30 do·Wi;idctwie
Program dJla
d-zieci „Klu.b
gra.m dn-ia. 15.l·O „Od Jkaira do Aud. literacka. 14.05 (L) KalejdoMys'ilki Miki" (W)
Łunmka". l{i.30 Gra zes pól Fran- sko.p
mu-zyczny.
14.45 Aud d•l a 18.00 Me-cz pi~karSlki
Po.Js·k a ciszka Górkie'.l<i cza. 16.05 z cy- d·zie·ct slarsizycl1 „Błękitna sztaIrla·n<lia
klu: „Ama.to'r,s kie ze51poly przed feta". 15.()0 Kern: Dziew-czę z ka- 19.4.'i Dzienntk (Katc·wice)
telewizyjny
(W)
mikrofc·nem". 16.25 Au.d . Ośiro•::llka b a r~u.
15 .1-0 Pieśni chóra.J:ne.
B a•dań
Opinii Publ icznej. . 16.35 15 .30 Aud. dla d-zieci S>ta•rs-zych z 20 .15 „Do-i>ranoc" (W)
„W kraju". 16.55 Chwila murzyki. cyklu: „Co i ja•k ". 15.55 Chwila 2-0 .2-0 Wszechnica TV: „Van Go,gh
- życiez i sztuoka" P't'Oli.OO Wiadomości. 1'1.05 Aud. dla mUizykl. Hl.OO Wiadomo.ści. 16.05
g.ram
cyJ!:lu „Jak pa.iirzeć
mto<lzieży rol<olnej pt. „Na wi1ra- P o.potudni,c•wy koncert s:,•mfo111iczna dzieło . mtu•ki" przed
żu " . 17.:J.5 Feliks Men·dels·sohn-Ba;r- ny.
16.45 „Ra<liowy
slovrniczek
kametą prof. dr .ran Bialoth<>l·dy: l"ra1gmenty z murzyk\ d·o mu'Zy.::zny". 17.00 (L) Omówienie
stccki (W)
dramatu
Szekspira
„ sen nocy pro.gramów. 17.05 (Ł) RadoOL!'ekla- ~0.50 „Faik:ty i poglądy" .- prole!Jniej ". 18.00 Trans mi•s ja meczu ma . 17.15 (L) „Uśmiechy
lata"
gram Tadeusza .Kohńs.k1ego
pilkarskieg;o Pols ka Irlandia. aud . 17.30 (L) Akt. lódzkie . 17.45
(W)w
i
. „
19.51) T ydz ień Muzy ki NRD . 20 .00 (1") Spiewa chór Państw. SzkoJy
21.20 „
pogon za sensacią Dzien•nrk wieczor ny. 2-0.30 P iooen- Mu'Zycznej.
18.00 (L) „Runda z
c-zęść III filmu. fabularnego
k i w wy konarniu Ltne Re naud. p iosenlc ą ". 18.15 (L) Melodie k,ra:pro<!. NRD (do'Zw. od Jait 14)
20.45 ze ws\ i o w si. 21.00 Kon- jów pótn ocy. 18.45 Ekc<llomic'ZnY
(\11'.)
.
cert
chopinowslki. 21.3() Ka;r0ł pro·bJ.e•m tygoornia. 19.00 Wiadomo- 22.l!O Ostatnie wfaido.mości (W)

=-

11

!PO'lscy hokeiści !P(J'l11y1Ślrne roz
sezon. P.Oikonali wczoraJ
Pail.acu Sportowym szwed.2!.ką
d!'UJży;nę
Bofors 7:3 .(1:1, 3:1,
3:1).
Piet'Wsza te:rcj.a · byinajmm.iej
nie za1P<>wiadala pora;ź;k. gośc!
w taikich roznniaracth, cllociaiz
lkirąiżek 2Jna[azil: się w idh bram
ce j-uiż w 7 sekwndzie me=u.
Warlo
wyjaśnić
~n.ą Mimo ta1k ;ponnyś.J.neg-0 6'.t.all"t•!.!s~ność z da.nymi o przy-I Polacy • nie ~o~li si~ Jalkos
nale:imo.ści klubowej re-prerzen- rozegirac. A!kic,i e io~. b) ly 21byit
ta.n tów Jrfa.niil'iii, praiwie wyłą,crz- chaotyc;ne, rue dosc dokladr;ie,
nie występujących w ba.rwa.eh a obr-one-om zdairzały . s!_ę • ra:zą
londyńslcleh zespolów.
Warto ce bl~d;y.
W przec~"'-ieństw1e
prwi>ommi~, iż · są oni za.wo- do gosc1 _Po~acy .grali
2lbyitd•oowea.mi. wobec których jed- nim siku'.PlEm~u. me ISl!ar,.Jąc się
nak ma.ciell.'\Zysta. federa•cja pi!ł- atalkowac Skirzydlam~. Poprmwa
ka.rska za.clwwała. piraiwo J)OIWO- w jch gr-~e naJS1tą:p1ła w dał
ływainfa d·o repre'1Jet111tacji na.ro- s•zych ter-ciacih i dQp1e.ro ~t~~
d-Oowej.
można się . bylo PI";Zel~{lon~c: iz
hoke; ipoil.siki poczynił Ja;kles '.PO
Tamu też zawdizięe"Za.my wi- sitępy.
Jaik .zdoJaqiśmy si~ poj;nforzy<tę
o-zo1'olwych slaw a<nigi€l.9kie.go
futbolu
ja1k
Dalllllly m-0•wać <lJtiu.żyina Bofors p<JS1ada wlasne l<Jd-0wisko, P't"zyby[a
Bnaehfloiwer, Bri•ggs. Irvine,
więc- do nas od·powiedr1io przy
go•tcwa1na do meczu. Otko~iczPodozas, gdy Irlandczycy s:ą ność ta .oadnosi Z'!lacze.n.,e ooikjuż w pelni pr-zy.gotowani do ces u po•l<S•kiej kadir-y. tym bar-dzisiejszego spotka111ia,
poJ.siki dz·i ej, że gr-ała ona w nieco
wią- os11abionvm
.>tkładizie.
bo bez
kaipi.tan S!pOl"towy nie roz
il{<J1ntt11zjo,waonych:
Chodallwwza~ jeszcZe „węzła goi'.'cyj•sikie- ekie.go i Roże.nia. Chodakow.s1k!
go", za j.a:ki możina uznać ob- jurż po ·lki•l•kn.t mhnUltach m ·usial
sadę linii naipadu.
Formacje zei••ć "l lodu. a Ro•żEn.ia w
defonsyv.~ńe zostały j•uż wc,ześ- ogóle nie wysitawiono. Nie zapominajmy również, że w zeniej
u.i.ta.Jone:·
&zym·k<l'Wiak, f1oole Bofor-s gra.ło 7 szwedzS?.aiepaiisid, ' ÓśłbJto. B-µd.Jl:a, kich kadr-owi•cz6w
MellingeBlaiut, Ka,wula.. Ale z naipadeni rem na czele. Sz•wedzi są wyposa1żeni
w
sprzęt.
było niesikoń·czenie wiele k'l:o- a poza tym ~fo.s1konaly
W.5ZY\SCY g,:-arją w
potów, poniew.aż wyr-OISlła 111a- kas11<:ach oohr-on'llych.
na co
_
g 1e prz""'_, se•1elk cjo<nerumi no- wal'to ZW'r'ócić na,.9zynn od'icjewa legenda. Legenda Pohla.
lom uwa.gę.
Naj'1epiej spisa.! się dr.tt;i a.tak,
Na·jlepszy napasibnik Górnika kitóry gr-a·ł w składzie: ManowZrubr-ze z n:ie wyjaśnio•1y·ch ra- .siki, Fonfa'l'a, Go ;-;tY'1a. Pierw51
c·zej przyczyn, jest niedyspo- SJ7~ bra1mke u1zy
. .skał GoSZJtyla.
.
-..
nowany. Nagle o!kazalo sie, ze Zr-ewanżowa•l sie Ni.k."łS<e'Il wyw krn.ju aspirującym dO 200 chodząc zwycię~n<o z pojedymtysięcy prnk,arzy.
nie s!)Osób a,u z Pabiszem. J<1tóiremu <J•broń
2lnaJe7.ć uJta'1emtowane.go nasitęp- cy
w kryitycznym mt>mencie
cy Slązaika. W ka,żdym razie nie ipośpiesizy>1i z iPOlffiocą. PotakiP. opi.nie
suger-o·wal sam Ja·c~r mi·eli olka·zję do z<lobyci<i
~esła.w Krug. ika,pi.ta.n ep·0<r.to- -'· · h d J
uwoc
a szyc h b ramelk . 1ecz
wy PZPN i woibec teg(> 1Pirzez I ie!l'Cję zalkończy1i remiooiwo.
pair-ę dni opinia publiczna byfa
Na bramlkę zdQibytą. w naroroziera1na ,.dr-ama•tem Poh1la" . .s<tę,p<nej tercji. ,przez Arvidssow. grunci.e ;rzeczy nie baro1zio na odpcnll'iedr?:ieli celnymi s•tl!"Za
wiadomo 111a c·zyim. ów „dra- lami:
Fanfara.
ManO">W'lki
i
ma•t" .o ole.ga, naitomiast mo.ilna Kureik. Taikim samym wyinisię dom , ·1 · · ·
.· • i d
,„
I
·
'
·
• ·
Js· ee, 1.z n.as1 s;,,r a e .zy ""1e•rr:i :>:al<:onc·zY',a Silę ~a„.n1,a
z PZPN są z;i.?c~111e le'}Jszy<m1 te'!'O.]a. WaT.to 2laznaczyć, ze Potaikty1Jvami
niz 'IJIJika.rze kadr-y, lacy w ositabniej min:ucie 2.i:ep!'lzy1g>ot-0wyiwah sobie grunt do zyiginowaH z br-a1mka= i gra-
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Tłumaczyli:

JANINA

i

ERWLN WOLFOWIE

_. DulŻy ruic;h w tym l<J1ka'1u, pra:„vda?
spyital d"" Goldstein. Lubię tu pi-zych-0d'Zić
i pait.irzeć jak sobie łudTJie
u przy jeIDl!liają
czas!
- !'lrlzyipuszczalnie dohrze im się wiedzie .
- odloowiedz:ial Komeff. A przed t.rzy<nastu laty w:Y'glądało io beznadziejnie! Niikt nie
sąd?illiby wówczas, że wszystko tak 617.ybko
się r01zikll"ęci!
•
- 'Nie, llli1kJt by ruie Pl'ZYIPU1SZCzaL
~ Pana, to nie cieszy?
- Cie.s.zy mnie, oczvwiście. Ale nie W!E'llll
dllacrego. maan iprzy tym nie;>rzyjem[JJ:? uczucie.
Dokltór Go'1dsteill1 zaipaJil czarne cygaro. -
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Wie prun., 1Pa1n.ie K01meff cią.gnąl dalej .m nie to W1S1ZY19t!ko nJe nowość! W latach
tqy!(1'ziestY1Ch byfo to samo. Ludzie s iedz!eli w
soh01tę w Bair-ze Ry•biłc'kjm i ta·ńcz:1li ta:k ~a
mo, ja$ dziś! WieT'Zorno, że nadchorl-ze\ w iecrkie cza.sy. Isitnialy. ocz,vwiście, fl'l'Ohleirriy, ale
k1iedy ich nrie byi!o? W ka.7.dyin l'az;e, 1;n:e)iśmy j•uż za sobą najgorrsze, r-ozu:nie .pa111?
Koa:<n.eff ;>ki.n.ąl gl!Ową. Adwokait: mówil dalej:
- KO!TlJU przel"IZ!kadzal zwrot na pra,wo? fytuacja szla pr-zecież k.u lepszemu. I·- maja
rÓW1lli€'Ż, pan.ie Kooneff. Więc cit>.,;zyłem się
wrnt: ze wszystkimi. Aż pewnej nocy p06marow>.1•no kalem klamkę moich drz:wi.
Nie
wiem ikto to zrobil. Mało mnie to ooohodiJilo.
OczyścHe<m klamkę i zs1pomn;<:tłem
o tym. Po r-Olku wybito mi szyby w okna·<:>h.
A potem nadesrly wielkie cza.sy ' .pe•\V:lell!<>
donoia 1amiknięto :nais. Żona umarła w więzie
niu. W tym samym w!ęzieni-u. w k'.l'cym teraz s1ied1zą ci dr-ainie. Miała . .slaibe serce. Córika
nie rtlfafa słabego seroa„. Dowiedz•<:>.łem si~
o tym droie.r--0 po wojinie. Umarh w roku
tysiąc dzewi~t czterdziesitym wzecim. Miola dwad>zie.ścia tll"/.Y lata l
- Obóz kon·centrn·cyj111y?
dl~

Awdaka~ .<1ki"1ą.l głową. :

- A 'Oa!n? ka·Pi!en z zaiin.ter€J.;;()1Wa•niem
:poohy,J1i•l .się nad stnlem.
- Acti wec'Jltc•hil'tąl Goldsteiin zm.użonym
gfo.<;e.m nn.ewiele ma.m do <JtP<Y'~'1adainia.
B.vłc•rn w . innyim obozie. żona łrnmcndan•t.ii
zapailal.a do minie sym.pa1ią. Twicrd'zila. że
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Kukułeczka płaci

kań IP'O'l6ikiej reprezentacJ1 Je.sit
dfa nas ikorzysbny, oto zestawienie me<:zów:

·Polska kadra hokejowa
.po•częli

Drużyna
p<>l&ka
wystąpi
przeciwko Irlandii najprawdopodol>nlej
w
następującym
~kładzie:
Szymkowiak, Szczepański, Oślizło, Bu<i·ka, Grzegottzyk, Blaut ewent. Kawula, Faber,
Brychezy, Gajda
!Ub· Wil~zek, Liberda, Lentner.

..

.

t-o być in.teiresujące sk-Oltl.frontowa.nie !k!wa!lifiikaicji pohskich
pitkarzy z ic'h irlan.d<Zlki~ yir~e
c~wniikami. A jeżeli zwazyc, ze
większość naszych gości otrzymuje sowite wynagrodzenia za
swą g>r-ę w a •n.gielS!ki<:h driużynach za·wodowych, winioslki nie
mo·gą ł?!ć :zbyt optym1st~·c'Zlne.
Minno, ~z o 1POlS1k1ch w mektóryoh !kolach mówi się •o samo.
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niikt nie po<tr-afi tak pielęgnować klombów.
w jej ogr-odzie. jaik; ja.
A pr-zec:eż nigdy
przedtem nie miailem w rękach s2lpadla, ani
g.rabi! Nie, ,panie Korneff, nie 1yliko o to
ch-0dz!ło. Kto.ś mi pomógł. Czlov1ie1k z tego
rniaSl!a!
Korneff zastaJil-O<Wjł się. Potem !"Ze!kł naig;le:
- Steirnhoff!
- Taik odipa.rl ctoho Goldstet!'J. Czl-0neik pairl:ii. Steinhoff. Koompens-o•wal. rozum ie
pa•n? Wy<!'"oby wlólkiennicze za lu.dz:! A gdy
powołano g>o oo wojska. j ego księg-owa pirowadzi·ta dallej irntere.si zgodnie z ~ęgo w&kazówikami.
- Pa1n pewnie rnienaiwidzi tego kraju - rzek?
Koll'tlef!. Dlaczego nie wyjechal par.. defirni•tyw<nie IP<> r0t'kn.t tys;ąc dziewi<0 ćset =terdzie.s.li,ym oi.ątym, gdy jurż ruc pan.a tu nie zatrzymvwalo?
- Nienawidzieć? soyta~
adwoikat.
Jaikże mógl'byim nienawidzieć N iemcy!
Mam
tu przyjaciół. łudzi, któ!'ych lubię · i którzy
mnie lubią. Przecież nie mo.gę wrzu~ić wszystikiego do jed•nego ga.rn!ka! Przecieiż tiu jest
moia ojczyizna!
Konneff milczal.
- Niena1whść! ciactnąl z 1!>01!.a<t"da dolktór
Goldc<1te.i111.. - Cóż z tego wyni:ka? 1\'owa nien~iw1sc
nieprze•wany łańcuch. Nie, panie
Kornne!f, do niOl'ogo nie r..2luie nieona•wiiśd.
Je~<iit:em tyl!ko zmęczony i trodH~ . za.rde1ookojony. Boję się c;,,asem. że bedę mt1s;a1 ·jec<:zcze
n1:z przeżyć caly ten ból. Tę d:'.iewczvne. tę
Ka;r-iin, 'kocham j<iik wlasn~ cór-k<.>! Gdybym
mógil jej pomóc!

e

jąc szóstlkj!, zawodniików. w polu uzyska'li bramkę. W sumie
Foo.fara :z.dolby[ 3 bramki, ~
GosZltyila, Ma111owslki. Kureik l
:2iurra.wslti oo jeooej.
Pierwszy mecz sezonu 2'lgt"Oma·dizi! w
Pałacu
Spnrto w ym
kilika tysięcy miłooniików hokeja. D:cisia'.i o godiz. 18.30 mecz
- rewal!llŻ.

Czwórka nowych
hokeistów
w

drużynie ŁKS

Skład

drurży<n.Y
hokejowej
LKS będ7iie malo pod?bny ~o
zeszloToczmeg>o,
Sy>gna.1.1:zowah.smy j'lllŻ iP<JWr-ót d!Yi{>c•h wyc~<>
wa1111ków klul:m: Parzy<n.<J'Vl;'s k1e-:"
go i Lacha, którzy U:wnc zyli
shrżlbę wo;j~<J1Wą. Obe<:nie możemy dcnieść
o d.wócih dausrzych
wa.r1tościQ1WYch
nabyitka<:h.
W bariwach LKS
ujrzym y
Ja<niszewsikieg>o. W)llSl!ętpowail on
w Po·l onii byd.g.oskiej
będąc
jednym z wartośdowszycih glra".'
czy tej dflużyny.
Jamszewski
pr.zeniósl się do Lodzi 1 postanowi·! zglooić aikces do LKS.
Dals zym nowicjuszem czerwono--białyich jesit Fryzleiw:cz. Dotychczas grail on w Podhalu1
a ponieważ rozipnQ..ąl siudia w
Lodzi, ~.s<Hil. dr:użynę LKS.

Komunikat Totka
w kornlk:ursie sipoa;'tOVl'Yffi TotoLo•tek, z
dnia
7.10. 1002. r.
S<tWierdZo<llO:
58 rozwią,zań z 5 zwY"kl. wygornne po ok. zl 38.326
3.!183 rozwiąizania z 4 ~it_.
wygrane po ok. zł 558
89.412
l'-OIZWiązań z 3 'lrad:~
wygrane po ok. zł 33.

*

:(.

*

*

*

*

W z.aikładach
pitkars!kich z
dnia 7.10. 19&2 r. stwierdrzono:
2 rori;wiąrza•nia z 13 trad'ieniami
wygrane po ok. z! 34.881
20 rozv.i aizań z 12 tra·fien'1.amt
wygirarne pÓ ok. z! 3.488
l!66 !'O'Z>wiąrzań z 1<l traifleniami
Wjllgrarne po ok. z! 262
1.600 =wlą'l..a ń z 10 11t'afien-iami, wyg:rane po ok. zł 41.
Równooze&nle zaiw:iada•mia się,•
meoz Sta<rt Lód ź - wawe l
Kraków (po'Z. 12 zestawu pa.Il')
zostal
przeloi ony n a tennin
póżniejs.zy i nie będizie bran y
pod
uwa•gę w -za•k la<la•ch na
dzień 14 paźd!Ziernika 196Z r.
że
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Komeff ująil swój ikiieliszek
opróżnnr go
ji:d111ym łyikiem.
- Morże pan! rzetk.l. N iech 1Pa111. ją
od.s<U111ie od pr-oce.'llU, a n ic ,5'ę jej nie sta n ie.
- Ni<'.
!'zakł G<>-ldstei n.
S t e \onh o ff
chce zemsty. Ro.zchorowal s;ę z powodu tej
hil>iO•rii. Może, Zll"€1SZltą, bY'l ohOl!"Y p rzec1'tern,
kio wie. Uważa. że c·hodz1 tu o j ege honor.
- S.tein.hoff je.i<t upairty - odO.i<rl Korneli.
- Prosto·!.iruj1ny, pa1<t"io•tyczny, zac.ęt y i ur.>arty. Talk go sobie wyobr-ażalern:
- Jesst moim przyjacielem ~altł ?agio dnie doktór Go·ldlSltein. Znów WY'P~li.
- MU1Szę poddać dziewczyne przeslu cha'!'liiu
- lflD'wtórzyl Ko.r-neff po chwili milcze n ia.
- To musi pan u21godnić ze sw:vm s umieniem -Od.parł adiwokat • . . .
- SlY1Szalem t<> ;u<i: d7.!!&a3
rzekł zinuż.orn:vim g>loSEm Koiineff. .
Wi<n<> ro7Jwiąza,lo mu .ię zylk.
- Urodzi,łem się w r o..ltiu tys1ac d ~!ewię ć.<.et
ooLemnastym w Pe-teraburgu. Teraz narzy•wa
się Leni1ngirad. Ma!tJka moja 2lgmęla w c zasie
rewolu.cji. Ojcie<: byl ka,oitanem. Uciekł ze
mną ; z t<rud em prze!J>ijał się PI"Zez życie w
New Ym:kru. Wszystlko to robił dfa mrcie. C d y
zda.walem e1gzami1n n.r-a;wink:i;y, rz:mywal tal er-ze w Greenwich VHlage, Ni·e .pr-zy,:,ze<H n~
1.l.l"OCZY\51t<>Ść
el!'wmirna.cy-j.ną.
bo
n ie
m' a l
prizyzwoi,tego uibrn•nia. Umair'ł w trzy t y gcdnie p 0 o•~rzy•mainiu d •wudziecOJttt dolar.Jw, k tóre
!J!12'.ei.<:la~em mu z mego pier-wsze•g'O honora riu1m,
PochQ1wnno go w muindurze k a r,iit <l!!1a. Było to
je1g o jeidY111C illie l a.t0111e ubr-a.n ie.
CDa,J.s.zy ciąg nastą1'i)
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