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Opłata P<>cztowa niszczona ryczattem

·m i'ia.wki

Cena

SO

gr

Pierwszy sekretaTZ KC
PZPR Władysław Gomułka nie glosował w
Warszawie.
Korzystając
z
urlopu przebywa w Zakopanem.
tam też oddał swój
głos na listę Frontu Jedności Narodu. Na uljęeiu widzimy WL&dyslawa Gomułkę
w chwili
udawania się do
~kału
wyoorczego •
I!'ot. CAF
-

,_Wydanie A
Rok XIV

Łódź,

wtorek 4 lutego 1958 roku

Nr 29 (3484)

. ·------------------------------------------------------------------·~----------------------------------------~
Spotkanie członków
rządowej

z

delegacji CSR

przywódcami
rad z1ec
" k"1m1•
MOSKWA (PAP). _ Przeby3 bm. przejazdem w
OSkwie crec:hosl.owacka dele~~ja rządowa z premierem
ll'Qky'm na czele spotkała się
~ozłowem,
MikojanE!m,
n
z.owem, Ko.syg.inem i in~aiąoa·

~~{e~ni~oa~d r~~~~~..:

111a Kremlu
przyjęcie
C!'lleść premiera Siroky'ego.

na

POPRZYJMY RADY
W

Frekwencja
w
Lodzi
<11Siągnęła
punkt kulminacyjny nie
rauo, lec?J między godziną 12
a 14.
Wtedy w niektórych
komisjach
pan-0wa1 nawet
tłok. Na zdjęciu: ślusarz Zenon Tcm1aszewski
załat
wia f.ormalności przed. glosowan iem w Obwod-0wej K-0misji nr 16 przy ul. Traktorowej.

t

działaniu

ich codziennym
21

Ocenilaóąc wybory z dnia
Wyboircy z Łodzi i z wojre - gniartająca większość
narodu
lUJtego trzeba do}ść do n. astę- wódzitwa, oddając swe głosy,]pra.gnie
s~.zerze se.yhs:zego
pując~h wnioolk:ów: masowość opowiedzieli się za kandyrdata tempa odnowy życia sipołeoz:ne
udziiału w wy-bor.ach jest rezul mi, iktóry'Cih chcą widzieć w go i gospoda.rcz.ego, pra.gnie P•O
tartem krzepnącej
dojrrzalości przyszlyCih wiad'Zlacih terenu. · s~p·1 i leipsziego jutra.
pol!ityC'Ztnej
wśród ludności,
W wyborach, które mamy za
Wbrew
maJrkcntentom.,
zdecydowaine
ziaś
ipopan:ie sobą, nie ooiałały żadne czyn wbirew nielicznym glosom nie
kandydatów Frontu Jedności nliki
jakiegokolwiek n.aoisku, wiary czy nieufnośoi - więk
Narodu dow00em szero- C'Zy reżyserii - możemy śmia- szooć chce realizacj~ prograkiego WIDania polityiki rządu !o powiedzieć, że dosrzła w n.i-eh mu, który jesrt j·edynym reali partili, pohtyki P.aź<kierni- do głosu obywartelska śWtiado- nym programem w naszych
ka,
mo•ść przanian zad1odlząicyc!h wa.runkach. Urzeczywistnia!Ilie
w nasz.:ym społeczeństwie i g·o tego prog-ram'll ustawiczne.go
rą-c pragnienie ukrwaJenia te zwięiksz.an.ia
s.i'ł
i
środków,
go, co na przesrtrzeni os'tatnich Z\viększania dobrobytu narodu
kiltkumastu
miesięcy
uważa- i 21nraczenia Polski w świecie
my ZJa największe oorią.gnięde: ~>0winno teraz stać się pcr-akpc•głębia.ni.a s.ię demokracji na tyczną dzr'.ałalnością EQX:·lecz.e11
wsizystlkich odJci:nikach życia pu s·twa i jego przedstawicieli obblicznego.
darzonych za.ufaniem i wygof.ow<l<§ć
spotkania się z przy- Wybory, które się odbyły d!La branych do rad nrarodowych
wódlcami radizlieckimi i przywód tego na1p.aw.ają optymizmem. nowej 3-letniej kadencji. Talk
cami inm.)"C'h za-interesowanych Społeczeństwo bowiem., które ja·k w nioozielę, poprzyjmy ra
państw.
Llst przypomina te problemy, wyb'.e·rał o, radn.i, iktórzy we.i- dy w ich codz.iennym dzialaktóre rząd radziecki pr<J<J>onuje dą do nowych rad - przy- nii'll j na pr.zy15zfość!
przedyskutować na k0'1l!ferencji:
1. Nierz.włioazne ~e doświad.cizeń z broo.lą a.to!JlOIWą

List premiera Bulganlna

do· prezydenta Eisenhowera
.MOSKWA (PAP). - Prz.ewodn1ezący Rady Ministrów 'ZSRiR
N. A.. Butganin w liście do pre-Zyod,eruta
USA,
Ei.s.enhowera,
&twierdza na wstępie, że w Moskwie z zadowoleniem p.rzyjętio
~ażoną
pr.rez Eirenłl.owera

Amerykańskie

W obw·odzie nr 284 przy
ul.
K-0·pciti:s.kieg-0
60
glosuje wraz 'Le swym
małżonkiem I
sekretarz KL
PZPR Mich~lina Tata.rkówna~

Oficjalne wyniki wyborów

i

WOOO<l"().Wą„

2. Wyrzeczenie się '(>!merz ZSRR,
USA i Wlielką Bryłia.n!i4l użycia

do Rady Narodowej m. Łodzi

Majki:l'\vska.

t

i dzielnicowych RN

O go·i!zinic 7.40 w obw-0d:iie 220 przy ul. .Jaracza 78 odd.ał swój głos

bromd jądN11Wej.
głosów nicwa.żnych wyn-0si 417.
3. Utwoirzen.ie w Em"C)((llie środ
Na listy Fr<>ntu Jedności Naroprzewc·dniczący
Prezydjnm
Jrowej strefy wolnej od bronri
du
oddano 420,081 gł-O<Sów, czyli ł
RN Edward KaźmiernzllJ;:~
Polsk;a Ageneja Prasowa (PAP)
atomowej.
97,64
proc.
ważnych
głosów.
ł
otrzymała z Komisji Wyborczej
artykułów
4. Za.wa!l"Cłe ultladu o nieagresji m. Lodzi oficjalne wyniki wy- Sp-OŚroo 711 kandJ'<latów na rad?
mięc:hy państwami
wchodzą
zoo·talo 490
borów do Ra.dy N&rodowej m. nych, wybranych
cymi w skla.d NATO ł pa,1'1- Lo-daa oraz 7 dvaelnfoowych
·
rad rad~eh.
stwami należącymi. do układu nar>Odowych w tym
mieście.
BELGrR.AD (PAP). - Jak do~'kliego.
n®
Agencja Tanjug, 3 bm. 5. Zmnfe,f:!rz~fo
w d.nJu i lułego 19ó8
llor,ebno.§cl ob- oobytyoh
podpioo.no tu
jugooJowiańsko
cych wojsk, zn.a,jdują,cych się r<>ku.
W wyborach do Rady Naroaanezykańską umowę w ~rawie
na terytordum Niennlec • indowej m. Lodzi udział wzięło
dost.a.w dila Jugoolawii w roiku
nych państw euJ"01)e~ldch.
bu.dżetowym 1957-1958 artyku- 6. Pm;y ~Jł>oiwiainie 'IJ!(liNllŁUmlienda 430.536 OISÓb, czyli 85, 73 proc,
Znane już są oficjalne wyniki
Głosów
ważnych
łów
rolnyoh. Łączna wartooć
dotyazącego problemów ozabez wyborców.
wyborów do Wojewód'lllciej Ra'tyrch do6taw
wyniesie w myśl
piearenia pi-.red IDdespodlziewa- oddano 430.299, liczba głosów dy Narodowej w Lodzi.
nieważnych wynosi 237 • .
'Urnowy 62,5 miliona dolarów.
ną n.a.J)aśClią.
Na listy Frontu Jedności NaW wyborach do Wojewód:z7.
Omówienie
oosundęć mają
Stany ZjerdJn.rocrone dootarczą
udział
cych na celu ~en.i.e rodu oddano 419.050 głosów czy. kiej Rady Narodowej
Jugo.s,ławii około 520 tys. ton
międreyn.M"Odi!mrych k.ointaktów li 97,39 procent ważnych gło- W'l:ięlo 803.225 osób, c-zyli 80,43
~nicy, 20 tys. ton bawełn(y i
sów. Spośród 166 kandydatów proc, wyborców. Głosów waż
ha.ndł~eh.
26 tys, ton olejów jadalnych.
8. Zapmiesta.nie propagandy wo- na radnych, wybranych 'ZOIStalo nyeh o-ddano 802.326, liczba glo
110 radnych.
•
sów niewa.żnych wynos.i 899.
jennej.
W wyborach do dzielnfoowyeh Na listy FJN oddano 766.386
9. Omówtienie sPOSO>bów Mla.bie- rad narodowych w m. Lod'lli głosów, czyli 95,51 pr<>c. waż
nia n:;uDięcia w stiref.te Bliskie- W'2:.ięło ud'2:i.al 430.651 01Sób, czyli nych głosów. Spośroo
142 kango i Sl"Odlrowego Wschodu.
85.76 proc. wyborców. Głosów dyd.atów na rad·nych,
wybraNa konierencj>i można byłoby ważnych oddano 430,234, liczba nych zostało 100 radnych.
porozumieć się oo do try>bu rozpatrzenia n.a :następnym etaoie
rozmów taikich za•it.ardnień. które
teraz j€'SZJC:7Je trudJn,o rowtr.zygnąć. '
Załogi licznych fabryk LoW zw:iązlku z
wyra~onymi
dzi przystąpiły do reaUzacji przez prezydern;ta USA uw.iugami
obietnicy złożonej mie'>Zkań n.a temat rozbrojenia, Bulganin
Na listę
com Slupslka przez Prezy- pisZJe, że Zwią'llek Radziecki w
Województwo
liCZJba. głos. proc. upr.
FJN
dium Rady Narodowej m.
interesie umocnienia pokoju i
oddano
Lodzi.
ooiąignięcfa porozumdenia na tebydgoskie
Pomóc Słupskowi postano- mat rozibrojenia gotów jest o888,573
88,29
96,26
kosrzal.ińSkie
Wiły m. in. Łódzkie Zaklamówić takż.e sm-awę zakazu ra354,524
91,29
97,32
Kraków (miasto)
dy Budowy Ma.<>zyn, ofiaro- k!et rruiędzylOOnrtynentalnyoh z
270,959
95,68
80,72
opolskie
Wując tamtejszemu pr2f'JnYgłowicami jądrowymi, jeżeli mo536,854
88,8
95,6
Poznań (miasto)
s!owi terenowemu urządre· carstwa zaohodnie zigod1zą siię n.a
238,842
93,6
83,5
nia potrzebrne do uruchomie oor-02lU<mienie w sprawie zakaru
mczeci.ńskie
97,02
392,373
89,32
Przy ul. Gdańskiej 133
nia produkcji
mater:ałów
bronri at()lffiowej i wo•dorowej.
Warszawia (mi.a.sto)
97,5
691,707
84,9
w obwodzie nr 131 gloMinutę po ircdz. 6 przybudowlanyclJ.
Zgodnie z zaprzeSltanria doświadrczeń z 1:ą
Wrocław (mi.a.st-O)
228,348
95,9
81,5
IS'OWanie
o•dbywa
się
był do Iaikalu K-011Disji
decyzją zalogi, został już wy
bronią i lfkwid.acji baz wojskozi eloll()górsk:i e
97,0
402,491
90,5
z zacro-waniem n.a.Vrob.nie.iObwoorlowej nr 316 ork<Jrrlany w ramach produkcji wych na terytoria<ih
irunycll
seyeh formalności. Przcwoodymuiusz diecezji
ł<id.zkiej
P<l'nadpl.anowej komplet ma- pańr!rtw.
niczący
komisji Pi..uuc .,.,.J. E. ks. bi&kU•P dr Michał
SZyn, 1>kladają-cy się z elekNaw:iarując dro opinii iorezyczy,
by
nie
iwpeln.iano
żadKlepacz.
tryC2:!le:go stołu wibracyjne- <lenta Eisenhowera.,
że konfenych uchybień.
go, szlifierki do lastrico oraz rencje na na.jWyŻiszym. srezieblu
W chwili zamlmi.ęcia lokali niltaoh wyborów w całym kraju.
SZlifierki do terra=. W naj- powinnv
p.oprned:zić rozmowv
bl:iższycti dniach urządrenia
ministrów roraw za,~aruicznych wyborczych, czyli w niied.'Z:i.elę, Korni.sja ta jed:nak na pc>dlstawie
te zostaną przekazane Ra- i że zvrołanń.e korr!erenci.i n.a 2 bm. o godz. 22, ro.zip.ocząl się obwieszcreń wyldanycll przez ko
<izie Narodowej Słup.51kia, Janajwyższym 57_,cz.eblu uui.I.eżnia dll.a killru.9et tysięcy c2llon'ków misje teryioria.lne zbierzie dane
liC'2lbie
ko dar miasta Lodzi.
on w praktv.:-e od wvn:iku roz- lrom.i!Slji wyborczych w całym o ogólnej frekwencji,
Na specjalnym posi,ed:ze- mów minilSltl:'ów.
Buliganin pi- ~adu okres bardro initensywnej ważnyoh i nieważ:n,yoh głosów
n.i·
d
szie: Jereli uW21~lędrnić naicecho- i 2lmudnej pracy - obliczanie itd. Dai!lJe te będą zapewne znau rady robotnicrej, ra Y wanie ut>rziedrendem stal1JQWiis1ko gło.sów.
ne w środę 1U1b w czwantek.
i dyrekcji ZPDz.
niektóry·Óh ewentuial"""'h ucze.•t
Działa 01n.o.ść
k~isji obwod<>1~kladowej
W myśl
uchwalonej prz.ęz
!!1. Pawła Findem. post.ano·-v~
'Niono wystąpić do cz Prze- ni.ków
k0!1lferencji min:istrów wycli .zoo·tala zakonCZlOTJa prawie Sejm w dniu 25 stycznia br. uYhYslu . Dziewiars;kiego o z.e- - nie ma 'IJ€WTI"'Ó"i. czy rozme>-- wszęd:zie jm 3 bm.. w godzi- stawy o rad.ach narcdowych,
z:.volcnie
n.a
przekarz,a:nje wy w tak:im .okładzie nie stwo- n.areh porannych. Sporza.docnre p.i.erwsiz,e sieisje nowowY'branych
Sl.up.s.'kowi 12 ma.szyn clzierzyłY'bY do<l.atkowy·oh tm<lrności p!'zez nie pro_ł.okóly pr:z,esil:anre rad m:1.1Js1zą być zwołane prz.ez
Wia.rskich. Od dJuższego już :na. drodze do zwo•lan.ia kon.fe- :r.cisfały n.a1Stępniie do te·rytoriaJ- .p•rezydda rad z 1.1Jb'.egtej k.adre·nczasu st·oją oine w zakla.dzi.e renc-Ji na na·jwyższym szczeblu n.yi::h komilsiji wyborczych, a cji ni·e późn:ej niż w ciągu 2 ty
bezuży·tec-znie,
nat.omiarst i nie zdw!>iłybv w sa.mym zarod- więc do powi.atow-ych, miej- godni od dmia wyborów. Jak S•ię
Przemye!O'Wi
terenowemu ku tark don.i-OroJej i lllie cie:!'j)iącej &kkrh, dzielriioowych i woje- przyp\.lJsZJc-za, w pi·el'WlSi;ej k0J.ej
wódzkich.
nośd, a więc w c!ą,gu n.aj'błiżSlup2,ka umożliwiłyby :z,ooga zwłoki sorawy.
:n·.zo
But~~m~n wyraża ~:rekon.anie,
Wsz,yistkie komisje terytioria[- 1S1Zy<ch 8-rn dni cdlbędą s.ię &er!>j>a
b · Wanie
n;ewielkiej fa- że jeżeli osiągnięte zc\Slta.nlie pe>-- ne, rp.o oblkzenJ.u wyników wy- rad wojewóci?.kich, a następnie
~Yczki wyrobów dziia':lych, rozU1m:[enie w si>rawie z;wołan.i.a borów, wydadzą w tej .sprawie rad n.i:źis,zego sz;cz-ebla.
b· daloby pracę wielu ko- konferencji
na
nadwyiżl9ZYffi ~owiedln!ie
uNa swy·ch pieru'\9zycli poi-;decieto_m, a jednoczie.śnie przy szic.zeblu, to ;$!)t'awy pI'o-cedural- rZJędiowe. Będą obwiesZJC'zenia
<me zawierać li- dreniach
nowowybran•e
rady
Zaly!n1loby
się do lepi!IZego ne i i111ne dotyczące realizacji
Rza.dJkQ sJę 2Jdarza, by ko meI!d!&nt milicj;i był Jegitymo<:>"ltIOpa~rzenia
ta.mńejszycll tego ,pryroZJUmie.nria można było stę kal!ldy<diatów, któr>zy z-ootali dk>kortają . wyboru . prezydiów
wany. Tym rarLem je<lna.k p;ilk.
Teo•:'l-0>r Mikuś wraz ł
!'> epow. W tej sp<rawie CZ
by roZWiiązać bez 1S2JOZ>e1góLnY'Ch wybrani do p.oozczególlnych rad. (.~r.zewodn;cZ..'1·C1e.g·~· J•Ergo z_astc.c:>-.
z mał:!oii-nką musieli >Ollrn:zy wa.ć, jak ws-zyscy d-owody tożrp~El!n. Dziewiarskiego :ziajął trud1no-śr1L Na tema·t ty;C!h E!Praw OI'dynaoja wy~ nie prze c-0w, ookrefarza l . czfoT.l'.rnw sam.ości w Kmnisji Wyb·o1'c-z~.i •• ~L~ :··"J' ul. w:e':'Zt:iwej 37 •
......_Zychylne stanCIWi.silro.
możn.a byłobv sie porozum:'eć w v..:idude wydania. prrez Oen.tralpą w .przJ;Padku Wo.1. B~ orz_;;
Komlisiję Wybooc:z:ą urzędowe-go c~on.kow posziczególmych k-0m;- .,...,...,...,..,,_ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekst
(Sk) li'oto L. Olej.niczak
_ _ ,,..._.,.. ................_ , . . , _
-----...;,·zwykłej dlrod!ze dyl!)lomatycznej, obwieszczenia o J?lobal.mYoh wY- SJU.

dostawy

rolnych
dla Jugosławii

do Wojewódzkiej
RN w Łodzi
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Pierwszy dar Łodzi
dla Słupska
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Wyniki wyborów
z niektórych województw
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Po rozmowach
Rapacki - Gromyko

I

mową: Polski, Czechosłowa-l

Konferencja ministrów Rap<:C'.ki.ego i Gromyki, jaka z
inicjatywy rządu polskiego
w Moskwie w
się
odbyła
dn:ach od 28 styczn ia cl.o 1
na
przypada
lutego br„
ok.res wzmożonej dyskusji
r.ad pers9ektywami &']Jot.kan'.a szefów rządów wlelki~h
mocarstw i innych państw.
Spotkanie 1<1/CZY się &ci.śle ze
utworzenia w cen&prawą
trum Europy .strefy bezatomowej - wolnej od produkcji i magazynowania broni

cji, NRD i NRF, wskazując
w ten sposób nową perspektywę, jaką otwiera plan Rapackiego.
(API)

Przezwyciężono uobiektywne

WARSZAWA
3 bm. w Palacu Kuiltury i
Nau1ki w Warszawie pod:pi&a<nie
Z-06ta.lo poroziumienie o w.sipół
pracy między PAN a Niemiecką Akademią Nauk w Berlinie.
Pod.p!san:e porozumfoma U.'i'taw,„:pó!pracy
za.~d.y
la ogólne
naukowej do końca 1960 r.

trudności"

Wstyczniu - bawełna na 102 proc.

Prremysl ba~niany zasłu
na ,.piątkę" nie tylko za pel
ne wykon.anie planów styc.zn.iowycll w-e wszystkich oddziała·:::h
produkcyjnych. al-e także za t>er
min.owe skontrolowanie stanu
produkcji w fabryka•:::h. Jest to
bowiem, jak d!Otąd, jedyny cen*
tralny zarząd, Móry do 4 bm.
Międzynarod'O'Wego
Komiisja
d0<konal zibilanis.owania produkRoku GeofizycZJIW;go przy Prezy cji styczniowej w skali calej
dlui."Il PAN 01rganizuje w dniach branży.
10 i 11 bm. w Warszawie konA więc jak ~Jagą się
n.a·UJkową, poświę.comą
ferencję
omówieniu do·ty>ehczas.o<Wych wy wyniki?
W przędrLami cienlmprn:ęd:nej
po1skiej na
ników wyprawy
uzyskał
PI"'i,emysl ba.welndlllJ'ly
Spitsbergen.
J)Nl<l. pła.nu sty~owego,
103,5
*
w ś.rednil>0<pm;ędnej - 100,l pr.o<i.,
SoóMziele<:ro.~ć samopomooowa
w odpa,dkowej - 104,9 proo_, w
pra.inąc przyjść z pomocą rol- bkaJ.nia,ch - 101,l proc„ a. w
n:kom, których nie stać na za- wykońoza.l:niach - 101, 7 P'f'O>C·
żył

Przed radami robotTlliczymi sto
zadania
poważne
ja, wdęc
dyscyplimy pracy,
\~IDIC·CL'l<ien.ta.
zo:rga.niaJ11WQ.Diiia. sa.loolenia zawodowego w za.kła.da.eh pracy, op1-a.e01Wan:la regulaminów

tego

2ldarza się, że młoda robotn.ica
po rnia<:iącu czy dwóch rezygnuje z pmcy w fabryce lub nawet w zawodz'.e, instl'luktor:i:a
za wy1.<:z.kolenie jej nie <ńrzymu
je an.i g.ro:;,za.
Tego rod.zaju system wynagra
dzaniia ini~·trulk.torek w przę
dJz3,lnJ:aoh je.sit n:'.eslusrz;nor i tym
wlaśni-e powlnmy zająć się rady
robotn;icze.
Zwła1S= rady robotnicze w
zakłada.eh prrem)'L<>iU bawelnian-eg.o, gdzie sz.c-rególnie ockzuwa eie brak wykwalifikowanych
Fakt, że m:mo tvch
prządek.
za.logi
trudności
ws.zy.stki•!:.'h
tych ..zakładów wykonaly w pel
ni a nawet przekroczyły planY
prod'ukc,ii w styczniu, z.a.siluiguje
na .s.zcz,egól:n.e wyróżnięrie.

'1likolenfa i.tp. Jak bowiem sygn.aliww.a.no w dy'511ru,"ji podczas styczniowej narady łódz
kich włókniarzy z wiceministrem prz.emysłu lekkiego M.
Minorem, . dotyohcza19owy reg.ulamlin szlrnl•eJllia n.ie zachęc'>.
k•:::.z odJSJtra.sza wykwalifikowane
War~zawie
instruktorki od pra.cy n1ad n.ajądrowej.
W stolicy bawią obecnie doucz.aniem '.l'lawodlu młodzieży.
OglOSZJ01I1y komunikat preradc-.r funidacji Focda.
Płaca il1lSitruktorki bowiem (w
cyzuje stamow:.s.ka obydwu
PodC'Zlas projektowanego dwumyśl tego regulaminu) nie zaJ.e
fZc[dów w kwestii, którą od lyg-cdn!mvego pobytu w PoJ,o,oo
ży od teg.o, jak WY\5Z1mli się ud!uższego cza.su anta1gon'śt".i
czienni1cę, lecz od tego, czy wyprnE,prowadzą oni rozmowy z
planu Rapadciego używają
ucz.ona prządka Jl'ITT'°'5t.a.nie w za
J{a.ndydat.ami do fltyp-endium wy
UCZi:!lwyh.sze
prz.ez
suniętymi
jako argumentu przeciwko
k!~e dłu2Jej llliż kwa.rtal re:y
mad:-O<iszyc-h
i
w!ększyc-h
kup
Szkoln<'.ctwa
Min.ister.stW10
i
nie
pro<lukw
wyniki
NajJ~re
(wyrr..)
te-.i: nie. A :ponieważ dość często
prop:i-zycji po:Ls!.ltiej. Kwestia
cji Sltyczniow>ej ueyl'lkały fabr)'propanow<jnego Wyżsrego. p 0 powrocie do USA szyn. p.cGtanowi1a zorga111.i1J0wać
kontroli
przy
wyp-0życzaln1e
·
s;p~jałn·e
kanwybnanych
zarekomendują
Dy-wizji
I
im.
ZIPB
łć.cfo~kie:
ki
przez Polskę porozumienia
gmmnych spól<d·zielniach.
dy>datów zarządowi fuinidacji.
im. Ma.rchlewskdego, im. Jh;ier
zajmuje w ptasie św:atowej
WWr'..fa'\vskiie ZPB
~tek w GS-<>WL"lkioh żyńskretro i
Na
prreprowa~nych
W . toku
dużo miejsoo, ohoc:iaż od po1.
1 Ma.ja.. Prz.ede w,c;zystklm
im.
rozmow doi;aidcy .r~n1daCJ1 F~roa wypOO:yoz.alniach znajdą się pne
czą tku znany był pozytywny
pracy od
l!>J".!)1iema·tyczn.ej
dzięki
pr:agn_ą wne:itowac się, ktory- w.ażn;e agregaty 0c'Ułotowe i
st~unek Polski do tego pro,pierwsrego niemal dnia miesią
m1 os,:-Q~lm1!11 . nau.lwwym1. na si.ewniki.
blemu.
ca.
Rozgłośnia/ rzy dokonali kilku nap.a<lów raBUDAPESZT. Zai::ho·dz:-e i Ja•kuru badamarru
Rząd PRL gotów jest, w
W styczniu wszy&tikie prawie budapeszteń.~a na<lala wiado- bunkowyeh z bron'.ą w ręku.
por-oz-umieniu z innymi za- ru;i uikowym·i initere.:ruj ą s1ę polPOZNA~
scy kandydaci do stypendium.
tego prnemy- mooć, że po dlużezej chorobie Pol:c,ia znajduje się w trudnej
.prr:z:ied.siębiot'Stwa
rządami,
interesowanymi
. Po!15cy i ni.emie-.''CY naukowcy .9.lu otrzymaJy więklSze plany i po operacji woreczka żólc:io- sytua::ji, gdyż ban<lyci sch~:
wz'ąć udział w rozpatrzeniu
poniedzialek tali jednego z agentów pol:CJi
zmarł w
w roku ub. wego
ni;ż
orzystap'ą v.-s;:iólnie do badania produkcyjne
i realizacji skutecznego syNysv Łużyckiej i Odry w oe1:u Wykon.anie tych plrunów to na 3 bm. w w:eku lat 57 mini.ster drogowej i trzymają go, jako
kontroli w strefie
r;temu
dokladn•:oigo ustalenia przyczvn prawdę niełatwa sprawa, jeśli $praw za1granieznych Węgier- zakladn;ka. O.świa<lczyli oni, że
objętej plan.em polskim.
zanieczy.s;zc:zienia tyoh nie.k fe- się w~mie pod uwagę trudnoś skiej Republiki Ludowej Imre zakładnik zootan'e zgla<lwny o
ze swej
Rząd rad.z;eeki
ci, z jakimi boryl~ się prz,.2- Horwa th.
ile policja będzie usiJ,o\vała ich
nolem..
· strO!!ly wyraża gotowruć (w
mysJ. Trudności te to prz.ede
NOWY JORK. - w Bok<0she, zlapać.
W
sprawie
w
memorandum
\\."'l!l~itkim n:llerównornierr>..a. do- w c;tanie Oklahoma zderzyły się
GDAIQ"SK
rzą<lów
szefów
$J>Otkania
s.t u,wa sur(JIWl'.a. którego dostar- 2 bm. dwa pociągi towal'O'we.
WARSZAWA (PAP). - 3 bm.
gn~
1HJ
Wschodu i Zachodu, a takprzy>byla do Wa<rszawy d€legawypłynął w :próbny cza Texti<limport. Je<Jt to baw<!l KatM1tirO<fa pociągnęla za oobą
3 bm.
~n TY lll
!Yll
że w omawianym komunikacja Ml!llisterstwa Komunikacji r-e,js p•o Bałtyku Sitarek .,S.anito n.a nie sortowam.a n«e pokrvwa- śmierć 3 kolejarzy, a ponadto
c'e) wzięc!a udzialu w roo:NRD p<0d prrewodm:iotwem wi- Am.aro" p:en11J1~1zy z dw~h tram jąca wyrroop,ów stawianych w 7 osób od:n:oslo poważne rany.
ff'ZUOWgono
patrreniu i rea!i.zacji skutecz cem.inimra - Kurta Lei.sera. De oów o n.ryśno•~l po 5 tys. DWT, umów:iemiu !
Cale miasto znajdowalo się
ne;io systemu kontroli we
legacja prz,eprowad1zi rozmowy brnclowany·C!h dla «Tm•a1ora 1:1raśmiertel
w
cza.s
dłuższy
przez
bawełny
gatunki
Porn:esa:an•e
wsp.omnianej streiic.
w "'?rawie Wl9!>Ól.pracy dotyczą zylijskiego prnez Sk;::zniP, GdGiń
i nieterminowa kh doobawa by- nym n:ebezoieczeństwie, pón.'eKomunikat zwraca także cej portów i ż,eglugi.
•0iką. Jest to pierwszy tramp z
naraidy, waż l<Jlkomotywa jednego z pow
do.świadC'Zellia
iż
uwaigę,
W ro2llnowach z,e strony pol- tej stoczni. w którym zal5too".>wa ły tematem specjalnej
MOSKWA (PAP). - W Mozakresie kontroli na tery- .s.l<lej biorą udział ek.siperci, z no op21.~.nie ropą z.amia19t wę na której ujawniono konr:;-ekwen ciągów etanęla w plom'.enia<:h
było ugas;ć skwie podjęt·e zo.st.ały w pon'etarium st-refy bez;:itomowej I> wic.2mini:strem
T. <:;lem. W próbn.ym l"lejs;e bi.erze cje, ja.kie ,"IOOcla.ją n.a pr2'lcds!e- i nie można jej
żeglugi
rozmowy radz'e·:::-.o-nicdzblek
b:oretwa. w reZUiltacie zooowią przez bl'sko 3 godziny, gdy tym
mogłyby być wykorzystane
Ocicmyńskim na cz.ele. W koń udzi.al Drm<lstawk'el armato~a.
po512gr€•go
do
parę metrów od n:ej m:ea'.<;.e. Amb.asa•dor NRF Lahr,
o
Text'iHmoort
cza.sem
"'..ano
w przy.S\7..lych, szerszych p·o- cu bież.
tygo<lrua delegacja dyrektor firmy - Jami1"z S7.1C:Zey
wania za;pa.s.ów f!ll.lrowca oM.z i;ta!y <lz:es'.ątki cys.tern z na,f- .slZef. d·el-egacji za•:::hod;n'io-niemie
roi;brojenior<JiZ!.lmien i a.c-h
NRD zwied-zi port w SZJCZecinfo. ko"""'iki z po:::.hod-z·enia Polak.
do s.umlenn:ej,s7,ej kontroli do- ta,, grożąc lada moment wy- c:kiej odibyl rozmowę z pn..cwod
wyoh.. P<miewaiź; IUJ. temat
radzi'ockiej kom !.>ji
staw n.a przy.sz.l.ość.
buchem. Cyistern tych nie moż nic.zącym
wypróbowania aparatu konhanidJ!.owej, Kumyikin<21lll. W soDruiga, „piętą Achiłles.a" ba- na bylo u.sunąć z powodu za- botę Lah.r spo·tkał s.ię z s:emi.ot;oli, jego &kutecznośC'i, n.a
braki w 1>lanach za- blokowania torów przez rozbi- nowem, sz,efern <JP-legacji radziewełny są
ZaclJ.odzie wiele już dysku·
iruclnden ia.. W przęd.za1niacll te te w kata.strofie wagony,
towano, przeto takie stwiercki.ej i przewodm.iczącym komibrak jest okolo
llO przemysłu
dzenie komunikatu ~
Departa- sji do spraw politycznyclt i kon
NOWY JORK.
2.500 ludzi. Do tego nadlml~a ment obrony USA
wyjście naprzeciw.
podał do .srudarnych.
fluktuacja 21aJó,g undemożl!wia wia<lorności, iż zamierza przypolsko • raKomunLkat
Trwając~ od z górą dwóch lat ski" pełen wielobarwnych kwia- stabilizacje na tym odicinku o- stąp!ć do zbudowanla drugiego
dziecki zajmuje się je.szc:ze
prace przygotowawcze do śwl<:- tów, „ogród nowoczesny", w któ raz systematyczne i właściwe centrum doświadczalnego
dla
innym problemem, który intowej wystawy w Brukseli do- rym wśród licznych rzeźb try- wyszikoJenie prządek Słowem rakiet o średnim 1 dalekim zaopinię
również
teresuje
stworze
d(yscypliny.
problem
i
fontanny
wspaniate
będą
skać
oc~eBruksela
ko1'1ca.
biegają
Zachodzie,
na
publiczną
sięgu. Dru!ti poligQD rakietowy
kuje przybycia 40 milionów o- wreszcie t.zw. „og1"1'.Jd nad ogro- nfa takicll waTUl!'lków pracv. ma mieścić s'.ę kolo M'l.t~ w
_
problemem
mianowicie
a
ludzi do
za.chęcily
by
które
flastylu
w
utrzymany
darni"
i
wystawę
zwiedza,
które
sób,
wojsk obcych i zbrojeń kO!!lzatrudnienia. w Kalifornii. Do tej Pory Stany
i:>rzyjmowarua
~zte
odrodzenia
mandzkiego
przyjęcia.
ich
do
jest
gotowa
strefie
w
wencjonalnyoh
Zjednoczone dysponowa?y tylEKSPERT RUCHU KOLO'WEGO
Zwiedzający będą mieli wszel ry części tego ogrodu pośw1ęco· te] gałęzi przemyslu.
bezatomowej_
ko jednym po!i,e-<mem rakietoroku.
porom
czterem
będą
ne
spenp.
tak
I
uł.atwienia.
kie
był nie tylko
J'Ui]jusz Cezar
Wysuwając plan utworzewym na Przvlądku Canaveral.
cjalnie dla nieb. zbudowano w Będą się tu odbywały wy~py
bezatomowej.
strefy
nia
• Poligon w Mugu ma być od- wielkim wodzem i politykiem,
mieście 7,5 km. wiaduktów, tu- baletów i koncerty.
rząd polski podkreślal niedany do dyspozy·C'ji marynarki ale ponadt.o za&lyn.ąl jako najokresie wystawy codziennie
w
neli I przejazdów podziemnych.
jednokrotnie, że c.hoctaż jewojennej i p;.erwsze próby ma- większy w ów~s:nym świecie
'f
11
1Sp>ec:ialista od rozwiązywan'a
Dzięki temu można będzie - jak do godziny 4 nad ranem udogo p:-ojekt jest ba.rdzo ograją się odbyć w I:stooodzie br.
prob1emów ruchu kołowego. W
piszą korespondenci agencji za- stępnione będą publiczności park
niczony, to je<lmaik: Polska
Pierwiszą rakietą, która będizie
cezara - pisw „Svcnczasach
nie przesitaje być zwolennicz chodnich - objechać miasto bul- atrakcji i dzielnica folkloru. w
na tym poligO<nie
próbowana
warami zewn~t~zny~i samocho: tej ostatnie1 zwraca uwagę P~'!ska Da~bla<l<et" - ruch koło
ką jak najszerzej zakrojone„Polaris".
bedzie
wy w Rzymie stanowił bardzo
dem, nie zrnmeJSZaJąc szybkoś::1 ciohektarowe miasteczko belgiigo rozbrojenia. Wspólny koSłynna aNOWY JORK. Magazyn lotnicz_y „A".iati~n
skle, utrzymane w stylu fin de
pow.aźn.e zagadnienlc. Cezar był
80 km. na godzinę.
filmowa
rnuni'kat w 5J)OSÓb o:Cicjal:ny
gwiazda
rneryk<>ń.ska
u...<tf;anow!l
.k tóry
pierwszym,
Wystawę można będzie zwie- siecle'u- Znajduje się w nim m. Week" poda!. do wiadomosci. ze
utworzenie
że
bm.
2
stwierdza,
zaw<irla
HaY'WO'th
R:ta
zbujednokieru;rukowy ruch uliczny,
dzać pieszo lub jeśli kto woli _ 1 in. 10 restauracji, 5 dansingów, w Stanach ZJednoczonych
strefy bezatomowej mogloby
piąty związek małżeń
raz
po
zarezerwować specj<i l,...,e
polecił
pociągiem, które- 32 piwiarnie. Na ulicach min\11- dowano eksJ)erymentamy sa~?
d<l brze przy.służyć się spra- miniaturowym
go trasa biec będzie wśród niP- turowego miasteczka będą kur- 1lot o r;apedz1e ra~~eto~ym, ~,o ski. Kolejnvm malżorrkiem 1est miejrea. do parkowania dwu!rnvrie rozwiązania innych spor
producent filmowy James ffll. lowych wozów wo:jenn.vch i za
ciągu
silę
rozw1Ja
silnik
r~~o
policjanci,
fi.akrystare
wwaly
Będą
ogrodów.
pięknych
zwykle
miała bronił
nych pr-oblemów „włączając 1 to: „ogród róż", „ogród angicl- listonosze i obsługa lokali roz- rowną 30_. tys. kg, co odpow1a.dfl
zaślubin
Uroczy.-;tość
ładowania i rozla<lowyw to sprawy, dotyczące rerywkowych nosić będą stroje z w przybl!zeniu mocy sllnika me- bardzo skromny charakter i od- wania wozów towa;rowych w ~
obcych
liczebności
jedynie
dukcji
obecnoŚ{:i
w
się
była
dzinach najwięksi.ego ruob.u uktórych rakiet balisty_cznych. . .
190fl roku.
wojsk i broni konwencjO!!lalmforma::,p, 11 członków najbliższej rodzi- licznego.
Według dalszych
Wszvstkie te atrakcje umilać.
nej w tej strefie".
ny.
będą zwiedzającym odpoczynek samolot „X-15" będzie w stam~
Je<l.nym :z mężów Rity HayKomunikat mookiewski. w
monumentaln1ch osiągnąć fantastyczn<;i _wysok?sc
po przejściu
NOWY LEK NA SERCE
of't'jalnej formie zaryrowal
pawilonów reprezentujących na; 1320-480 km. Jego c1ęzar, Wt3z worth był ks'ąże All Khan.
Dwaj lebrz,c z Massachus·'.:•:!is
NOWY JORK. - W mieście
nowszy dorobek w•">:ystkich nie- z paliwem. wynosi 16 tys. kg. a
realną możliwo!lć zredukowa
Paduch. w stan:e Kentucky, po- Memorial Ho~1pital w Bo&tO'll:e
zasięg - 850 km.
mal narodów świata.
n 'a ilości wojsk obcyc.h i
znajduje po':nfoa-movrali JJ'I'•"l&ę, Ż<? wyn."llicja od dwóch dni
zbrojeń zwyk>lyc.h na teryniowy „cudowny" J.ek na
leźli
tysięcy
się w stanie pogotowia prowatoda,ch pań.sitw, które zoprzeciwko dwóm seroe i nadC';śnienie krvri. Wydząc ak.-:ję
stałyby objęte strefą bezatoZIC'ami sq dlr Robert Wil'i:'n6',
za.ma.skowanym bamdytom, któ- n.ala
nowy prezesi Amt.'.-;cnn E· 9f't
A.ss.ocia•tioo. i dr wm•a:m Hol3 bm. przed Sądem Wojewódz
laru:l<e1r. Nowy Lek n.aZY\Va s'e
kim dla m. st Warszawy tochlorothiazide 'i chOC<:aż z,~t~l
tra(4
stop.ni!a
II
.zl,
161.236
(na
„Kukiułe=ki."
grę
42
Na
czył s:ię proces przeciwko b.
iuż <lokl~<lin.le zbadany i w...-nrń
lW.137 zł, III stofie:nia) d.zień 2 lutego br.) wrplynęło
k;erownlctwu skleuu WSS nr
klinicznie, nie 7-C$hl i·~""z
prua (3 trafienia) - 180,2-06 zł ~prawozdanie bowany
na
kuponów
400.458
ogólem
cre WJ"PUS2'lc-.rony na ryn-elc N.~
Z-ca
134 przy ul. Nowolipki.
l .na nagrody IV st.opnia (2 tra
łączną surmę l.210l.374 rl. Z te
st.ąpi to dop:.ero w noC'1.ątka~!1
sklepu - 36-letni
kierownika
fien1a) - 100.1.00 zł.
go na oo.gmdy p:enlęine prze
Tym('"Z.?·°'~m
r>rz.y.sz.lego roku.
Karol Kacprzak - w cią1gu kil
zna.cza się 600.6a7 ZJl, a n.a nap-~min.:1-rv
i0o:t on rozidlZ'"'•l-0 1'1V
,.za.stP.-powa:ruia"
miesięcy
ku
w niedzielnyttn., 42 looowag.rody premfowe 60.000 ził.
mecj.al :.;itów choróo
1€.k.airzy
kierown;czkl Ireny Zagórskiej,
„Kukułeczki" pa~y n.a<Stę
n:u
więc na n.agroody I stoTak
t<o<E?'l'C'Owych, w oelu <:J,akI~d:~,..„·')
'WTOREK, 4 LUTEGO
dokonał prawie 700 tys. zł manBRUKSELA (PAP). - Sekrepująoe lic.ziby: 1, 46, 71, 78, 82.
pnia (5 tra!tieiń) pr::cy1padia.
III wy.oróbowania w praktyce pryka. Manko spowodowtne przez _.:.::=_.:__:._ _ _ _ __;___.:._:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t.ariat specj.alnego
waitnej_
15.HJ KonoeTt w wyik. chóru kerowniczkę sklepu w cz.asie
Międizynarodoweg0 0 Roiklll Geo15.30 Aud. dla jej kiL'ruletniej prazy wyncx,;i
clz'ecl'..ę<:izgo.
I
za,komuntkowal w
fi.zyc-znego
BADACZ fff'WMONOW
fragment ponad 200 tys.
dzieci „Kukulka" W
złotych.
rano, iż otrzymał
poniedziałek
OMAL NIE ZJ.\llENU.. PLCI
po·.v. pt. „W cieniu zap01mnia- aferę tę zamieszani są rówod ucronych radz!ecltioh pierw1.6.05 Utwory nież pracowndcy dyrekcji WSSn-:cj olszyny".
sze .''l!>ra~rozidanie .na tern.at sput- Sl.aw.ny UC'W'!ly d~1J.sio. pr0f_
skrzypoowe. 16 ..20 (L) Konoert Sródmioścte. Sprawa Ka~prza
niik:ów nir 1 i nr .2.. Seltireta!rz Chri<Eltian HambuTg.<>r, ośwh1roz:yw·kowy w wyk. orkiestry ka .ro.>tala wyląC'Wl'la i obecmf.e
NiooJ.e-t o- czyl n!>edawno, i~ jetlen z .j~d"'>
komitetu. Mareel
mandDlin'.stów LRPR p. d. Ed- on sam zasl.ada na lawie oo;ka,rświadczył. Ż<? jert fo ~;prawozda ;i.svr<t.Entów <lmal że n'.c stal s·ę
16.50 Porady żonych.
wal'da Ciuko•zy.
nie wistepil1e i mwiera w wi<;>k- kobi€ft+ Pro·f. Ba>rnh'Jrg. 0 ~ f:b1praktyczne <lila kob'.et. 17.01 ,(L)
szotct dane ogto.sirone już po- diow~ł1 prolJ''•::-m d'?.i'lł?.h!oś-; h<?r
się
przyzna~
KaC'J)l"zak
Osk.
Stanisława
Fra.gm:!nt powieści
mo<nów w c:ele ludz:\im. W lap:-zed.ruio.
C"z;=ika. 17.25 (L) „Wieczór w do zarzuccl!lego mu przestęp.st
Raport potwJ€1l"dlza, id: sputn.ik 1 born•tor;Ul!Tl, w Mórvm b,1·d:1ro
cyn'.cZlT!'.e, że
re.port.aż Jaill.a wa i stwierdził
N.'".górzycach" prZE>.S:tal istnieć 4 st,ycznia (jego hormony kob'.'200, .kdoen z 1Jra17.4"5 (L) Koncert gdyby go wcześniej nie are:.zEąbiń1Sk'.eg<>.
dziwne
zauwaeyl
rs.ki.efa nicx."11.a - 30 listopada). cowników
pt. „Wy,p-()>L-zY\'ll<arn;y pir.zy rnuzy- tow.ano - okira<lłby cały &klep.
Sputnik nr 1, rpodobnie, j.ak je- zmianv dok~ują"'~ s!ę w j::>::o
oz". 18.10 (L) l.ód2'lki d'ziein.niik Ukra.dz'.one pi:en:~&z.e wyd.awal
I'V.„n.;ić
mu
7.aczęly
org.a:nizmi~.
„n.a
g-o raki.e·ta ni0•3.na, rni-lonąl
nd'owy. 18.25 (L) Konc.crt re- n.a
liba C'je w re.st.a urncjach.
odcinku toru., prrebiegają.cym ni-eno<i. utrac:l zaroort i po-c'<>1
k~ am<')wy. 18.35 Muzyka i akt>u- wielotys:ęcz.ne sumy przegrywał
nad Alais:ką orat.1: z.aehod1n.;m wy- do kob'et.. 'Pirvei•xow?.<l.-or•o n ..... alruo.~ci. 19.00 „Encykl<o~dia hu także w ka•rty i na. W)'•ŚC'.1ga·c:h
brz~ż-em Kanady i Stanów Zjed- tvohmial!>t ba·::la.n::a„ które U.">i.1!"'.· :rów i satyry". 19.20 „Ze świa konnych. Po di011oonaniu wieloJ.iły. że pro;:.ois :namhnv na k">n•oe:zKmych"h operetki". .20.00 Stan pogo-dy tyslę::znej kni•dz'.eży Kacprzak
Inifornmując <> budowie aio.ara- bietę n.s1~f1''~ na ;ąkt-;itek '"'d-ri dz:e,nn:lk wi«~JCZlt'rny. 20.23 Kro zn;sM"Zyl różne dokumenty i
do celów ikonserwowo~pr.zetwórozych. Cena za 1 bec'Ul;ę,
tów umieiSZJC'?..<l<ny·ah w <S!putn:ku <eih::inia w laborat.orium r•npvlon'ka DJJ'M"vowa. .20.4-0 L:i1Xll'T! 0: ukrywail się przed w1a<lzami.
}Gco stacja, nadania wynosi 80 zł.
nT 2 w za.oo.bniku z psem, spra llY'C'h c:zą,;tec-...ek ha<ri;nonów k->su;ta h!ez;pańflka.
„La. foria"
poda.je. że zachowanie ·bi-ecych oraz dz'~<Jl:-:mi.a ~li <""1
wozidan!'.e
Informawagonowych.
pa<rtiach
w
Sprzedaż najchętniej
Oz.'.<. Karol KaopT'.l'laik sk.a:za20.50 (L) Ko·r~~rt s:rltn:foniczny
s:ię La<jiki podlcn:ió' lotu „było za- .st>eCZJek na organiurn l>T2lCZ .eJtócji udziela i iprzyjmuje zamówienia Seil«:ja Zaopalbmenia
w wy:c. Wie11<:i-ej 0l:'1<:. Sym!. !!). ny z-c.o.ta1 na 11 lat wi<;zienfa
d()IWalia. iąoe". „Smierć IJl<;:.a, która rę.
Prz€twórsitwa Rybnego telefony: centrala 424, 622, 510,
d. Jana Krenz.a. 2.2.2/J Fr.:!>g.m,·mt oraz 200 tys. zlotyd:1 grzywny.
Po p17ieni<e<:ienou go do ir>~..-
u.n~eTUl~homi.<>ni:u
IP<>
660-K n.ast<>1Uił.a.
wewn. 137.
.Ziot.e.g·o oola". 23.00 Do tańca w raz:e n'eśC''.ą11aln<G1.5c-'. z .zamiaurzą>dlzenóa doot.arczają.:;e® tllen, go dzo;.~1u. odz;y,o..kal on ISIZ)"b.1to
orustra Frand~ Pourieo2l'a. ną na 2 lata wię~
_&we m~ wŁa!OCi~
byla .be2100Lesna·~

Doradcy

fundacji Forda
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rozmowy ZSRR-tłHF

Bruksela oczekuje 40 milionów

zwiedzaiących światową wystawł}

SZMERY-Wł

S11molot onapodz·1e
ra k"1etowym

11

lał więzienia

i 200 tys. grzywny
za 700
skradzionych zł

,,Kukułeczka''

0

Radzieckie

dla Komitetu MRG

na temat spulników

kom.i~

PRZEOSIĘBIORST.WO

POŁOWÓW DALEKOMORSKICH
i. USŁUG RYBACKICH
„ODRA" w Swin.oujściu
sprzeda

25.000 szt1d< beczek drewnianych
90-Htrowych

0

gra
2
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Wywiady,,Dziehnikd.' 1

Kiedy wylądujemy

na

•

Odkrycie Wielkiej wagi

Księży·cu?

„Izwiestia" z 2 bm. zamiesz-

Jak wiadomo, okrążający Zte
sztuczny satelita ma szyb8 km. na sekundę. Po to,
by taki sam sputnik mógł dosię
stwierdza, iż w związku z wvgnąć Księżyca, konieczna
jest
strzeleniem sztucznych sateiiszybkość 10 km . na sek„ co już
tów Ziemi sprawa wylądowania
11ie stanowi tak dużej różnicy.
na Księżycu staje się coraz bar
Oczywiście zwiększenie szyb·
dziej realna. Coraz koniecznie}
kości o 2 km. na sek. również
sze staje się przeto zbadanie je
nie jest prostym zadaniem.
go fizycznych i chemicznych
Przy szybkości 1r km. na
Właściwości.
sek. sputnik będzie ' c wnież poruszał się
po elipsie. Będzie
Autor artykulu wykazuje, iż
się on stopniowo oddalał od k11
w chwili obecnej
pierwszym
li ziemskiej, a po osiągnięciu
zadaniem jest skierowanie na
najodleglejszego punktu swej
Księżyc sztucznego ciała
ko- orbity znów powracał w kierun
smicznego, które podobnie j'lk
ku Ziemi, czyniąc w ten sposób
dwa pierwsze sputniki nie vojeden obrót po drugim. Jeś(i
wróci na Ziemię. Może to by~
orbita sputnika zostanie w nanp. sztuczny satelita, który poleżyty sposób wytyczona w prze
rzuciwszy Ziemię, będzie okrqstrze1ii, sztuczny satei,ta bętlzie
tał Księżyc.
mógł
w pewnych wypadkach
„spotykać się"
z naturalnym
Wyda się może - pisze pTof.
satelitą Ziemi - Księżycem
i
Szaronow - że realizacja takieokrążać go ...
go zadania jest jeszcze rzeczą
... Jeśli na sztucznym satelicie
bardzo odległą. Drugi satelita
znajdzie się aparatura telewizyj
oddalał się przecież od Ziemi
na,
która przelrnże na Ziemię
najwyżej o 1.700 km, a tym~za
obraz otaczającej ją przestrzesem odległość Ziemi od Księzy
ni, to umożliwi to rozwiązanie
ca wynoai 384 tys. km.
jednego z najtrudniejszych pro
blemów, a mianowicie - zbadaRóżnica w odległości jest olnie drugiej ·pólku.li księzyco
brzymia, chodzi jedna.k o to, ie
wej ... Lot wokół Księżyca - pi
podstawowe znacze11}.e i;n;a _tu
nie odległość. lecz szybkosc, Ja- sze prof. Szaronow - jest jelfy
ną możliwością zbadania
jego
ką zdoła rozwi11ąć rakieta mię
drugiej półkuli.
dzyplanetarna.
czają artykuł prof. W. Szarona
wa, omawiający problemy lot.u
na Księżyc.
Autor artykułu

Na tropie

Rozmawiamy z naczelnym geologiem Zarządu Przedsiębiorstw
Geologiczno-Wiertniczych w Krakowie
mz. Obuchowiczem

mię
kość

W związku z odkryciem
nowych złóż gazu ziemnego
w Lubaczowie (o czym donosiliśmy
w
ub tygodniu)
przeiprowadziliśm:y

rozmowę

z naczelnym

geologiem Z11.rządu Przedsiębiorstw
GeoIngiczno - Wiertniczych
w
Krakowie inż. Obuchnwiczem na temat zakresu i rodzaju
prac
po.szukiwawczych.
- Może na wstępie trochę
historii badań?
Rejon przed.górza Karpat wschodnich i środko
wych zllany jest z występo
wania złóż gazu. Jeszcze
prled wojną odkryto bogate
złoża w tym rej.anie. Dalsze
złoż.1 ujawnione zostały już
po wojnie w rezultacie inten
sywnych prac geofizycznych
i wiertniczych w
rejonie
prjzedgórza Karipat wschodnich (ZSRR). Również na

przestępczości

•

Kryminalistyka i precyz1a
Niedaleko miejscowości L.
znaleziono w lesie zwłoki zamordowanej kobiety, Nie mia·
la przy sobie żadnych dokumen
tów, a ekspertyza MO stwierdziła, że śmierć nastąpila przez
uduszenie. Szczegółowa penetracja terenu doprowadziła do
Wykrycia za pomocą lupy czarnych
włosów
oraz małego
skrawka materiału.
Natychmiast przesłano je do Zakładu
:Kryminalistyki KG MO. Scisla
ekspertyza potwierdziła przy·
~uszczenie funkcjonariuszy MO,
ze mordu dokonał ob. A. Pil
zapoznaniu się z orzeczeniem
ekspertów, ob. A. przyznał się
do Winy. Nie pomogły mu ani
gurnowe rękawice, ani sprytne
zatarcie śladów. To co uszlo uwadze oka - zostało wykryte
przez lupę i precyzyjne mikroskopy.

..

tów i malutki pistolecik damski, kalibru 2,5 mm, łatwo Ltający się zmieścić w puderniczce.
Są także strzelające olów!CI,
używane głównie przez szpiegów. Obok grafitu, do specjalnego otworu wkłada się kulkę,
naciska się guziczek i ołówek
staje się śmiercionośnym narzę
dziem.
Albo nowa osobliwoM - na
oko każdy powiedziałby, że ji;?st
to zwykła rączka od laski. G1y
się dokladnie jej przyjrzeć, dostrzec można malutką lufę,
spust i magazynek z naboj<J.mi.
Sprytnie zamaskowany pistolet.

Zakład Kryminalistyk! KG
miesięcznie przep.owadz~

około 500 ekspertyz. Dzieje się
tak dopiero od marca 1955 roku, kiedy to zakład rozbudowano, a kryminalistyka świę~iła
&Wój renesans. Do roku 1955
:Przeciętna ro:-:zna wy.no.siła 1.000
ekspertyz. W tym roku - informuje kierownik
zakladu.
PPlk. Zeliwiański - ilość roclna ekspertyz wyniesie okola
6 tys.
W zakładzie pracuje 70 ekspertów chemii, fototechniki, optyki. Każdy z nich pamięta, że
od prawidłowego ustalenia barwy włosa lub zakwalifikowania
grupy krwi zależą losy cztowie
ka. Dlatego pracują szczególnie dokładnie. Bez ich ofiarności
i precyzji
badawczej
zwalczanie przestępczości było
by utopią.

*
Potężnym

I)

')

*
orężem
~

w ręku
ekspertów jest elektronowy 1!1ikroskop porównawcży . Pow1ęk
sza on do 1.800 razy. Nabyła go
RG MO od NRF 2 lata temu
na Targach Poznańskich. W kra
lu mamy tylko 2 takie mikroskopy. Za pomocą mikrotonu
eksperci MO dokonują podłuż~
nego przekroju włosa, a prec;yZyjne teleobiektywy pozwalaJą
im utrwalić na kliszy kontury
śladów stopy.
Dzięki tym wszystkim przyrządom Zakład Kryminalistyki
może rozwijać skutecznie nie
tylko działalność usługową, llle
1 naukowo-badawczą. Nasi eksPerci ustalili np. sposób identyfikacji broni, przejęty od n·1s
Przez kraje demokracji ludo'"'.ej, obecnie zaś zespól ekspcrtow serologów opracowuje n~
We szczegóły dotyczące klasyf1·
kacji podstawowych grup krw;,
Na tym jednak nie konie::.
Stopniowo realizowana rozbudo
\'(a pracowni pirotechnicznej,
f~zYkochemicznej i metalogr~
f~cznej w najbliższej przysztos:
ci Jeszcze bardziej uefektyw111
Pracę zakładu. Przestępcom co
raz szybciej będzie się usuwał
grunt spod nóg, a o to przecież
nam chodzi.

* ,,. •

W gablotkach za szklem 350 pistoletów różnego typu i k<>
li):>ru.
Jest
m. in.
parokilogramowy
Mauser
niemiec~i z. czasów I wojny świa
tow~, kilka cow)>oyskich col-

Pięknością

formy olśniewa wytwornie oksydowana hiszpai'1ska „9" ze srebra, marki Guernica.
Podziw także budzi sprytnie
wykonany przez samouka-ślu
sarza pistolet własnej roboty z
dośrubowywaną lufą, z któree;o
jak się okazuje - został zabity
człowiek. Nie brak też polskich
pistoletów przedwojennych typu „Vis", produkowanych przez
fabrykę
broni w Radomiu.
Wszystko to stanowi niezbędny
środek do wykrycia i zidentyfikowania przestępców.

Od 1956 r. datuje się intensyfikacja prac poszulciwawczych na przedgórzu i to zarówno po polskiej jak
i rad.zieckiej stronie. Informacja ekspedów radzieckich
o odkryciu tuż przy granicy
złóż gazu skłoniła po•l s!kich
geologów do podjęcia badań
s·ejsmiemych w tym samym
rejonie po naszej stronie.
Prace te były prowadzone
przez grupy: mgr. Drwiły
(Pol<lka) oraz mz. Sokoła
(ZSRR). Na podstawie osiąg
niętych
wyników zaplanowano 3 odwierty poszukiwawcze celem rozeznani.a ga2100.ośno·ści
warstw torloń
.skich (tj. takich, które znane są na całym nrzedgórzu
jako gazonośne) oraz zibadania warstw starszych leżą
cych pod tortońską. Dwa
pierwsze oJvrierty nie nastrajały
optymistycznie
wyniki badań były negatywne. Doipiero w kopalni Lubaczów II pc..szukiwany gaz
d.a.l <> sobie znać i to, jak
panu wiadomo, z s:ialon.ą siłą.

- Będąc w Lubaczowie
mi.alem
możność
oglądać
skutki wYbuchu. Swiadczą
one o potędze żywiołu. Czy
w Polsce miał miejsce kiedyś pOdobn.ie silny WYbuch
gazu?
Nie. W czasie swej
kar.iery niera;z byłem świad
kiem wybuchów a nawet
po.żarów. Ten jed.n.a-k uważam z,a najsilniej.szy.

A jakie są perspektywy
lubaczowskich?
- Pozytywny wynik wierceń stwarza b:irdzo poważne
:perspektywy
przemysłowe
zarówno <lla powiatu lubacwwskiego jak i obszarów
dalej połcżonych . I dlatego
planuje się jeszcze w tym
roku wykonanie kilku dalE:zych odwiertów, aby ostatecznie określić wielkość zasobów: a wi" zasięg złoża gazowego i jego miąższość. W
chwili obecnej zasoiby te
szacuje o;ię , na
kilkaset
mHionów metrów sześcien
nych. Ale podkreślam - w
chwhli obecnej. Pozytywne
rezultaty daffizych
badań
mogą tę ilość powiększyć do
'kiilku miliardów
metrów
-

Odkryć

sześciennych.

- A jalta
jest wartość
tych zasobó-w?
- Zbyt wcześrJe o tym mó
wić. Jedno
jest peWi!le, że
będz.ie to wartość kolosa:J:na,
kt.óra ;pozwołli ro.zbudować
gawciągi

d.alekooiężn.e,

a

nawe't
wy•budować ' caly
kombtitna:t c'hemiczny. Kiedy
już jesteśmy przy wartości,
to dLr.· jej uwyipukilenia warto wsipornn.ieć, że przyjmując z,a produkcję przemysło

srukiwań ropy i gazu ohej.ii
mują całą Polskę. Niemniej
60 procent nakŁa<iów pójdzie,
ze
zrozumiałych·
w-iiględów,

w

pat.

na poozuk:iwania
rejonie przed.g órza Ka-r...

-

Swego czasu

ncję

wyw<1łala

dużą

sen„

w naszym
mieście wiadomość o rzekomym odkryciu rOpy naftowej
w okolica.eh Łoclzi. Czy ZaNąd
Przedsi~biors·tw GeoIogfozno - Wiertniczych wie
coś o tej sprawie? I jeszcze
jedno - czy w ogóle moina
móvJić o wyd-Gbywa.niu ropy
w rejonie wdzi?
O jakichś odkryciac!f
ropy w rejonie Łodzi nie
s'tyszrałem.

Jednakże

wystę.

pow.a.nie złóż r!J'PY i gazu W
sit.refie północne.i Folski, a
m. in. w niecce lód.z:kiej, nie
iest wykluczone. Prowad?i
fu się zr~ztą tzw. prace
wstępne.
Sądy te opieramy
na al!lalogiach z obs•z;a:rami w .'7.SR.R i NRF, gdzie
dokonano odkryć.
Rozmawi•ał:

J. STEFltO

Młodzież polska we Fr•tłi
utworzyła

w samym tyliko Lubaczowie II 10 procent wolne- zesp6ł 11leś1ł
wą

wypływu ~zu. można by
uzyskać
około 140 ty.s. m.
sześciennych
ga.zu na dobę,

go

I ta6ca
„.f::.owlcz. 0

!PARYŻ GPA.P).
Zaohęoona
pl"ZY"Aia1dlem „M.aoowsza.", poillS<ka
rycznych równałoby się bll- młodziieQ; wy.chOO.foza z Rousko 250 .tonom śoodniego ga- VToy Gp~ocn.a. Franc.ja) utwotunku wętlia, a w pien:ią- r,zyla perl kierown.iicl1w1em mu7JY
dz.ach około 100 tys. cl.
ka i dyrygenlt.a TadielliSlza Baj•era

co przy porównaniach kalo-

.ł~.

n-.

.:.;:. '-'6'3 si poza pr;e.-;or;:m
b ~1e
ę pr1>wa tZl
P .ce
badawC7>e na pMOStałycb terena-0h kraju?
Oc.zywiśde. Pl.a1ny po-

30-«>0<bowy 7J3Sr>Ól pieśni. i tańca „Łowicz". Ze~ól daje każdej
nkdzi.eli :p11:zied\Stav.rienia w róż
ny."h rnJ.ejoooiwo6·c:;acll depiart.amen!tu Pas d2 Calails, , ZJbiE!".a;jąo

I
I
oklaski.
ku.piS,i
nie tylko
„DeU·
--------------------------------------~---------------------urodziwe!
sie oczy wicza
------------·
katesaclt".
nowe placówki,
radu.In.. gdy
nie
Dla.erzesobie.
a.ktorzy tet mi
ZBIGNIEW LENARTOWICZ

I pies szOOeka" ' w stolicy centralniej,

St. Jerzy Lec

~

Mo

terenie
przedgórza
Karpat
środkowych
po·lscy
geolodzy odkryli nowe złoża
gazu,
były
onie wszakże
niezbyt wielkie, o stosunkowo małych zasobac'h.

1.
Wyjeehatem nA parę dni do Wa.rs-zawy. Przede wszys,tkim p.o to, by
ułatwić
ltilka ważnych spraw, ale
także dlatego, a.by oderwać się nieco
środo\\oiska łómlkiego, spotkać się
z Innymi ludźmi,
p-0my&"ZJkowa<l po
antykwariataeh, w ogóle p1>oddyohać
„stołeCi'Zllym powietrzem". Jest to za-bieg higieni-OZDy, który każdy manują,cy się obywatel winien w sw<l'im
życiu stosować.
Tym sposobem odświeża się umysł,
''V'Lł>!>gaca 'La<SÓ)>
wrażeń i uzyskuje tzw. skalę J>11równawczą..
Wraca potem człowiek do

od

sweg0 miasta jakby odmlo<dz.c>ny, inaczej pa.trzy
na tych samych lud.zi,
1.naczej ocen.la te lub owe wydarzenia, słowem: nabiera ochoty do ży
cia Zwlal!IWl.a z.aś z..aleca slę wyja:zdy • do Wal'Szawy. WiaAJ.l>mo stolica. Wszyst·ko na. p.oziO'IIlie centralnym.
Bez stolic.v nie ma. kraju, ona nadaje t-on i bon-ton, kierunek i wizerunek itd.
Przybyłem więc do Wal'S'lawy. I cóż
się <likazało?
Oto już na Dworcu
Sródmiejskim
spotkałem kilim łodzia.n, a. potem co trochę spotykalem
znajomych z Lodzi na ulicach Warszawy, w teat.rze ora.z w urzędach.
Ladina histori·a! Zna.czy się: wyjazd
n:ic nie pomoże. M~na uciec ()d Lodzi, ale nie P<Jdobna uciec od lodizian.
Są wsu:dzie. N:ie posiejesz, a wzejdą.
Nie chcesz, a. pojawią się. Nie szukasz, a znajdą, się sami.
Jednakowoż łodzianie w Warszawie
milsi są, niż w L<Nizi.
Tacy jacyś
przyjaźni, sympatyczni i pogadają
chętnie i życzliwość ci okażą.. Widocznie tak już je.st, że swojacy właśnie
na nie swoim terenie są sobie najbliż
si. Czmją s-ię bardziej rolidarni. OtoC'Zeni morzem ,„o·boości"
()•dezuwają
inst~ktownie J)(}trzebę PoO'lllocy, każ
dy z n.ich chce wiedzieć, że na. warszawskim bru.ku nie jest zdany jedynie na siebie,
że chociaź duehowo
kt<JŚ jest z nim. Oto ważny przyereynek do ·Jl<JIZ!lMllia. na~ C'Uowieka,

I.
Wa.nszawa

p~pomin;i.

'.lmbietę:

za.siebie, a.Ie
lekkości i
nie
chiwię. M·a powody do diumy 1 pewności siebie. Przejdź się tyliko ulicami Warszawy, a zoba.czysz całą róż
nfoę między nią. a Lodrz.ią,. S~lepy tz.aopa,tll'Z0.11e lepiej i obficiej. Cytrynę
1'02llllDi.alą

ł

ponad

miarę pewną.
nie JN)71bawioną. wdzięlm,
dowcirpu. Wcale się temu

&

-J

WIS'Zę.cl'llie,

w

Pow&tają
wypełniają.ce lulki w

handlu i zaopatrzeniu.
Od lat maw,ę o tym, by kupić s.obie stół kwadra.tirn'y. Ch·o·dzę po Lodu, zaglądam do skladów meblowych, pyt.am - nie ma. To znaczy
stoły są ale tylko ()•krągłe. Ws-.cystk0 na okrągło.
A ja chcę właśnfo
inac-ze.i: na kanciasto. Oble·C'i!SIZ całą
L6dź i nie znajdziesz. A w Warszawie? Proszę bardro: st.Glv kwadratowe, pr·ostokątne,
rombodda.ln.e. jakie
sobie życzysz. Ba! Ale przecież nie
~d~ kupował stołu w Warszawie i
wió'ZI go ·do Lod'Zi. Bon.nr mi nie p<&'ZWala. Jak to - za.pytają - to w
Lod1'Zi nie ma &to·lów, że pan aż do
Wa.rS"Lawy po taicie rzeczy musi przyjeżdża.ć?
Sami rMumiecie, że nie
wypada.
Więc z kolei ja za.pvtuje:
dla.czego w Lo·dzi nie produkuje się

duże, piękne ł

M

na
popa.trzeć.
go jabłka s1>rzeda:wa.ne n.a łód7J!tid1
;straganach ulicz.nych 5ą. takie liche?
Ma.łe. S"Za.re i nie przycią,gają.ce oka?
Przecież ja.blka sprzedawane w WarszaV1-ie p-0·ch()d:zą z teg·o samego .kraju - z Polski. DlaczegQ fam jest t.o
wszystko lepsze. porząidnie,isze, pięk
niejsze? A
dlacz.e go u nas idi7.;ie
wszystko tale memrawo?
Oza.ry, cz:y
oo, u diabła.! Jeśli tak trudno rorzwią
zać te piroste rzeczy, to cóż d0ipiero
mówić o innych bardziej skoonplikowanyeh.
ł.

Być w Warszawie f nie pó:fść do
teatru, to ta.le jak będąc w Rzymie
nie zobaczyć pa,pież.a.. (Przypomiotm mi
się tu pew:na reklama amerykańska,
z.aehęc.ają.ca. do pO<dróży
bez straty

Jan Koprowski

kanciastych stołów? Dlacze.go nie pojes'licze „Laid", wyrabiający orygiina1ne,
noowl(),cize&ne i nie nazbyt
drogie meble? Czy Lódź ma. być gmma od innych mia.st, niechby nawet
i od samej Wa.rszawy? Co na to radni? Czy w dalszym ciągu będą łia<:y
nieziu·adni?

s.
Praooję dużo,

a plm.ę głów.nie wieczorami. Więc potrzebna. mi jest dobra lampa n.a biurko. Dobra to znaczy: wY&oika, z dużym kręgiem świa
tłlt i f.rwalym abażurem. Ch()dzę po
lAJ•dzi i szukam t.a:\\.ie.i lampy. Nie ma.
Rorz.pytuję znajomych,
wpadaan do
kom:J,~u, nic. A w Wa.rszaiwie p,roS'Z:ę bardz.o. Do wyboru, do k<J~-O<rll.
Ile dusza. n.p.ra.g-nie. Drogie i tanie.
Duże i ma.le. Nowoczesne t s.t.a„re stylowe. Nie m@gę tef!"<> zrozumiet.
Dlaczego w Warszawie mcrie
to
wszystlro być, a. w Lodzi tego wszystkiego nie ma? Od czego to zależy?
Kt-0 za to odp·ow.iada?
Powiecie: co tam lamip.a.! Nie ma się
o co pieklić, to nie jest arty;!mł pierwsrzej p.1>trrzeby. Dobrze, niech bę~e.
W ta.kim razie weźmy ininy przy'ldad.
Idę ulicami Wa.rsza,wy i
POO'liiwiam
stragany z ja.błkami. Jakle te jaJblka

jak wieśnia.k.

żałowałem
się JJ•odo.ba.U.
pJ'IZeświetn.ie

Calą gębl\.

.
Nłe

I

Zwkszcz.a. kr&!, którego
gra.I Stalli.sław Jaworski. I kró1ow.a - Wa.n.da. Luczyc.ka. I isama Iw~na ~ Barbara Kr.aftówna. I
w ogóle wszyscy.
5.
Ile razy pojadę do Warszawy, zawsze spotykaim najpierw
Sta.nil<iława
Jerzego Leca.. Ta.kie mam SU"Łęście.
Tym razem nie mogło być inaazej,
Nasze rozmowy są nieodmiennJe podobne; mimo to za.WS1Ze inne. Zna.my
tylko jeden temat: Ji.teratura
ll<Ustrlack.a,
Wiedeń,
Piotr Altenberg,
Alfred Pol.gar, · Karol Kraus, Józef
Roth. W Polsce jest tneeh taki-eh, co
zn.a,ią literaturę a.ustriwką.: St.ani&aw
Jel'zY Lec, LOOlJ()old Beck i ja. (Przepraszam czytelników, że nieskNlmmie
\VY'Ill.ieniłem i siebie, ale trudino, tli,k11. jest prawda, a J>ra.wdę należy miłować nade wszystko).
Stanisław Jerzy Lec ie.st talde goracvm miloś„ilkiem Lod!zJ. Latwo mu
Miłować Lódź miesz<kają.c w Warszawie.
Ale kiedyś miesrltal f tut.aj.
Lódź powia.da.
ma obarakter.
miasto znaczv sie. Jest inne oo
wszystkich miast p·olskich, ma swój
wyra'Z, lubię je i Clhętnie ta.m przvje:Wiam. Zreszta. z L.00'7lia wiążą się
ro.ode pforwsze Jata pow11<.ienne. Praca w „SZIJ)iilkwh". biesiady we „Fra97,eie" i „Pickwieku''.

Sto razy: dlaczego?
wstał

za.silwror.ie

cru1S111 w S}>O!Sób nasttWttjący: „W jeden dzień caAy Rzym z ojcem świę
tym włącznie"). Ale d-O<kąd pó.iść? Na.
„Marie Stuart"? Nie.
D-01ść mam
Lec wyda,J wla.śnie książke afOTV'llwieszezów,
choćby i n.aiwie~zych.
mów pt.. „My1\li nfouC?es:ine". Jed.na
To może na „Pannę Julię"? Teź nie. · z .nich Jl()!Służyła mi n:le.ia.ko z.a mo.fto.
Strindberg fo mistyk p.fcd. Pal dl•a- Ale w ksiażeczce, zawiera,iacej w:ebli,
co mnie to ' wszvstko 0obcho dzi. le świetmych afoT'Y'ZilJlów, .iest ta.kże
Zresztą
„Pannę Julie" widziiałem po
myśl, która p.od().bno <1·dn<isi sie do
wojnie w Berii.nie. To mi '\IJ'St.llr<lZY lJOod.r.d. Oto o.na: „Zapronon<Jwano ml
n.a. długo. Wyspiański? MiaJem swo- z prowincji. bym za nii~'l~ }H1norajego w Teatrze Nowym. Może póź rium pisał im f.Qńs-ze mvśli". Kto to
nie.f. Perzyński?
Do cholery z Pe- 7.ap.roiponowal? PJ'OS'Lę się przyznać.
rzyńskim, choć to dobry drama t:vsta..
Bez bicia,
Już wiem: pójdę na Gi}mbrowiciza.
W Teatne Dra.matvCIZllym m. War6.
szawy (siedziba: Pałll!C Kultury
ł
Nauki) r,-rają jego „Iwonę księżniczkę
Sto raoZY: dla.crrego. Dliacz~o? ChoBurgunda",
dzill:em lJ'O Warszawie i wciąż dręczy
ło mnie to pytanie: dilaczego tu moPOS"Zedłem,
'llOiba.C1ZYłem,
ucieszyłem
że być, a. tam nie ma? Dlaczego tu
się. Bard:zio mi ta Ji.terah11:a„ ()dip·owiapot;ra.fią,, a tam nie umieją? DlaC'rego
d.a. Gombrowfoz n.ie cierpi poa.tet,yki, to, dla'Czego tamto? I f:aik be'ZllJStanWIS'2iel1kiego roodzaju w..z:ni~foścl i dę- nie. Aż mnie glow.a r-O!l!bofała. Aż się
1oloigii. Wy'k,piwa hamletyzm i inne zmęczyłem. Wtedy wsiadłem d-0 P-Ogrzechy główne . ł p-oboczne.
Rzecz ciągu i ·wrOOi.łeqi do Loozi. Było ml
'ba.rów ina czasie. Drwi.n.a i grotesika ba.J"ltłro przyjemnie, gdym mów znaot-rzeźwia, zmulS'La. do myślenia, U<l"l.Y
lazł się na Piotrlce>wskiej wśród znan.a.prawdę. Przooiwnle n.iż wmiosłość
nych d!omów, eklepów i luo!hi.
I o
i patetyika, fkotóre oczadzaJa, i tiuim.a.-- &iwo: ru:.wet o pre-ten~h zapomnią. A nam ba1rdro się przyda ~
nialem. Zt<esl!tą - cóż ja. Ja mogę
ta neŹW'OIŚ'Ci, k.nmkrehn-O{ili· i truk da.- zaipomnteć. · Ch-0dzl. o t.o, b3' inni nie
lej. Smia.Jem się n.a sz;tuee Gombro- zapomnieli,.
0

.

,
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Choć śnieg pada -

film.
, świetlony
__,,,_,_,,,,„

Do lata jeszcze daleko, ale
w p€łnym toku są praoe
przygotowawcze do nowego
sez.onu. W pierwszym rze<izie
myśli się naturalnie o wiosen
no-letniej toaJecje miasta, a
więc prz.iede wszystkim o zieleni. Pełną parą remon1uje się
la wki przeZl!l.acwne do parków
1 na skwery. Ustawi &ię ich
prZie1Szło półtora tysiąca. Naprawiane są ted: i odmaJ.owywane st.a.re ko.sz.e do świeci, no
wycli doku.pi się około 200.
Jest więc nadzieja. że papiE>ry i ogryzki po <YWOCB.ch nie
już

I

do rrul.akejl

Jeszcze wsprawie„. zegarków
W

łem

związku z naszym artykupt. „Na parterze surowiec,
piętra gotowe budzilti"

a z II

otrzymaliśmy
Spółdziellili

list z

Zarządu

Pracy Zegarmistrzowsko-Jubilemkiej w Lodzi, w którym czytamy m. in.:
„W p<>.lni solidaryzujemy .się z
postulatami dotyczącymi usprawl!lienia
zbytu zegarków,
Nas - facliowców branży ze.l(armistrzawskiej od dłuższego
już czasu denerwuje frukt zbywania zegarków przez nie przy
gotowany w tym zakresie pErsoncl różnych sklepów. Wydaje nam się slu.'>Z!le korzystanie w tym celu z usług uspol:ecznionych zakładów zegar
mistrz.owskich. Porada fachowa, określająca $p(JISÓb kol1J5er•
wowan:ia i informując.a o spo-

W St11dium Wiedzy

o ZSRR
Zarząd Lódzki TPP-R prosi
wszystkich opiekunów SKP,
któr,zy przygotowują zespoły
artystyczne do wzięcia udziału w VI Konkursie Pieśni,
Tańca 1 Recytacji o bezzwłoczne

zgłoszenie

zespołów

odpowiednicQ oddziałów
oświaty DRN, lub bezpośred·
nio do Zarządu Lódz:kiegol
'I'PP-R przy ul. Naruwwicza
:nr 26,
do

ZEBRANIE
Studenckiego
Jazz-Klubu
Studencki Jazz-Club
przy
Radzie Okręgowej ZSP w Lodzi zawiadamia, że walne zE!'"
branie czlonków klubu odbę
dzie się d.'llia 6. II. 1958 r.
o godz. 18 w lokalu rady przy
ul. Piotrkowski.ej 46,

sobie obchodzenia si~ z zegar
kiem ·jest nioodrowna. Przyję
cie na siebie gwaraincji przez
prowadzącą
sprzedaź instytucję za prawidłowość chodu zegarków wyszłoby też klientom
na pożytek. Pod wpływem waszego artykułu skierowaliśmy
do Zarządu Handlu pismo w
omawianej sprawie,

•

•

W piśmie do ldd'Lldego
l"llądu Handlu Spółdrz;lelnla

Za.Ze-

garm.Lstrrow:sko-Jubllerska pro
si o 1)1'ZYdzielenie różnych zegarków do spl"lledaży za pośrednictwem
swych 16 za.kła
dów usługowych. Wydaje się,
że prcśba ta powinna być za-

la.łwfona pomyślnie.

Marzniemy, ale
w doczepkach

(k)

tvłko„.

będą rzuoane pod laWlki 1 n.a
alejki.
Prace porządkowe w parkacli rozpocmą się naturalnie
wt€dy gdy odmarznie ziemia.
Przypadnie to cliyba na koniec maroa lub początek kwiet
nia. Jak oo roku tak i obecnie
roboty przy u.suwaniu znis"Zczeń powstałych podczas zimy
będzie dużo. Na oko już widać, że wydeptanej zielel11i i
połamanych krziewów jest niemało i straty z tego powodu
pójdą znów w grube tysiące
złotych. Dużo strat powodują
naturalnie dzieci, które sanecz
kują w niedoi;wolonych miejs
cach. Doprowadzenie do porządku wyjeżdżOl!lej skarpy w
Parku Staromiejskim c:zy w
Parku POll'l.iatoWl9kiego wymagać będzie dużo trudu i pieniędzy. Co rok jest zresztą to
samo. A nasi ojcowie miasta
jakoś nie mogą wyciągnąć
z
tego właściw:vch wniosków.
Wiosenno-letnia too.J.eta Lodzi zapowiada się w tym roku
szooogólnie atrakcyjnie,
Fakt, Ze zaplanowano wysadzić 600 tys. kwiatów, 3 tys.
drzevrek i 20 tys. krzewów ooś mówi... ;Mieszkańcy Widze
wa ucieszą się na pewno. że

do przewożenia
mięsa i wędlin

mam przejść jezdna rogu ulic Zachodniej i
Zielonej - mimo woli ogar·
nia mnie lekki niepokój. Pę·
dzą
długim
S?.:llurem auta,
skręc:ają co cliwi4 tramwaje
z Al. Kościuszki na Zieloną i
na odwrót - słowem ruch
panuje tu niczym na Piotrkow&kiej. Trzeba nieraz dłu
go czekać, za.nim będzie mo1.na
bezpiecznie przejść na
drugą stronę ulicy. Ze względu na to konieazne jest zainstalowanie na tym &krzyżowaniu
sygn:'1~.za.cji . świetln~j.
Tym bardzieJ, ze me wszędzie
na
właściwych
15.krzyżowani.ach ją za:in.stalowano.
Oto sweg9 czasu ktoo wpadł
na pomysł a.by urządzić sy,gnalizację świetlną
na rogu
ul. Andrzeja i Wól=ński.ej,
.l{<lz:ie w pe>równaniu ze skrzy
żowanlami ulic Zad1odniej i
Zielonej rucli jest o całe niebo mniejszy. Obecnie sygnali7.acja ta jest już popsuta ~
jakoś ni.kt tym l>ię. nie martwi.
Ą przeciP..! sygnalizacje są
'P<> to,
aby na najbardziej
ruchli\vycli skrzyżowaniach re
gulować rucli pojazdów gwarantując tym samym bezpie·
ozeństwo przecll.odniom.
Za1nst.11lowanie jej na rogu Z?.chodniej i Zielonej jest ko·
niec-.zne.
(Kr)

lami..
Zarząd
Zieleni Miejskiej
prz,ejął ostatnio jeszcze jeden

teren

nadający .się świetnie

letni ~ -

w

na
Mro-

dze. Niestety w najbliższym
sezonie t.e względu na brak
fundu...<>zów. ośrodek ten nie w
stanie je.s7,c.ze urządronv i nie
będzie odda.ny do uzytku.
CKas)

I

wiele do życrenia. Przewozu
bowiem dokonuje się za pomocą
zupełnie do tego celu
nie przystosowanych aut cię
żarowych, które nie mogą za
gwammtować
higien'0ZJI1ega
roz;prowadzenia towari1.

trza. Sciankl wozu zaw;erają wewnątrz a.1irusze 7 Pol~
chlorku win iJu. Dzięki tej
i:iolacj~
temperaituira
wewnątrz auta podczas transportu nie bę<lz.le się podn.0sić. Planuje się, aby w ~·rzy

W mviązku z listem naszego czytelnika (dojeżdżającego
do pracy z Pabianic do Lodzi), w którym skarżył się na
nieogrzewanie wap:onów podmiejskich tramwajów otrzymaliśmy
z - MPK wyjaś·
nien!e, w którym m. in. czyta.my: na Hn.ia-0h tramwaj-nwycb podmiejskich wsz:vs~kle
wagony silnikowe w okre.s·i e
zimy są ognewane. Jeśli chodzi o wozy ooc?.epne, i-O wobec dużej różnorodności typów, nie możm1. ?.a.ln'!talować
w nich grrejników elektryczn:vch z przyczyn natury tech·
niemej.

za,rządzie

Kiedy jednak
nastąpi ten
moment, dyrekcja nie podaje.
Oby jak najpr~ejl

i kamelia
w łódzkiej

• •
pa Im1arna

Od dziś bywalcy palmiamt,
która :rr..ieści się w Parku
ż~ódUska będą mogli oglądać
•1
'
,
•
h _...
k!l.:'l
n.e>wych c1eka"."'yc ..,.,..aZCJ'!' zieleni. . Palf'.11amla ~w1~m wz~oga<C!ła się o ~ p1ę
~1e . !kw1tmąc·e st?-rc.zyk~ oraz
rawme efeiktowme kwrtin.ącą
kamelię. Warto je obejrzeć.

(k'

Jazz I• an ł IC
ł

11

!! lutego w MDK odbędzie
się impreza pod nazwą „Jarm
i ta.nioo". Gtra. !1A!Spół ,.'l'raflhio

na.I Jalll?. Group". SoJ:i.śct :re.spo
lu: z. Pol, L. Włodarrczyk, J.
Zientara oraz A. Makowjeoki.
W cz.ęści tanęcmej wystąpi
Z. Kules:r-a·nka (oealy;P9(), rock
and roll Hid.). Kon.feraru;jerkę
prowadzi Z. Bartosziewic.z, Po
czą.tek o g<Jdz. 16.
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Mię

Kas.

,, „

Człowiek
a społeczeństwo
·;"""....
.„........„
Transport wędłin i mięsa,
jalk
wiadomo,
pozostawia

Pokaz modnego czesania

storczyki

Przemysłu

gdzie wystawiano mu
dobrą
ocenę, bodaj najlepszą ze wsrzystikkh. Jeśli zostanie za.twierrdzony, należa
łoby jak najszybciej przystą.
pić do produk.cji takich aut,
a.by przewóz mięsa i wędlin
nares.<JCie odbywał się w higienicznych warunlkach.

ogroz:ewane.

Kwitnące

temperaturę

sm~ego,

Natom:la.st
komunikuje
dalej dyrekcja -:"' w wa.a:ona.ch doC'Zepnych nowego typu, ogncwanie st-05'\lJe się I
oz: chwilą wyrnfany staryr.h doczepek na nowe,
wsreysikie
wo-zy na linJach podmie,i&kfoh
bę.dą

obniżać

wozu.
Wóz lód:ziki razem z podobnymi autami z kilku i:r.n·1ch
mi.ast, znalazł się ostatl'lio rui
przeglądzie
w Cent.ralnvm

świetlna

Ilekroć

się

szłości

Celem podniesienia kwall•
lik<1.eji fryzjerów, Cech Rze•
m:o.sl Różnych Organizuje w
przy.szlą niedz!elę pokaz modnej fryzury. W pokazie uczestniczyć będzie
8 mistrzów,
którzy brali udział w konkursie ogólnopolskim. Na pokaz
zaproszeni
zostali fryzjerzy
samodzielni oraz zrzeszeni w
spółdzielniach z terenu L<r
dz', i województwa łódzikiego.

nię

Polubiliśmy nowych · mieszkańców

park-ogródek,
naprzeciwko
hali Wimy wzbogaci się o kilka efektownych kwietników i
trawników. Wszyscy łodzianie
natomiast
zadowoleni będą
chyba z tego, że kąpielisko w
Ru.dz;.e Pabianickiej ma być
lepiej urządzone niż w roku
ubiegłym. Obecnie remontuje
S'ie już kajak!. Wraz z n<JIW<>zakupionymi, liczba ich przekroczy 120. DR.N Lódź-Ruda
pomyślała o tym, aby zaipewnić wreszcie bywalcom kaJ>ieliSlm zaopatr:zenie w napoje
i pożywienie. Budynek nad wo
dą przekazany rostal ost.atecz
nie dyrekcji „Społem", która
urządza tu wytwórnię wód ga
zowych, resła'lrrację, kawiarnię i sz,ereg kiosków. W począt
kowym okresie kawiarnia bę
dzie mieścić się.„ pod parasoskromny

mieszczący

wewnątrz

dla Iryz jerów lodzi i województwa

jest konieczna

ich

Specjalne wykonano w łodzi
auto

Sygnalizacla

na rogu
Zachodniej i Ziefonei

Obiektywem po lodzi

owiosenno-letniej toalecie lodzi

Radzieccy
of i cero wie
w Klubie TPP-R
Dziś, 4 bm. o g. 18 w sali
imprewwej Klubu TPP-R
(Narut-Owicza. 28)
odbędzie
si-: s1>e>1.kan:ie oficerów Armil
Rad-deckiej i Wojska Pol·
sldego w zwią.zku z 15 roca:nicą zwycięstwa pod Stall.n•
gradem.
Po spo~ka.niu ~e wy-

myślimy iuż...

Pokaz no.si charakt~ wybitnie szkoleniowy. . Wykonane
~(ąną ·fryzury
dzienne
i
:fantazyjne,
(k)

N.a paździemikowej 'konfere'l'JICj•i , która odbyla sję w
Łodrz;i z udziałem wicemin~
stra Swi•e rczews.ltiego (poświęcona
l;>yła
problemom
związanym z
zaopatrzein.iem
Łodzi w wędlliny i mięso),
mówiono o te.i SiPrawie. Wiceminister rzucił wtedy apel
o opracowanie modelu WO'Zill,
który najbardziej nadawał
by się do trainspoctu miąsa

i wędlin.

•

Łódzki Ośrodek Propagan'

~

dy Marksizmu - Leninizmu'
:tlawiadami.a. wszystkich u-'
'lZestników kursów świato- '
poglądowych, :l:e koleJny wy :
kład na temat: „Człowiek ,

a społeczeństwo" wygłosi
~kandydat nauk doc. Jolanta
1 Kulpińska.

Wykład

:

ł 17

odbędzie slę w I

w sali

K.Ł.

PZPR (Al.
ł Kościuszki nr 107-109).

„ ...- ,.................., ........_"

W odpowiedrn na ten apel

D

siu Mięsr..~go ''I' l:.odzi wyko-

POMOGŁA

,1

ł środę dnia 5 bm. o lf1)dzinie!

Zakłady Transportu Pr:temy- •

KRYTYl<A

,

nały

spt\cjalny wó :, na pod-

18 stycznia. w „Obiektywem
Po Lodzi"
zamieści:l:iśmy m.
in, zdjęcie
przedstawiające
ru.ry od centralnego ogrrewania, które od kilku mie&ęcy
ni=zeją przed bloklem 401
na rogu ul. Baurnej i Za·
chodllliej.
Jaik nas obec:nie informuje
DBOR, w najbliższych dniach
Rejonowa Zbiornica
Złomu
przejmie w swe posiadanie
bez.użyteczne kotły.
(Kr)
•
•
•
28 stymnit. pr2led polUJdniem
„KOl!ltrasty" - pod tym ty- w_yszedił, ~ domu ~ do tej pory
tulem zamieściliśmy w dniu rue w;ocul 74-letm ~lek.sy Ja26 stycznia felietOl!l, w któ- skulski, zam .. w Lodzi przy Ul.
rym zwracaliśmy uwagę na i.Pr.zyb~w.sikiego. 77, ~·. 32.
·nlewl&ściwe pootę.powanie kel
Podaj.~y .ifYIS'°'P.115 za.glmon.e.go:
nerki w kawiarni
„Nowo- wZl!'OOt,. ni.s.k1, ~wa.rz z lekkimi
miejiSlta", która w stanowczy ~l.ad1a.rm :PO o.sip1e, kr.ótko strzyspo.sób
odmówila sprzedaży z,ocy w~1k, wl-OISiY. s1wie. Star~.
.
sZEik m1al ina sobie czarny z1w~n~ II.a:„ lampki. W „NOW<: mowy plas= z aks.ami·tnym kol
m1eJsk1eJ bowiem trzeba pić niier~em. czapkę nariciarską, brą
od razu. całą butelkę.
~e ~ i buty w lrolor2Je
~ódzk:e Za~łady" Gast~n<: ciemn·0tbrąz,01WYID. Aleksy Jarruczne „Kawiarme
WYJIJS- ,1Sku19lti cie!'p.i.al na zanik pamięniają, iż rzeczywiście fakt ta· ci.
ki mia! miejsce w tejże ka~Wtl?Jelkie wiadomości o losie
wiarni. Dyrekcja zwrócił~ u- zaginiono!lg>o prosimy kierować
wagę kelnerce
na lromeoz- n.a .a.dres Ireny JaskuL~klej zam.
ność
przestrzegania
odpo· i;mz;y- ul. Pu;ybyszeiwiskfogo 77,
wiednich
zarządZef1,
które w2lg:]ęd'I'lrie do D'lil.elndioowej Komówią o sprzedaż1 w.~ na · mlb'.. M:Qń.l.lMlll<ln:. J
lampki.
· ·----" - (st)

słało
z 7 4-lełnim

Co siq

A. Jaskulskim 1

.~

Im re

un „ ar
'1IP

W związku z 10 rocznieą pod
pisania ukiŁadu o ;przyjaźni i

WLoipółpra.cy

pomiędzy

Węgra

mi i Polską, Biuro W\.5/Pólpracy Kulbura·lnej z Za.granicą za

proo~ło na gościJIJ.ne koncerty
zn.ah"l{)mitego piaruis.tę węgier
skiego Imre Ungara.
Najbliższy reci·tal Ungara w
L<ldzi odbędzie iS.ię dziś w Fil
h.al1!Ponii o godz. 19.30. Uslvszymy w jego wykonaniu utwory Bacha, Mozarta, Beethovena, Choip:i!n.a oraz dwóch
znakami t)"C'h
lrompozytorów
węgierskich: Bartoka i Kocialy'a..,

c·

,.

111e " 1emnosc1••• u

n

- lecz „Kram ..."

Z powodu choroby jednego
z aktorów, przewidziane
na
dzień 4 bm. przed6tawienie w
Teatrze Nowym
„Clenmości
kryją ziemię" zostaje odwołane.
Zakupione
bilety zachowują

swą

Warmawie n.a $ta.rym Mieś
cie, a w Lodzi? W LodU na
ul. Ogrodowej w pobliżu Zakla.dów tm. Marchlewskiego
stada gołębi cieS'Zą ocz:y przechodniów.
Zwłaszcza
nasrze
najml~e
pociechy troskliwie karmią swofob pupillj;ów.
Skąd sJę w n.uzym mieście
wzięły

gołębic?

W 1955 roku z łnicjatywY
Stefa.na Nowa.ka.,
dyrektora.
ZPB
im. Marchlewskiero,
za.l(lady sprowadziły oz: Warsza.w:y i Krakowa. ekoło 300
„'7tul' tych pta.ków. D-z.iś je-st ich około tysiąca. Dostojnie spa.cerują po jezdni, r-zę
llt-0 też pukają do okien znajomych mieszkań, gdzie zawsze
otr.eymują
pożywienie.
Lodz.ianie pcłubili te
mile
ptaki, Najlepmym tego dowodem jest fa.kt, że gdy w dniu
2:: i;tycznia o god?.. 14.15 samochód oz.nacrony numerem
E;-25648

pnejechał

6

gołębi,

zaś

w dniu 2 lutego prywatna. „ Warszawa" zn.biła dwie
sztukt - tłumy przecbildniów
nie kryły swego oburzenia IWd
adr~em
nioostl'al;nych kierowców.
A m<ne i Inne za.klady l!'Pl'Owadzilyby do -Lodzi kilkad:ziesia,t g'Olębi?
(Krl
Fot.: L. Olejniczak

.„

Z ukosa

Wszystko jasne·.„
Ballada. o cytryn.ach spowodował.a w ł..ód'Zktm Zarzlł(łzle
łla,ndlu na.radę, której celem
stafo się szezeg6łowe okreś·
lt>nie zasad przynależności cy-

tryn do I i li
Stwierdw:oo, ie1

sa.tunku

"pierwsze partie cytryn gtJ•
tunku I i II, wskutek nte wystarczającego określenia odgórnie normy jakościowej, rzeczy·
wiście malo różnil11 się międz11
sobą.

= łiii
;;:to::
mie-rmo

woziu „Stara". Wóz ten ma
obszerne wnętrze, któtre
ści 3
składane drabiniaste
półki, a na szynki przezinaczone są ruohome haki umieerozane u &am.ej góry wnę-

W WenecjJ na Placu i§w .
Marka., w Krakowie na Plan·
ta.eh I kolo Sukiennic,
w

ważność.

W dniu dzi~ej.szym o godz.
19 w Teatrze Nowym wystaw:ony · bęqzj.e .,Kra.m z J>i-06ell<k{l!Dli".

Na skutek naszych interwencji norma zostala olereHona bar
dziej szczegółowo, a hurtownie
Wojewódzlctego
Przedslęb!or•
stwa Hurtu Spożywczego zobo•
wiązano do szczegółowego sortowania, co już dalo rezultaty,
ponieważ w okresie późnie:i·
szym różni. ce między patunkiem I a II dalo się latwo zauważyć.

Dla bliższej orientacji pod1·
Jemy, że do gat. I zoataly za!ł·
czone cytryny: kształtne, nte
zdeformowane, średniej wf!?l•
kości, soczyste, o żóltum kolo·
rze zabarwienia naskórka, bez
zgrubień skóry, wysokiej jakol·
ci i o dobrym wyglądzie handlo
wym.
Natomiast do gatunku II cytryn: zielonkowate, nieksztalt·
ne, zdeformowane, z uszkodzeniami ł o slabym wyglądzie
handlowym.
Niezależnie od tego nadmłe•
niamy, że sprzedaż cytryn ya•
tunku I odbywa się wylącznte
w D-H „Delikatesy", przy czym
każda sztuka musi posiada«!
stempel z napisem „Gat. I".
Cytryny II gatunku sprzedawane są natomiast wyłącznie
przez sieć detaliczną: Miejskiego Handlu Detaliczne110, PP
„ Warzywa i Owoce" oraz Powszechnych Spółdzielń Spoź11w·

ców',
No,
J>~
pailstwa
wszysfik:o jeat ja.sne. P~

Je n.am tylko
lłędą,

cy tl'Ylll'?

za.p~:

.„ .

„

~

Nr 2

„Nic,
co studenckie
nie jest nam obce"
Rozmowa z prorektorem
Uniwersytetu Łódzkiego
' Co sądzi o „życiu Akademickim" prorektor Uniwersytetu.
Łódzkiego, prof. dr KaroL Dejna.

Prof. dr Karol Dejna przyjął mnie w swoim gabinecie
przy ul. Narutowicza. Okazuje się, że profesor Dejna czyt::ił
pierwszy numer naszego dodat
ku. To w znacznym stopniu ułatwia
nawiązanie
rozmowy,
która od razu schodzi na spra
wy zasadnicze.

Ourabianiu poglądu
Pogląd

na całość .rneczywii za.cys p1anru uczestnictwa w rej oalości mocna posbości

równać do mapy ogólnikowej
z wyznacroną na ni.ej m.a=rutą. Jest to z natury r~
utwór W1Stę.~ny, od k;torego
trreba zaczynać opraoowywa-

ni.e szcregółów. Atoli podrróż
życiową przedJsiębie~my ś.W!a

domi.e jiuż w latach mlod!zi.enc.zyoh lub nawet d:ziecię~cll,
I rodzi się natychm1ast p1oerwszy para<l>Ok.9 fik•rofowan.ia:
to, eo wymaga upr~ich pogłębiQ!lycil
pirzemyslen,
oo
mogłoby zyskać pełnię powagi
tylko jako synt>ez.a dfugQt.rwałego nawyku i bogatego,
w
trudzie :zxliobytego doświadcze
nia ujaw!l!ia się ja.ko nieod~arta p<Jtrre~a umy.s.lu ~
pi·ero początkuJąoego. ~ci.a
loby się zatrzymać św.iaJt V:
biegu, niechajby za=ekal, az
zdążymy s:ie nai;iyślić
nad
wszystkim. że z.as głuchy .Qll
je<>t na takie wolan;e, . WJ~
mlodooć muiS". odpow1edzia.101e
żyć zanim zdoła namyślić się
dość głęboko.

tu trzeba

przygotowywać oo zawodu lub zarobkować od rana,
jeżeli nie
do
wiecrora. to w każdym rai;i.e
d10 g>odziny zmęczenia, trz.eł?a
rozwiązywać bieżąoe zada:rua
życiowe. Gdzież czas na filow!ię ..•
A

się

Dociekliwość zajęta cząstka
mi b:y·tu - nie ma C7.a<'>U na

k<l!ll.iemlplację
zaprzątnięta

całości.
Uwaga
niebe7.!p.iecreń

stwem doraźnym - odwraca
się od myśli o generalnym pla
nowaniru marszrurty. Więc mło
dy duch żyje z dinia na d:z.ień,
walesa się po przyipadlkowych
dro-żyn.ach, od gospody do gospody,
Cóż czynią

-

.Władze

Uniwersytetu -

mówi prof. Dejna -

popierają

pomysl: wydawania dodatku.
Lódź jest miastem wielu wyż
szych uczelni, na terenie miasta mieszka okolo 15 tys. mło
dzieży akademickiej i w związ
ku z tym brak pisma, które by
mówiło
o sprawach studenckich dawał się niejednokrotnfe
dotkliwie odczuć. Mam nadzie
ję,
że
„Zycie Akademickie"
Wypełni lukę, która istnieje w
niezmiernie złożonym i bogatym życiu naszych studentów.
Spodziewam się również
mówi dalej profesor Dejna że „Zycie Akademickie" będzie
obiektywnie i rozsądnie oceniać syt;uaciię w środowisku stu
denckim. Pewne sprawy i zarządzenia wlaqz
uczelni
są
'Wprawdzie nieZJbyt W}"godn.e d1la
studentów, ale wydanie ich wią
że się z racjami pedagogicznymi
i ogólnoobywatelskim rozsąd
kiem. Nie wątpię, że „Zycie
Akademickie" z całym rozsąd··
kiem i zrozumieniem odniesie
się w takich wypadkach do za
rządzeń w imię wspólnego do-

bra.
- Jakich artykułów spo"zle'Wa się pan rektor po nowym
dodatku studenckim?
- Nie chcę tutaj niczego sugerować, ale nie wątpię, że „2'.Y
cie Akademickie" zajmie się
na swoich lamach w pierwszym
rzędzie sprawą
rozbudowania
w rzeszach studentów poczu-

(Dalsey

wyższych ucze.łni

Dodatek studentów i

ciąg

na str. 6).

w takich okolicz

nośda>Oh
ci, oo nie zruoszą
zmieniania skarbu życia na
drohne? Najczęściej, aut.om.atycznie z:re<S2ltą, nie w drodre
św1adomego W)"boru, a.kceprłiu
j ą pogląd uniwensal:ny, ·otrzy-

many w &pad/ku po piasitunkaoh, rodzicach, środlawisku
towarzyskim, wychowawcach
szlrolnyoh i poza.siikolnyoh. „
W nMlzym kraju. j~t to katolicyzin: wyhodowany. w szere...
gu minionych ustroJ ów społecznych

wsreohobejmujący
system wdr<Ybeń i
poucz.eń,
imponujący odipo.moi.ś·cią, zwar
tością i wypróbowaną w dłu
g~oh dziejach sztuiką prow·a-

dzenia d'lh9z. System jedinak,
w którym k:ull.tu.ra dobroci i
1nmych anót najoen.niej.szych
Z€19ll>Olil.a .się w sposób stan,o.wczy z lrultywowan:iem prze
sąd'u„
z nieznośną dlla umysłów zdlrowy>ch, poi:ruformowa:nych ' i doń krytycznych, deforma-c:ją
r.zetel.negQ obrazu
rzieaz,ywistości, z ci ążendiem ku
formom byitu ~ż:yitym i za.śniedziałym.

Toteż
n'ieli<:'Zl11!. jedynie najbardziej uparci, najzawzięt
si a ni-edość racjon:ailnie myślący =stają
prizy karol:icyz:rnie. Normą je.sit :z.alamani-e
się
wiary i kryzys moralny
na j-ej ntina·~h. W tej fazie
ZlllOWU dochod:zi dO g!OOIU problem.a t samodzielności w urabia:n.ilu po•glądru na śwlat. Jakże
to? Osobiście, samemu,
ndewyro.bionym będ.ą-c i małą
tylko posiadając wirozę. rozstrzygać o sprawach, n.ad któ-

na Swlat
'

życie

i

Iprof. dr T. Kotarbiński
ry.mi

głowili się poważni

myfachu ter-

tilici.ele? W żadnym
minator nie śmie gl=ić są
dów staniowcz.ych, zanim nie
pr?Jejd:zie nauki u mistrzów, a
czyż
konstrukcja rozumnego
poglądu na świat i życie nie
wymagałaby wlaściwyoh sobie
przemyśl-eń
próbnych i ćwi02Jebnyoh? Więc rzucić ~
ko i zacząć filozofować? Ale
kto będzie za nas zarabiał na
życie,
kto będzie za nas
k.'lZtał<,:H sie w obranej zawodowej specjalności? Temu i
owemu tylilro danym jest ważyć się na takie olbrzymie ryzyko. Inllli mumą szukać z !llewn.ątrz OOrady .i. pomocy.
Dlatego oobr2Je jest, źe znał
dują syst.em uogóln1eń w postaci przyrodinicrego poglądu
na świa.t, '2'Jeó1POl<l'Ilego z d<oktryn;ą i pro.gramem
.socjalizmu. Przyłączając się do tego
prądu.
biorąc
Uiklad z jego
wskazań,
wypr.aoowany w
trud~.e
zbiorowym, za sieć
orienitacyjną
hipotez
roboczych wyzniaczaJących dZ!.alanie. Uczą się i w mią.~ zd<>-

bywanycll kompetencji ucz.est
w k=tal'towan:iu całości.
Rozumiejąc doni>OOłość taikiego systemu dla po..s=kującej
pionu wewnętrznego osobowości, a p.rzy tym widząc w
nim czyrnrik scalający w jedno dążenie sp<>lec.znie wielu
jednootek, zbYt gorliwi sz.erzy~le
doktryny
pr.z.e.stają
się
liczyć
z wyma.gan.iami
prawdy i zaczynają postępo
wać tak, jak gdyby stawiali
wyż.ej oo niej inne
względy.
Wszak p;rawda wyma,ga uporama się z a.rigumehta.mi u-

niczą

m°."

Potężny i novrocrzesny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej
ŻllJI, oglądać w gotowej już prawie
szacie
zewnętrzneJ.
Odda.n.ie go do użytku roa;wi ąże jedną z dotkfrwych oolą-

czek a.ka.demie klej

Prof. dr St

łudy„.

stro1mi.e

mam

tej samej sytuooji rz;dawalem
pięć Ia.t temu egzamm z hist-Oir.iJi ~Iski. To nile był •
twy eg:zamiin, a mimo to .ta.Ie
j wyw.i,a,d w tej ahwiili upty„

w a.tnwsfe-l'!Ze pmyjemnej rozm.owy.

wał

-

Przesz.l:ość
więc

A

naukowa? ~
Uniwersytet WHeński,

gdzie prof. Zajączkow5ki. uey
skał w 1924 r. stop.i.eń doktor-

ski za

pracę

na temat dz;iejów
Tam też w o.sitatntch
latach przied wojną wyb-rany
ro.stał prorek.tca:em tej uczelŻmJUdzi.

ni.
-

W piel"W\Szym okresie -

pro.szę pana zajmowałem się zagadniein.iami stoGtm
ków po1Eiko-li1tewslro-krzyźac

-

kiLch - mówi profe90r. - Temu ternarowi poświęciłem pra

l'IJl1lP!MiWY 'Z

oę habilitacyjną pt. „Polska a
Zakon Krzyżacki w ostatruich
latach pa.nowalll!ia Wlady&ława

wydane.go osta.tni.o „Wybor>u pism" Tudeusza. Kotairb.ińs.kie.glo)

Łokietka". Tymi tematami
się
wta.ści.wie

-

Sprawy nie omawiane
włosy z glioiwy, rozpaczając
nad małym :zainteresowa7Jdaniem niewiele ono mó- niem studentów dJa muzywd, szczególnie w odniesie- . ki poważnej. Ktoś inny bfaniu do ta/kich imprez, jrak dał nad ·niskim poziomem
np. III Zjaui ZSP (grud:z.ień
zainteresowania plastyką.
1957).
Wreszcie, oficja11Ily komu„
Pod słowem tym naiwni nika-t komisjli. kultury poda ...
zwykli dooru.kiwać się wiel- je, że zastrasza1ąco sipa•dła
!k.i.ch,
natychmiastowych
ilość zespołów tainecz.nych i
zmian. Tak jednak
nie chóralnych.
jest...
Wni-OSlkJ.
chyba pros·tre .. ,
0ey 7Ja.7Jd ZNe.'l'Zenła Sm„Trzeba ożywi!ać, jes.t n1iedentów ~esie jakieś realne zm.ia.ny w poJ:!llkim ruchu dobrze, wobec tego organistu.denekim? Cl, Móny sLę na zujmy koncerty, saJ.ony p:la ...
styk.i, chóry i balety".
t:ym 'Zlllają, twierdzą, że talk.
Ja...
Nie pomyślano jednak, że
pa.imę na to jednak z
pewnym niepokojem człowie
istnieją zjawiSka obiektywka., któ.ry ma. tę przewagę n.ad
ne, wytworzone przez taką
kierownilmm:l zrzasrzen.ia., że
a rui>e inną sytuację histoich pracę
może 005erwowa.ó
rycmo - społecmą.
Właśnie
nieoo z boku.
dla.te~
inie ma na uczielza.IJ.i,epokoił mniie przede
n.i.ach
baletów ludowych,
wszy5'1Jk:im braik rozeZ111ania zaś są ze.s;po·ły jazzowe.
w za.ga<llnieniach socjologiPrzypomnialo mi to lekarza.cznych młodzi.eży studenckiej. Ujmując tę .sprawę dentystę, kióry niedawno powiedział mi, że veram01n oo
najprościej: braik wiedzy o
prawda uśmiena ból, leC'Z nie
tym, co ona przeżywa, dla- leC'ZY zębów. Tak, choroby leczego tak wła·śnie przeżywa, ŻI\ o wiele głębiej„. wszystjakie są uwa:runkowal!l.ia o- kie WS1POmniane zjawj$ka mają
J>rzecie-.i: szersze uwaru.nkTeśicmych
zjalWlis<k
życia
kowani;\ spl>looi;ne, i leczyć .ie
studenokiego?
Braik: taldej
wiedzy wydaje się być tym można tyllto J>r:ze-z; zbada.nie
przyczyn i powolne ich usubardziej niebezpieczny, że
wa.nie.
prowadzić mO'ie · i jak na
To m'Oże j'est złe,
zdazje~dzie
prz.ek>0naŁem
się
ale taik
prowadzi niekiedy do niem nie'których,
bairdw niebezipieczinych u- jest. Ażeby to „jest" zmienić, nie wys.tarczy organiogóhtień, manych nam niezowanie salonów plastyk.i„.
stety z lat ubi,egłych.
gdyż w tej chwiili ni·ewielu
Byłem powołany do prac
studentów przyjdziie je ow komisji kultury.
glądać.„ a jeś·Li chcemy je
W ma.treriała-ch diooflaTczo.o organizować i prQ1Pa•gaw3ć,
nych uczestmi'kom komisji,
to trzeba to robić w opa.rzauważyłem prz.eja.wy wła..,
ciu o gruntowne prremyśle
śnie taiki<ih tendencji.
:nia metod i środków propaW
teza1ch do dyskusji gandy.
sformułowania

Po WIÓjniie? Po wojnie
w Lodzi. Okres
właściwae

okres

badań

regionalnych teren.u
woje-Nódi;:itwa lódiz;kie.go. Ści
ślej rzecz bi<JTąc, bad a n !a n.ad
osadnicl'Wlem zi€'ffii łęczyc:ko
s:.eradzlk:iej . Tu m.;e jsce na parę
stów o słown.i.kiu geogra:ficzno-historycznym da ~-nych
ziem lęczyokiej ii sier.a<llz:kiej,
opraoowanym już w tej chwili do roku 1400. Jest to owoo
długich prac wie1u ludzi i za
różne pieniądze.

Osobiście nie lUlbię sło-.
„przełom", gdyż moim

się

dio

znalazłem się

powojenny to

pijaństwu
czy
n;ewą.tpliwemu
zachwianiu

wszechn.i e

wa

zbyt rnrlwnie chyba uogólniające sprawy teałtów studenck1kh, czy spr.awy studencki.Jej
„choroby jauu".
Przypominam .sobie jednego
a; . ~z&®w,~;w.A. ~~Z . !Y(jJ.

za.i

zjeździe ...

na war sza wskim

Zajączkowski

Profesw sieMii po drugiej
biurka i nlMno iż
za,cząć
forma.lny wywiad me m1>gę uchronić się
od wspoan.nień. Pr7iooieoż w

.„W OIJ)arach samochwatstwa
marnieje jakość kl.ci. A cóż
d<llpiero, jeżeli dla j€dności,
ciągłości i powszechności systemu zaczyna się utrwalać
nawet fallszywe jego etem.zn~
tzy-.„ ALbo gdy się nie a.peluj.e
do krytycznego sądu odbiorcy
poucz.eń, lecz racwj UJSp06aibia
go taik, by ufnie przyjmował
ka1.echizm urpIXJ1SZiC:2lOny. Doibre
to dlla masowości propa1gandy,
chybione w zastosowaniu do
Iudiz'i myślących. A pr:ziecie.ż
n.le każdy wprawdzie człowiek
my.ślący
przyjmuje lub odrzuca. pouczienia filoz.ofi'i. wedlle wła=ego oświeoon-ego wyboru, podolmie jak rozitrOlp:lly
klient pracown'i krawiecki-ej,
clloć sam nie krawiec, jednak
wedle własnego wid.zle.nia rzeczy akoevtuje l'UJb odirzuca
dzicla sztuki krawiec:ki·ej . uszyte na jego użytek. (1947/48)
(Fragmenty

Lodzi.

Nasi profesorowie

mowalem
wojny.

znalazły

Z OO+!!zien.neg0 Życia wyższych uczetnt Studencł V roku
Altaidemil l\lcdyc:1.11ej pcd czas przerwy w zajęciach.

•

równowagi
poglądów
na
· sprawy
życia
seksualnego
wśród młodzieży. Nikt nie
zastanawiał się też, dlaczego tak szyib'ko
upadło w
młodzieży stuidenokiej żywe
zainteres<YWa.nie
sprawami
politycmymi„.
itd„
itd.
Mógłbym
jeszcze
długo
wymieniać tego typu zagadnie:nia.
może nie leiafo to
planach zjazdu.
Nie
wiem„. ale jeśli tak było, to
myślę,
że najwyt.szy czas
zastanowić się,
jalk wzbogacić
pra•c e zrzeszenJia o
wiedzę
socj>ologiczną,
tak
niezbędną w pracy każdej
organizacj.i
społecznej.
A
więc socjologowie doświad
czeni i starsi, pomóżcie! A
wy, mężowie stanu z ZSP,
czym prędzej
zastanówcie
się, jakby tu szybko
Być

w

bić

zaległości.

odro-1

Nie istniejąca JUZ w te.!
chwili. irustytuoja, która inic}c>wala to pr~L<>ięWZlięcie tj,
Ki.erowniclwo Badiań nad P<>ozą tkami
Państwa Polski.ego,
<>d.dała
tę
sprawę
PoJskiej
Aka<lem.ii Na.uk. Ale jak d'Otąd nie można znaleźć pienię
dlzy l!la wydanie prac. UDuchonriOIIle w tej chwili f11ndum.e

rad narodowych na bibliograregiQ!lu pozw<lllą pewnrle
na wydanie istniejących materiałów oraz ro:as?X:·rzienie &low
nika o da.l&re 200 lat, tj. do
roknl 1600.
Tu praca żmud'll<8. i ])(>wolna, więc kiedy pytam o plany, pd>erw.s.za odipowii.eclź prof€190!'a to„. „proszę pana ja
mam 68 laJt. Ale planów jest
dużo.
W pierwszym rzędzie
słownik (oby były pleniąd:z.e)
w dalis:ziej ~.e monogra.fda na temat o.s.adlnictwa
zi.emd. lęezyc'ki.ej i sieradzkiej
do poozą11ku. XVI wieku, wresz
cie more i kodiekls dyiploma.tyiazny tych ziem. w którym
zruala'll>oby się w iele nie publikowanycil jEIS'l.A:lre dotychczas
maltp.Jialów. To może zresztą
skończy juri mój syn, również
zaipalony hh.<;tor)ik. A na najbEii.szy okres - końcrzy proferor - to naprawa kaloryferów w naszym. nowym, z wiel
k.im trudem uzy«;kanym. mieszkaniu., psuj.a, się bowiem OC>
fię

drugi dzień"•

Jes.

Jm.

011)) R IEI[)) AIK Clił
Drodzy Czytelnicy! Otrzymujecie do

rąk drugi

numer

„Życia Akademickiego". Pierw~y zdziwił Was za.pewne
i zaskgczył. Postanowiliśmy bowiem spróbować. Bez ta.d..

nych za.powie&i, wiadomoścl o p!"Zygorowa.nia.ch itp„
„Dmen.nik Łódzki" poszen.ył się na.gle o nowy doda.tek.
Zdążyliśmy się zorientować, że za.interesowanie było
duże. Nad dodatkiem dyskutowaJf studenci, spierali t1ię
praoowniiey naukowi, domły nas odgłosy za.d<>WIO!ema ze
strony absolwentów.
Wniosek: takie pismo jest połnebne, jest k<miem:ne.
Jest stn.r11.niem Rady Okręgowe.i ZSP i reda.kcji „J>zienni.ka Łódr.ikiego" a.by „Zycie Akademickie" mogło ukazywa,6
się regularnie.
Ilędme ono pOll'1lsmć sprawY iycla studencki.ego, PoJMł'4
J.uyzować bai!ania łódzkich nauko-wców. Ja.ko cel stawia
Takich
przemyśleń
nie
sobie: wytworzenie serdecznej wię7if między środ'O'Wiskiean
rzauważyłem ani w komisji
aklldemioklm a społeczeństwem nasugo miasta.
Od Was samych zależy, jakie Sl>ł"&wY będą znajdowakultury aini też ina obra-l
dach plenarnych. Nikt nie ły miejsce na łamach „życia". Pis:r.cie do nas, nawią:rAijcie
za.s•t anawial się
na przy- z nami kontakt.
kład,
jak należy przeciwREDAKCJA

Azi.alai:

~emu s;i~

lllO-

J

Co słychać

GAU.DEAMVS
KA-ZIMlER2A

z „Cytrynq"
NOTATKA I
Kawiarenka? Nie, to zbyt
mocno powiedziane. Ostatecznie kawa jest tu tylko trzy razy w tygodniu. Ale przecież
nie o to chodzi. Większość nie
idzie tam na kawę, ale właśnie
do kawiarni.
NOTATKA 11
Dziesiąty Dom Studenta, jak
wiadomo, jest w całym tego
słowa znaczeniu „kobiecy". A
kobiety, jak wiadomo, mają z
reguły dobre serca.
Nic więc
dziwnego, że wieczorem ściąga
tu z całej Łodzi wyglodnial'l
itudencka brać.
1 właśnie w kawiarence odbywa się konsumpcja przynnszonych z pokojów artylw.ló~·i
spożywczych.
Taka kawiarnia
to jednak świetna instytucja.
Bywalcy twierdzą, że można
tu nawet spoko.inie wypić coś
mocniejszego. Oczywiście pr."!y
odpowiednio zachowanej dyskrecji.

nawet

Sprawdzałem.

Istotnie.

Mo-

NOTATKA III
Kiedyś był tu fortepian, za
którym często siadał przystojny student w ciemnych okulnrach i grał. Och jak on grali
Ale teraz nie gra. Fortepian
wyniesiono. Szkoda .••
NOTATKA IV
'

Bodajże

największą
zaletą
są wspaniale klu-

kawiarenki
bowe fotele. Nie jest najwazniejsze to, że fotele ... i że lcluoowe... lecz to, że może w
nich usiąść jednocze.foie dwo}e
mlodych Zudzj. Podobno jest

ctasno.
Istotnie,
NOTATKA V
Ozdobą kawiarni są jedna]<;
przede wszystkim
czerwone
pończochy i żólte spódnice (mo
że odwrotnie,
nie pamiętam)
włożone na dziewczęta o figurach Brigitte Bardot (niekonieczn·ie).
Jr Nie. „Cytryna" ootala Sile
w 5W"1<im st.a.rym skladr;ie.
Jest to, jak twierdzą znawcy,
Zmienil się tylko
reżyser.
główna atrakcja lokalu.
Obecny pl'O,g,ram p1n:yg>0iliowuje Eugeniusz Kamiński, akfor
NOTATKA VI
Teatru N-owego. Ze.spół ()-dbyKawa jest podła. Zdaje s!e,
wa próby dwa rarzy tygoid!nfoźe „Dobrzynka" czy „Turek''.
wo w swo3e.i sali pm;y ul. K.:C·
Ale trudno wymagać, żeby stu
lińsiltier,-o 124. Trud'l!JOIŚei t.echdenci pili „Neskę". W głowach nicmnych nie ma, bo saffi. zo'by im się poprzewracało.
stala w ub. ooku dośkioinaJ.e
wy}J'0<saż-0tna w sprrzęt. Fihi.a;nso
NOTATKA VII
wych tęż. dmękń T>omwcy R.ady
Ucrz;sln:i.a.ne,i
ZSP
A.ka.d<emiii
Boy pisząc 1dedyś felieton o
Medycznej.
krakowskich kawiarniach zaPr-0-gram .fest gotów w 50
tytułował go „Kuźnie intelekp-roo. Teksty częśc:i1Dwo wła
tu". Pewnie. Ale to był Krasnego
.chowu". crzęśc:iJO'Wo ri:aków i w ogóle to było dawno.
C'Zeirpniiete z Tuwima., GaJ:czyń
A teraz cóż?
skiego i innych poetów.
wystarczająco

Sprawdzałem.

- Gdzie kupiłaś te pończo
chy?
- Na Narutowicza, wiesz tam
po lewej.
Słuchać s;ę nie chce. Zupeł
nie jak czte-rdziestoletnie „di ·
wy" w Łodziance.
A mają przecież zaledwie po
dziewiętnaście lat.
Przykre?
NOTATKA VIII
tu przyszedł poefl:z.
Zdolny poeta. Znany poeta.
Miał czytać wiersze. Brydżyści
zapytali: Czy można grać? Od•
powiedział smutno i tragicznie.
· - Można, byle cicho.
Więc grali. Poeta czytal.
Słuchały cztery osoby.
Też
przylcre.
Kiedyś

-

-

W
A

]>oł>0'Wlie

ma.rea.

programu?
Na razie nieustal(llJly,
tytuł

J. B.

Rozmowa
CC
z „wo dzem

o Piwnicy
- Słuchaj Zbyszku, eo się
dzieje z Piwnicą? Po zeszło
rocznych sukcesach jakoś to
teraz ucichło. Podobno odebrano wam locum.
-

Hhmm.„

poniekąd skandal.
wasz ostatni występ
w „Klubie Związków Twórczych" spotkał się z dość
przychylnym
przyjęciem.
I nie było niko&10, kto by
wam pomógł?

-

.To

Pn:ecież

(Nieokr.eślone
nie ramion).

~

tego

nie
o
Piwnicy?

mówić

Nasze opowiadanie

SLOW O
ie wiem d1::tczego to powieooiala?
Słowo paello mlędzy nas tak niesp.odJ7.i€'W'anle, jak to, na co dił'ugo
<>C7...ekujemy, ni,gdy jednak ruie do1>u=dąc my$li, że może nadejść. To
był ju.ż czwarty-rok naszej znajomości;
!akiego oodzienl!lego spoty.kania się na
kocytarzaeh uc7Rlni, w stołówce, czy
w tramwaju jadącym ullcą Narutowicza. Znaliśmy się dobrzie nawzajem,
pI"Zyzwyczailiśmy się do swego widci<ku,
nie potrafiłbym jednak przypooffilllieć
oobie, czy przez pierwsze d:wa lata studiów zamieniliśmy z so.bą więoej niż
parę zx:l.awkowyc;h ,o;lów. W tym okresie
j.ednak zastanawiałem się częsito nad
tym, oo kryje się za jej we&(}lością ..•
roz,bieganymi w uśmi.ecihu oczyma.
Ciekawość?
Tak. To bylo pierwsze
ucZJucie. Zresz:tą cóż, była na'prawdę
ładna. Kręciło .się wokół nriej wielu kolegów. „Hanka, morowa babka" -- mówiono o n.lej.
Na ucz..elnianych wiecrorynka.oh r7JUcałem ukradkiem spojorzenia w jej stronę.
Wirowała
w szaleńczym st€1JYie.
Spogląda la z tym swoim charaik1bery\'iltycrz:
nym póluśmieiszkie.m na gromadzących
się wokól niej lu.dlz:i., wtórujących tań
cowi rytmicznymi Oiklasik.ami. Kiedy
zmęc7..ona opadała na krzesło,
natychmiast otaczał ją tłum ludzi. Wydawała
mi się wtedy n.ied-01S1tępnią.
A więc ambicja? Tak. To było drugie
uczucie.
- DlaCZiego my się jesrz.cze nie znamy? - uslyszalem 7..a oobą podczas
jednej z ta~ich uczełrtianych wiecrzorynek.
Odwróciłem • się
gwałtowll!ie.
Stała
prZJecle mną uśmiooh.ając się lobuzer$1{0. Za!tańc!Zyll:śmy. Tańczyła zna'komi-

N

Problem

29 (3484.)

Rozmvślalem

wlaś

gorączkowo,

jako że to
był piqtek, czy w Toto-lotku skreślić pozycję 49 czy
18 gdy nagle o coś się
potknąlem. Spojrzalem pod
nogi.
Na ul'icy leża~ problem. Niby normalny, a.le
troche
nieproporcjonalny.
Schyltlem się i podniosłem.
Problem był nierozwiązany!
C-0ś
podobnego!... Ciekawe,
czyje to przeoczenie?
Mam dobre serce, z natury. Postanowilem problem
niezwlocznie rozwiązać.
Jednak problem ro.zwią
zania problemu oka.zal się
bardziej problematyczny niż
myślałem.
Znaleziony pro-

Wiadomości

Wyjazdy.„ Wyjazdy...
Dzięki długim
staraniom
Okręgowej ZSP w ub.
środę wyjechali
do Bru.'.lświku (NRF) dwaj studenci
Politechniki Łódzkiej - Stanisław
Groszek i Henryk

Rady

Grunwald.
Zaproszeni
zostali
O!li
przez Związek Studentó·N
przy politechnice w Brunświku do odbycia półrocznej
praktyki na wydziale elektrycznym i włókienniczym
tamtejszej
politechniki.
Wszysf:lkie koszty ich utrzymania ponoszą studenci niemieccy.

I

Rozmowa z prorektorem UŁ
(Doikończenie

..

~

W pierwszej połowie lutego wyjeżdża na doroczny
karnawał w Kolonii 8 osób
ze środowiska łódzkiego. W
skład
delegacji
wchodzą
przedstawicie!le
RO ZSP,
„Jazz-Clubu" i STS „Pstrąg"
Karnawał koloński jest zwią
rrony z festiwalem kulżural
nym tamtejszego związku
studentów. Spodziewać się
więc należy,
że
delegacja,
obok uczestnictwa w hucznych uroozystośdach, zała
twi wiele spraw dotyczących
wymiany osobowej studentów i wymiany materiałów.

* * *

Jak co roku, taik i obecnie

I

ldlzie Okr.
• ćilk.a 96a

'kolekltyw ptzy Ra--

ZSP.

u:L. JE>.i~lij~~~

obojętnie

wszystkich trudności
i tych wszystkich czynników
tzw.
„obiektywnych", które
przeszkadzają albo i uniemożli

Ballada o
I

pątnikach

Nie go1eni pątnicy :nia routajiach dróg
ogląda.ją ewoje mąiy .i szukają celu
przyczdo.ny w rudyeh chmurach
staey dobry bóg
chciałby ~a.igrał z niani

w

ciuciubaibkę,

lecz pąitnicy

tak

si~ spieszą

do da-Wkich miM
że nie wi<łz·ą ani boga
ani gw~.

f ,. ___........_............_. ._
~ ~igude .

ze str. 5)

cia spójni. Lódzkie środowi
sko akademickie nie tworzy
zwartej grupy. Dzieli się, nie wiają normalną naukę. Także
tylko formalnie, na uczelnię, jeśli chodzi o problem ro-bu·
wydziały, lata studiów, grupy
dzania zainteresowań, macie tu
seminaryjne, ale po prostu na
dużo do zrobienia - mówi pro
poszczególnych studentów, z rektor.
których każdy niemal chodzi
Ogólnie rzecz biorąc, ni::!
wlasnymi drogami. Dlatego tei: wątpię, że myślą przewodnią w
ze strony Kolegium Redakcyj- . waszej pracy będzie: „nic co
nego dodatku należy się spo- studenckie nie jest nam obce'1
dziewać szczególnego zaintere- kończy i dodaje po chwilii
sowania sprawą Kół Nauko- - a jeśli potrzebna wam bęwych. Trzeba by także od cza- dzie rada lub pomoc, to znajsu do czasu przypomnieć nadziecie ją zawsze u mnie i u
szym studentom o sprawie syinnych pracowników Uniwerstematycznego uczenia się, o
sytetu.
której często zapominają.
Rozmawiał
Obok tego nie wolno mija~
J. Potęga.

0

mi.

byl tak przedziwnie L-----!.=---llC,łjQ(.iil'.c!!L.J
moje palce po
wielekroć ponawianych wywęzel"
po kilkugodzinnym
silka.ch - zawisly pesymiskontakcie z moim węzlem
tycznie w powietrzu
ja.k
postanowila nazywać
się
dziesięć
tragicznych
wy- drużyno, im. „Nam nie strakrzykników.
szny żaden podchód". Pa-.
mnie okrzykiem
Zastosowana. przeze mnie żegnano
metoda węzła gordyjskiego „Czuwaj!"
nie dala absolutnie rezultaCzuwam, a problem dusł
tu.
się i płacze.
W milicji orzekli, że M
Noc mialem nieS1Jokojną.
problemie nie ma żadnych
Ulożony na dywaniku przy
odcisków.
lóżku problem lkal permanentnie
jak dziecko.
A
Nikt nie mógl mi pomóc.
mnie śniły się nie rozA mnie tl;ukla myśl: co to
plątane
węzl>y.
I ja te
za problem, co jest tam w
węzły rozplqtywalem.
Ale środku.
na miejsce rozplątanego poPozostał
tylko rentgen.
jawia.Io się zaraz dzi.esięć
Niestety, aparat rentgenowinnych,
większych i barski tuż po wlączeniu eks•
dziej przerażających.
plodowal bezdymnie. PodoObudziłem
się z okrzybny los podzieiiło dalszych.
kiem nadziei: Harcerze!
18 aparatów. Więcej już nie
Drużyna
harcerska.
im. moglem zna-leźć.
Wytrącony
z równ-0wagi
,,Nam nie straszny
żaden
duchowej podrzucilem nierozwiązany ·
problem
1.0
oknie wystawowym „Deti-.
katesów"',
a sam poszedłem. I tylko czasem nie daje mi spokoju myśl - co to
był za problem? Wam pewnie też?
Ale, kochani! Malo
to
mamy
problemów na coROZSP organizuje w czasie
dzień, żeby sobie zaprzątać
przerwy semestralnej, stuglowę takim problemem?
denckie grupy wędrowne.
Trasy wycieczek dowolne. 30
LESZEK SKRZYDŁO
do 50 proc. kosztów pokrywa
OD REDAKCJI:
RO, pozostałą część uczestnicy obozu. Celem uzyskania
My. - Czy pan czyta~ 04
informacji należy zgłaszać
powiadanie Mrożka?
się do Agencji Biura PodróAutor Nie.
ży ROZSP
ul. Piotrkowska
My. - To bardzo niedonr. 46.
brze.
blem

zaplątany, że

z ZSP

wa w Niemieckiej Republice
Demokratycznej czteroosobowa delegacja Rady Naczelnej ZSP W skład delegacji
wchodzi kol. Jerzy Piątkow
ski wi.ceprzewodliliiczący
ROZSP w Łodzi. Delegacja
ma zamiar podpisać proto1<ół
w sprawie wsoołpracy mię
dzy FDJ a ZSP, 1

to byllo trizecie uczucie.
Traf chc.ia.?, re bY'li~y ra7J€1m na
wczasaoh studenckicih. Oboje lubiliśmy
długie wyciec21ki ~ gronie kolegów. Potem widywaJiśmy slę czę-sto. Kino, teatry. Odprowadzałem ją często do domu, bylem n.a.wet u niej kiedyś na
imierni·nach, czy czymś podobnym. Później skonstatowalem, że zbyt c:zę151to o
niej myślę. Ona szukała n'ieocz..ek.iwan~h pr.zypadlrowych spotkań. Zauważyłem to, mieliśmy przederż sobie wiele do Jl'OWiedzeni.a. ByU:śmy jakby dobrymi koliegami, Po ,pros.lu przyjaciól-

nie -palę papierQ1Sów.

śpieszę.

nie

W chwili obecnej przeby-

prawdę śliczna.
A więc ... tak,

Naiclesizfa wi<lmla, pięlkne sroneozne
dni. Nie ohJciala jechać na ten biwak.
Kiedy jedniatk: w końcu rz.ebrafa się wesoła pacika
przyjaciół pojechaliś
my. Las szumiał nad nami swą wlalS'llą
niko!Illll nie z:nailli'l meiJ.o,dJię. Nad ozerniejącymd
w górze Jropułami OOIS>en
blylS!Ziczaly n.iez1iC7JO'nle gwfazidy. W takich momentach myślę za~VIS7.e o ubóstWie n,asz.iego miejskiego nrieba.
Ognisko doga.s:alo. Tlilo się jeS12JCze
parę gł-O<Wni wy1awiająo z mroku białe
plamy naszych namiotów. SfodzieHśmy
op.a.rei o dI'z..ewo .. , Czułem na ramien.'iu
ciężar jej ba,I"ku.
Nje mówiliśmy nic.
Było cicho, spokojnie, c1lo1brze. W piewne·j ohwill poczułem na szyi Inll.llS<kanie
jej wJosów. Był.a teraz blisko.. ,
Wtedy Mpytaiła .. ,
No :nie... nie miałem .., oobt"7Je ~

Ulica Piotrkowska wyglą
normalnie, jak co dzień.
Zapchana blatem, neonami
i ludźmi. Bylo popoludnie.
Każdy spieszyl się po pracy do domu. Ja też, tym
bardziej, że ja się zawsże
dała

•

..... Właściwie chciałam cię prosić o
pa1pi€.!XASa.
Nie palHem, więc..• A jeclm,ak za.tań
czyliśmy jeszcze raz. A jedin.ak tańczy
liśmy dalej ... raz, drugi, trzeci. Powi.edzi.afa mi, że jestem dobrym tancerzem. Wtedy zauwa~yłem, że jest na-

c.ie:ż wiedizjaJ~~ że

m:

r

STUDENf-WłASC.IWY

I

P.S. Na marginesie chcfalbym zaznaczyć, iż serwetki nn
- Więc wobec
których powstały powyższe nn-1 można już chyba
tatki przyniesione były z domu istnieniu w Łodzi
przez autora.
.
J. w.
-Hmm.

ŁÓDZKI

.

I

NOTATKA IX (ostatnia)
Czas skończyć, kawa wystygła.
W kawiarence nudy jak
poprzednio. Znudziło mi się pa
trzeć na całujące się pary. Nuda. Zeby się chociaż śmiali..
Ale robią to tale ponuro.
Idę do domu. Adieu, smutn11
kawiarnio!
Jerzy Wilmański

cleo
6 DZIENNIK

MOZOLEWSKtEGO

W „Pstrągu" już 1>0 premdeJ"Łe... Trwają no,rmalne przedstawienia, mija gcirąca;k.a zainteresowa..'!.i.a. i ,.snumu" wokół programu.
A oo się d.z:ieje w „Cytry-•
nie"
teatrzyku satyryc:z:nym studentów Akad·emiii. Medyc.znej? Wicsną ub. ir. "WYstaw:iia.ł on J-\rogram „K.olO!N>we
rękawi'OZki'".
Pc<tem pm;yszly
waka(lje a tera.z eii."'Za... Ozyż
by zupełna, cizy Jllic się we
robi?

- Dław.ego o waszym 1>:rll>
gramie, jak d-0tąd niewiele się
mówi? - pytam:v jednego z
k.iero1Wttików r.iespołu.
- Ma.my jes:z.C1Ze crz;as!
- Wobec tego, kiedy preJllii.eira?

ha.

PRZEZ

a 1>0d nimi wysuszony
}}la1.9kfem siedmilu nieb
zadum'3.Jny Mzmodlony;

-.-------•ma..-a•oM•\TI.·~cc·ki··-.step""""'••l!!!'!llllll!!!!!!!!!!!l.,...,..~l~era::v.,...~------~ 1

,

WA!NE TELEFONY

S~toir~: :!!~C:i!"c!e ~~=:: .CO~!l_di1',e?Kitl>Vf

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

ZDUNSKOWOLSKIE

PALMIARNIA (Park Żró
dl!s.ka) c:zvnna e:odz.

·.

W)'t'aZJ' najgłębszego współC'Ltlcia K.olelhe .JERZEMU P ASITOWSKIEMU z
powodu śmierci

Bawełnianego

Hl-18.

r.
zoo - czynnie g, 9-16
08
("
---.
292
22
1
MO
•
inwali· dujwy
.,.. eJski Ośr. Infor, 359-15
dbra.noo",
,
.
, l:.ccf.ec wielkiej
cryw, Pomoe Lek. 333-33
a' g. 8 . 9 . 10. I 1. 12
WO•Jnv'
d.ozw. od lat
Kościuszki
13, 14. 15. 16. t7. 18
555_55
18. g, 17. 19
Piotrkow&ka 165. Na19. 20. 21. 22
SO.HTSZ !Nowe Złotno) rutowicza 6. Rzgowska
zaku11ią każdą ilość
f
lh-.U GDYNIA tTuwima nr 2)
Film doik. f!.. 21 ..Szk.i- 147. Wi~kowskiego 21.
-~ ~T......
Film dok. g 9 i 22
ce węglem" d•nw. od Karolewska 48. Przybyod instytucji państwowych, spółdzielczych
•• '.l'J'7'.ej
nn:~kieteroKOLEDZY z TECHNIKUM
lat 16 /!. 17. 19
sz.ewski.ogo 41 Llmanowlub prywatnych
OPERA w gmachu Tea- wie" dozw. od lat 12 STv•.OWY fKil'ńskie!?<' skl~ OO
•
SAMOCHODOWEGO w ŁODZI.
tru l·m. Jaracza (Jara- "' 18 ""'.,,,.. D""·de-k 123) „Er-0foa." dioe.w. od AS Al. K • ·. _.., •o
....
. ""'··-"'· „ ~„~ ,
lat 18 g, 16. 18. 20
~.HARRIS!.''
.
.
os_mushlU ,..,
eza 27) g. 19 „MAdama
Hn.'1.'<!a.n" dozw. od la~ si~rrT
m'łlt:o~ki Rvnek) pełnii staJe czyzu;ry n<>cne
· ButLerfly"
7. g, Hl. 12. 14. Pm
F'l d k
..,..
do PMów 1kórzanych o wymiarach 50 lub
1 m
NOW"' ("'' k
kJeao
"ram
dl.a
nai'mł-"'(> · e:. ,,,,, ·•1 tta..~
DY"'URY SZPITALI
100 mm.
584-K
15) ~- 19":.~=sz Pi.o ;eych: .. M11.!r.:w.n;y ;,:_
ki 7. d•i„błem" dlOZ"'
L>
u
sen.kami"
di:i:elek". „Sr.Jiel!'-OIWY Uod lat 16 g, 1.6. 18. 20
P<>lW:nłctwo:
Szpital
W dniu 1 lutego 1958 roku po dłu
JARAC'LA (Jaracza 27) s!•01I10ffiZ". ..Ste•,..tc Bur T„ 'f1l.Y (.~'"niklewł"'Z!l 4fl\ Kliniczny fm. ~ttrie-Sklo
nieczynny
~mu·cha" i;i. 16. 17
gich ł ciężkich cierpieniach zmarł, p:rz.'!F'~m dok. f! . 15 i 2':!. dowskiej, ul. Cvri„-Sklo
POWSZECHNY
(ObT. MLODA GWARnTA (Zi"'
.,l\lff1aJem sloed.<>.m
có- dowskie1 15 - Choinv I
tyw:szy Jat 26 nasz najukochańszy syn
St;ilin"'radu 21) g, Hl
lo~~ 2, ,.,,1
. _ dok. g.
ZAKŁADY
rek" c•nw. cd lat 18 Ruda. Szpital im. dr H.
opatrmny św. sakrament.A.mi
"
.,Q • r 1' "
9
i:i. 16. 18. 21()
Wolf. ul. Lagiewnicka
„Odl\viea:ny
węd.ro- i 22..•Wh1·rnv m~ź" - WT<!l,A rruwlma nr l\ 34~36 - Wid7,ew, S~r~
Wiec" dm:w .od lat 1-8
domr. <'<l ht Jll g, 10
Filrn dok. e:. 9 i 22 mieJska..
śródm1e~~1e.
S. t P.
ESTRADA SATYR'l'CZ12. 14. 16. 18. 20
•. Pcfla" d<>zw. <>rl lfl! Szpital im. dr H .. Jorda1 Zduńskiej
6~3
NA (Traugutta nr ~l M1"'7.·A fPqbian1<>1•a 17'.łl
I~ r:t. IO. 12. 14. 16. 18. na. ul. Przyrodm~za _7-9
!;(. 19.15 .. Ich . dO'vY
Fidm dol<:. rt. 22 „Na
- Balutv Szpital 1m.
20
OPERETKA fP1otrkowtrasie IW B-0""'1ooux"
Madurowicza, ul. Krzew-ykonu!ą:
ska 243) godz. 1.9.15
do2!'". od 1ait 111 i:i. Hl. wa1.N0Sr. rt>rzyb=ze"' mieniecka 5 - Polesie.
PogrT,eb Mbęilzie się dnia 4 lutego
PASMANTERIĘ
„Chciał.aby dusza do
l8 20
S<kief'o !fi) Film dok. g
Ch'
.
S ·w
1958 roku o godzinie 16 z kapl!cy cmenra.ju"
'
9 i 22
O.<t/15" I seri;i
1m.
irurgia:
ZP1
KONFEKCYJNĄ
„PINOKIO" (Ko'(l€rn:ika PIONIF'lł n:'ranMl'zkań·
( K~;y"l dozw 00 dr Sterlinga. ul. Stertarza na Mani. PogTą:ieni w glęb1>kim
16) g 17 ,.P!iinokio"
*''!{a :m Film <lok. f!
J~t t·R. g: 10. 12. 14: 16 lmga 1-3
TECHNICZNĄ
smutku
'.
„ARLRKIN:. CWólczań- 22 .. Lud!?;\{1 i lr'll-pral""
18. 20
Interna: Szipifal im.
ska 5) g, 17 „Awantu- dJOztl'l. od fat 18 g. 16 WT,OR"N14- RZ r?róehni- dr. _P1rogowa, ul. WólRODZICE i RODZINA.
i ELASTYCZN~
ra w pacyn.lwwie"
18. 20
ka 16, Film ook. I?. !l c.z.anska. 195
któ:-ą nabyć można w sklepach handJu uPOl,ONTA (PlotrkoW"'lra
i 22 zn„,k S'ZC'7ególnv"
La.ryngologiia: SzPital
spoleC7J!lionego na teren!e całej Po-lski.
•111
67) li'ilm <lok. 2. !1.30
<lozi.V: orl J,,,t 1?.. e:. 10. im. dr. Pi.rogowa. ul.
G
ff/1111
I 12.15. ..Młyn na Pa12. 14. 16. 18. 20
Wólczańska 185.
D nia 31 stycznia 1958 roku :unarła.
MUZEUM ARCHEOLOd-z.iP" <lo7w. <'<l 1.~t IR
k
<;\
Ok li
OGRA
r:t. IO 15. L1. rn. 17. 1_9 Z4!':HF,TA fZgiera a ?
u SlY k a: S ZPit:a lim.
Ot>atrzona św. sakramentami, przeżyw
GIC'LNE I ETN
l TT
a . f'«lrn
d<>1'um. g, 2?. dr Joru;.chera. Miliono-FICZNE (Plac Wo n<>- g, 2.1 I
'*'T\, .. Koeha.!'~k
rmln<Joev" wa 14
szy lai 48 nasza na.iukochańsza córka,
ści nr 14) czynne f!..
..08/15" .. Ka!)itnla{l•.1.
i I t liR
10
i:ona, matka, babcia., bratowa i synowa
11-16.
ornz wystepv a.rtysto~
~~zv{4. <";6.
20 g.
.
DYŻORY PORADNI
OGŁOSZft~IA
S. t P.
MUZEUM SZTUKI (Wie pOW:(l,J ('T{q 7J.mi-er'7"'1
Lft "?;NO~(' (.TM,efów 43)
Pom.-0.cy lekarslde.l dla
ckowskiel?O 36) czynne
Filnn dl()k. f!.. 2 :M
,.Trzy k"'·bl.etv" dozw. dorosłych ud21ielają od
Jl. 9-15.
..Bi~IJ"() m'1.i'l":Y"TllO<:!'ln.Jod lat l2 '!. 19
godz. 19 do 22 -poradnie:
z d6mu Staniewska
.
..-n.e" dl()'7'W. od l"'t. 18 g PRZETl>WTOSJ'ITlE
(?'.,o- Pjotrkowska 102 dla
córka założyciela cyrku Staniewskich.
łł
15.3-0 17.30. 19 .30
rom.<;;k'~qo 7~\ .. Pr-0-sz" dzielnicy
Śródrrn'.eście.
~
J J"l'.o\.TA (Uilińskie.e:o 17R' ""'l•Tl">ej" g_ 15.30. 17.30 Piotrkowi..'lka 67 dla
Msza. żałobna odbędzie się w knściele
BALTYK (Narutowima
F'lm d10k. I?. 21.3-0
19.30
dzielnicy Polesie. La- DOMEK murowany i.ed J """"'.J" .JJUJo a'wa J:;>v.w•i ·e
św. Teresy PTZY ul. Nowotki o godz. H
'POflW!kuję.
2-0) F''
dok g 19 3-0
Futro m1~iwe" - rJllJł"lTZO-..oWY KT,UB giewnioka 30 - dil.a dziel noizbowY Cm;esz.kanle. na z k'llchinią
dnla 4 luteg-0 br.
~" do~ od d<>~. <'n l'l.t 16 i:t. 16.30 ""'Tr""TISKJ rr'uwima nicy Ba~uty. Piotrlrow- zamianę) 600 metrów Wsz.el•J.;::oe k06.Zty zwrócę.
Wyprowadzenie drogich nam %włok
164.9 g
16 "· 13.30. i5.30.
17.:Y.l. 19.30
ll4). Kino ndeCZY'l1Ile
ska 269 - dila dzieLnicy parcela w o•koli·cv La- Tul. 321-65
"'
ROMA
CR
:k
841
Ruda. Lecamicza 6 - dla giewn:ickie.i do S()rzed.a- DWA w.że po.ko.ie z k'i:inast.ą.pi tego samego dnia o gooz. 15 na
17.30. I!. 20 - III s.eria
·,
-;:'!.o'll'l& a
2
:r.
dzielnicy Chojny, Zu,Ji nia za 4•0 t.YlSliecv 2!0- cJmią w śródmieściu. wY
cmenta.rz katolicki na Dma.ch o czym
„08/15" oraz 'WYStePY
F Im
doitll"'l'l. ~:!_ Uwaira! Reoertu.gr soo- Pacanowsk:i·e.i 13 - dJl.a <tych. Biuro Po.śri..."dni- gcdy - zamieruie na i-e1
zawiadamiają
pogrążeni w głębokim
art:Y1Stów.
„Pnvgio~~Y<l<O?l'V.
Pata!:'.:1 p,„t
rzad1.0no
na
T""<'.l.stawif'
dzielnicv
St.::iromieiskiei.
clwa
Kt1pna-8p.r.zie<:!.aży
dien
ookó.i
z
kuchn1ia.
DWORCOWE
(Dwmz.ec tacho11u"
la
, Lód,
smutku
.
Kal:skil
•• Rozprawa".
7. f(. 14. 16. 13. . „
ko!'Y'•mik~t<1 Okregowt> a d!la miesz:kańcow
z Nie1-..ichomoo·c'i S:>ókLz!eJ najchętn:e; w środunie
· l\fATKA, TESC, MĄŻ, COP.KA, SYN,
„Stefek Bnr!'&lYmUcha" STTTl)JO ffivstrzvc-ka 7-9)
l!O Za:-z11f' 1 i K;n
Stoki przy UJl. Zbocze ni .• Czy.5/t:i.ść". Piotrkow śc;u i .i-Eden p.aJ,ój. D2l:el
6k.a
39,
telefon
3'77-51
nica
oboieln.a
Ló-dź.
UJ!.
„Gd!Łle dJ.r.beł mówi do
Film d()k. g, 21 .,Praw
• :f. •
l&a w godz. od 19-21.
SYNOWA, \\1NUCZKI l RODZINA.
D<>MEI<: -muro~any &z.eś Próe!hni.ka 38. m. 7. fronit
cioizbov.ry.
piętrowy II pie-tro
loo,Łg
(dwi-e izbv woln°el n.a ma :PO'kóJ &1-0in.e=ny. w.vw
lej pa·r oeli na Choin.ach ki pa l"ber. c:z,o„sdowe wy
dJo sprz>e<lan'a za 120 tv l(•cxl.Y Cśródlmieociel zam.'.e
Koledze .JANOWI DEMBINSKIEMl'T
sięcy z!otyicb. Biuro Po nie n.a Polkó.i z kruchn.ia
średnictwa Ku'P'!lla-&>rz,o wzg],ed:nie 1 durży. Koszs
powodu śmierci
daiy
NieT>Ud:iomości
Sool
ty
illokry-wam,
Oferty
P.i
INżYNIERóW-projektantów na roboty wodzielni „Czvsto.~ć" Piotr semne .. 1623" Bliuro odooiągowo-kanaliz,acyjine tras zewnę_trzny_ch,
kowska 39. telefon. 377-51 gl<ll".JZ.eń. Plot1"k:ior~_9§
na magaeynowanie zi!airn.a s~owego majstrów na roboty wodno - klłlnal!zacyJne
DOM- -·jeainorocJ.zimy-3- POKOJU ·samodrielnego
pogzUJkuje
na
terenie
m.
Łodrzi lub wojew.
Ultrudtrui Łódzkie Pncdalęblorstwo Robót Inizbowy (mieszkania wo! h11lcs:U&>we,,"'O okolica Nałództkiego
ne)
z ogródlkiem. okoli- rutowicr..a za zwrotem ko
ŻYnieryjnych Łódź, ul. Lutomierska 32-34.
ca u.l. Warsa;aw.skie.i - sztów poozukuie adwoOfel'ty 'WT& z życiorysem &kladać pokój
Fabryka Cukrów „o p T I M A"
®Przedam. Oferty pisem fillt. Oferty .. 164łl" Biuro
wyrazy
współczucia J !a.Jo
nr 22.
623-K
nie •• 1700"
Biuro Ogl<r- O_gle&zeń. PJotrkoWS1ka 96
w Łodzi, ul. A. Struga. 61
składa
1Szeń Piotrlrowiska OO
DUŻY lokal s.1<lei;owy
KSIĘGOWEGO o wysokich kwaiifiikiacjach
centrala tel. 393-36
w śródmieściu zamiertię
Z!l.a.i cego przemy.rł włókieruiiczy oraz b~lan
n.a 2 pokoje z kuch.nią
Oferty p!semne lub telefoni=e należy
sowa-nie i planowanie fin~ na stanowilub
Pokój z kuC!lmia z
składać do dziaw zaopa.1lrze.nia łel. 361-16.
1".ikO zae1ępcy głównego księgowego, stsrszego
wygodami. WaruT'..ki do
kelęgowego-kO!IZtowca samodzie~neg.o z dqugo.STREBEL" koc:o1 do omówienia. Wiad<>mo6ć
oeilltral:nego o.e:rzewani a. tel. 333--<>ti
1655 Je
letnią praktY'ką w przemyśle włókienniJCzym
m.aJy
k'U'pię. Tel. 379--05 2- P01{0JE. kuchnia i
na pełny etat, tłumacm ze znajomO'ŚCią języ
ADAPTER z przw;itawka pokói. ku.chn:!a zamienie
ków: r06yjskiego, angielsikiego, fra111cus1kiego
magnetofon.owa llJOWY _ na domek dW'lll'Odzinny KURSY radiotechn1cz.nel Dr MOSCIOKI IJll)eC'ja!»
i n i·emiedkiego (wz.gl. trzech z wyżej wymiekutoie. Olerty DilS<emne Tel. 210--01
1006 g dla )J()CIZąt11ru.lac:Y'C'h l za sta renrt;.!(enolog. iprzc·
awan.sorwanych
prowa- świ.etl-enia
CQdzioenn!<-.
:n ionych) na pół luib ćwierć etaitu - za.trudni
.1720" BiuTo O.gl01Sz.eń. POI{OJ w Lublin.ie za- dzi
i zapisy Pll"IZYimu.ie Narutowicza 32. oo !?.<'Pic,trk·owska 96
1720 g mienie na DOlkói w l.o- ZDR Łódź, Lakowa
natyichmiasit Centralne Laboratońum Prze4
dZlnie 14
202.3
SAMOCH(>D małoli~ra- dzi. Wia>d1omość Lódź. KURSY kreśleń techniicz
mysłu Wełnianego w Łodzi, ul. WierzbGWa 48.
mOHER roeci 3 1·żowY nowy hub upraw- Nowa 26-35
1834
g
nych maszynowych. bu- ta
~pewnła.my
Zgłcszenia ooob!.ste pnrj.muje dzi.ał ogólnty i
pracę
NA DWIE ZMIANY
nienia - kupiię. Te-lefon ZAMIENIĘ dwa pokoje dowlanych
organizuje s
- wenier:v-cz:n•e, s..1-ó·kndr codziennie w godz. od 8 do 16 (w soboty
Ośrodek Sz.k<>Je.nia ZDR ne. p.lciow-e (zabl\lrzen'.rl
na samoprząśnicach wózlcowych. Zgłaszać
do 14).
670-K
109
8--9, 16-19, Plotrik.r:.·.•·.Łódź, Kilińskie"'o
się do Z.P.W. im. M. Kasprzaka Łódź, ul.
"
&ka 14
181'
KURSY przygotowuiace
Łąkowa
11.
545-K
IUEROWNIKA sekcjt finansnwej z wyiksrz.tał
do pracy chałUJPniaz.ei w Dr MARKIEWICZ IS')<'zawodach: wYr<>bu ga- c:ialista
chorób 5'1tó"ceniem ekonomiCZil'lym, priakot:yiką w przedsię
lanterii z tworzyw mtu- n:vch. wene;:-yoz:nvch. m0
biorstwacli handlowych i znajomośdą z<iigadcznvch,
l?'Orsec:iar.stwa. C'ZOP?ciow:vch. Pi0otrkov1nień inwe'Stycyjl!lych - zat!rudllli Okręgo
konfekc.fi da.mskiei. wy- ska 109-6
20 E!
robtt pantofli mfokkicb.
we Przedsiębiorstwo Ha.ndlu Opalem w Ło
PóŁNOCNO-ŁODZKIB ZAKŁADY
Dr
.Jadwl1ra
ANFOROwYr<>btt
sztucznych
kwi.a
dzi, ul. Nowotki nr 247-49. Zgłomeni.a przyjPRZEMYSŁU WEŁNIANEGO w ŁODZI
KUlłS języka a!lt!{iels.'lti-e
m.a1owanJa n.a tka WICZ r;1kórne. wel1<'.:'rY~
go. niemieckie,.-o. tra.n- t&w.
rnu.ie se°k'cja kadr w godz. od 8 do 15.
UNIEWAŻNIA.JĄ
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l'fikowal!le, uczennice na skręcalnię, śrubowni
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dla asób zaawa'llSOwa- KURSY ~iu. J szyci~ sp.ecjlilistów
k1ega w Łodzi. Zgłoszenia osob'ste przyjmuje
nyoh kum kr-0tiu kra- prowadzi i za.pis:v PI"ZVJ
dział kadr Łćd:ź, ul. Żer01nS1kiegio 108 w goWiectwa lekldei;io dam- muie O.~rodek Szkolenia
tl.z.inach od 8 do 16. Za21I1acza s'.ę, ż.e zakłady
skiego ocaoz dla POC!Zat- ZDR L6dź. Piotrlrowr-atrudnią pracowników spoza terenu Łod-zi
kujących ku.rsv kroju i ska 69
480 k
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'Praw.i. u cieb!e r.ad.'opokój W . .irod.z_,_B-l 5_
FRYZJER damski. siła odbiornik - telewizor
KURS- farbowania ma- "Oierwsrorzed:n.a po- SKORY
garbuterialów. mzędzy. wvwa trne.łmv. &\J(JII1 frY'L1er- ·e farbu ·e
t
biani.a "Plam oraz kurs s.'ki „Rela". Kililń1<>lt;ep;o ~ h t .1 • 5 rzyge. lukreśleń
maszynowych Tlit" 48
100!> g kiac e mamybk~ too. v:
TKWP. Zapisy Tech11is em w sz
im ermi
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KURSY przygotowujące
do e,g-zaminu mhstr7fl\.V- Dr BOltEClKI choroby
skieElo w ZJ1W!Od:z:ie kra- kob:eoe Traiugutta 9 m..
wiEcli:lm 1 ślusarskim o- 6, tel.ef.on 21'7-41
1937
r~'Z do egzaminu cz.el.ad Dr NITEOKI ~3J.iśta
Mcz.e3o_w zawodach: - skórne,~- mo
~ala,<S~m. zrluńlSkim. ta cw.pk-iowe l6-l 8. Napi.oen.'lk1m.. fOipof<l"aficz- ·-""'
"'
32
291
nym. fryz1er.sk1m roo:oo ,-""~'. ":
czyn.a w biei<!C'V'ITI m;e- Dr BIBERGAL s;JeCJah
s«i.c:u ZDR f,6dź. J_,ako- $Ut chorób weneryc?.wa 4. tel. 289-W. z~nl.sv nNh. skórnych 16--18
t.rwaJI\
481 k Piotr.lrowL~ l34
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Prz.e1<Vłki mzvimuie i
wysyłam

poczta.

7.V"'-

frvd Kop:~cr.<ews.ki. Sh•~
ca. ul. Wansr.awska 32
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Brawo, hoke1sc1 Boruty1~JJG~g~~~zait:1~ię !0~~~€~~~

BRAWO BORUTA! TAK WLASNIE POWINNI POSTĄPIC
:PRAWDZIWI SPORTOWCY LODOWISKO A NIE PRZYSLOJEST OD ' TffiGO ŻEBY UDOWIOWY ZIELONY STOLIK
WODNIC KTÓRA DRUŻYNA JEST LEPSZA, '
'
chcie1i nownrie, to bez wz.glę<llu n.a to
Hok.eiści Boruty nie
się pogodzić z tym, żeby pierw- czy LOZHL nadial będzie obsta
grupie roz- wal przy swojej decyzji (utrzyszieńst\'VlO w swojej
grywkowej mieli do zawdzięcz,e ma,nie walkowem) oni jako zenia punkt.om przyznanym im .-;pól pokonany nie stainą do roz
walkowerem. Zwrócili się więc grywek finałowych.
Mem; odbył się w ba.rdzo
do Startu proponując rozegranie spotkania i zobowiązując się przyjemnej atmosfeITLe i gra pro
przy tym, że jeśli przegrają po- wadirona była nad ·wyraz fa,ir,

prawa, któ1·e '"Y walezyly sobie na bobiku

Z
przy równej ilości punktów re
Startem ma lepszy •<>W.runek bra
i.sząc o przebiegu walnego
mek więc zakwalifiJwwa1a się
zebrania LOZPN i uchwado rozgrywelc z mistrzem drule podjętej przez dzialaWlókniarrem
grupy
giej
jące w poroziumieniu kluby a
zgierskim. Drużyna Startu popogr-0mc.om un:ewa,żniającej prneprow.adz·one
cbiękoowa.ta. swio~m
za. umzielo.ną Ie.keję gry i ży elimina.c:je między kandydataw da.J.sa;ych mi do III ligi po·d'kre.śliliśmy,
Jlłll•wCKl!zen~a
c:zyła
że jest to wyJ.'IJlljgirywk:ach. To się naeywa
padek nie not.oSP-Oll'b-O'We za.łatw!ienie SPra-wy.
dotychwany
Włókniarz
Mecz Boruta
.-,zas w pilkardziś
się
oclibe,dlzie
(Zgierz)
łódzkim.
stwie
4 bm. o godz. 18 w Zgjer.Z'll. W
zgodziliś
Nie
wypaodiku gdyby lodowisko zgier
my się z po.sikie było w nieodpowiednim
załatdobnym
stanie, mecz odibędzie się w ha
sprawieniem
li sportowej o godz. Hl.
wy, Naszym zda
niem walne zel:>ran'.e LOZPN
krzyw.
niesłusznie
polStąpiło
z
PTC i Stali
dząc: zespoły
G!owna, które awans do III
wywalcz)"ly robie na lx>i-

P

~1f~.

p<l'Parte rzetelną pracą, a niP- Pitki NoT.nej w Warszawie, ja-o
ja·k to mia-to mieJsce, na s.a.li . ko insta,ncję nadrzędną, o uchy"
.
.
lenie iej decyzji".
obrad walnego zebrania".
do przew1dzerua
Jak bylo
w piśmle Zw. Zaw. Metalowoba kluby pos.zkQ·dowane, .a
ców czytamy m„.in.:
„Walne zebraniA f,OZP.N poo- wię_c PTC .i Stal (Głowno), rus
1
'Il
jęli) uchwałę o d-0dat·ko0)VYcb e- 1 maJą zamiaru rezygnować
Iimina.cjach do III Jigi tenden-i wywakwnej już pozy:::ji w HI
cyjuie z jednoczesnym p&~wa.l-i lidJze i będą d~eho:lzily. swo1<;h
ktorym n:esp.osob
cenie:m obowiązujących przep·i- 1 prelenJSji,
Ci~we,
Pro1:epr·owadzen.ie te.i u- , {)dmówić sluszno6ci.
sów.
tylko, jakie będą konsekwenc:Je umożliwe
było
chwały
. zebran:a
wa.1nego
wskutek .z bla•kmvania klub?w /chwały
.Włókniarza", które, ja·k w1a~ LOZPN, gdyz wg osw1aodcz":"
sla,nowią wieksrość wl nia d~legacji ~tali, .k'.óra w .teJ
domo,
podJęla JUZ wstępne
&prawie
okręgu łódzkim.•'
w zwilłzku z powyższYill kroki w WarS'7...awie, zarząd
Prezydium Ok:r. Zw. Zaw. Me- PZPN będ'.zie stall na grunCle
tal.owców pr-0si Polski Zwią'llek praworządności,

I

. k a n" 5 k.
A mery
· I g OS"c"

Oczywiśc:ie, że uchwala walnydl i dyrektor sportowy komił
nego zebrania LOZPN poruszyt<:tli orgamizacyjn.ego VIII Zimo
la do żywego sympatyków povv-ych Igrzysk OlimpijS<kich (1960
sukcesem na- szkodowanych klubów. Ostat.6. Wielkim
ValJey) p. Allan
Squaw
w
z okazji ro,z egranyoh w Krydwa listy;
szych reprezentantów zakończy nio ot.rzymaliśmy
mistrzm;tw Bartho!-01IUew oraz członek k9'flrl
ły się, rozegrane w Krynicy, sa- Jeden z Glo\vna od mieszkań. nicy sarnec:zkowych
a drugi od świata, bawitli w naszym kraju ;sji t€ch11.:cznoej te.goż komitetu
neczkowe mistrzostwa świata. W ców tego mlas.ta,
Meta- goście re Stanów Zjeodinoezo- p. William Jones Kerth. Ten <>jedynkach mężczyzn tytuł mi- Zwją<iku Zawodowego
.sotatni n1e omie.:;zkal ,.zahaczyć"
strza świata zdobył Wojnar a !owców.
o Łódź. by obej;rz,eć naszą nową
Do listu mieszkańców Głowwicemistrzem zostal Pędrak. W
hałę SIP'Ortową.
jedynkach kobiet trzy pierw>ze na dolączono pokainą
listę
miejsca zajęły Polki: 1. Semczy- podp'.sów, stwie;r<lzając:ych jak
Pan Koerth ,;.est fachOW{'.Em w
szak, 2. Bether, 3. Gorgoniówna. jednomyślna panuje tam w tej
<l.ziedzinie budowy sztuC'Zllych
W ślizgach dwójek zwyciężyla SJM'awie op'.nia. Oto oo pisząoni
Jodowi<!:l'.C. t<>!.eż .siz,czegól.n!e miBadnasłe1'n
para NRF: Nachman-Strillinger miedzy innymi:
lo nam było u1slysz,eć z jego ust
':I
przed parą polską: Koszla-Subardoo p-ochieb.ną O•?inię o ló„Uważamy, że nasi chJ.o,pcy
szczewska. Puchar Narodów zdo prawnie w ofi.a,rnym, S1port-0mi- d'zkim re.prez.2'11tacyjnym obiekdniu
W pierwszym
była Polska.
wy- strzostw świata w konkuren·wym wsp6ł'law-O<iniclwfo
w Badgastcin c_a_e_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
D. Tytuł mistrza Polski w walczyli sohie miejsce w li- cjach alpejskich
konkursie skoków otwartych w dze w-0jewódzkiej, a wiec ich odbył się slalom mężczyzn, w
Wiśle-Malince zdobył Wł. Taj'ler udzial w ro'Lgrywkach III ligl i którym triumfował Austriak RiP.
przed Wieczorkiem i A. Daniel- jest już sprawą przesą<łwną i der. Seiler był drugi a Japoń
Gąsienicą.
sobotę
odebrać czyk !gaya - trzeci. Najlepszy l
tego prawa
nikt
W poniedziałek odibyly się nie może,
Nie zasta.na.wiano Polaków, Roj, uplasował si.ę d 1Jbi.eigi szta.fe-t.owe. Na 4X10 km .-iie nad tym, ile wysilkn i po- piero na 29 miejscu.
mężczyzn zwyc:ię:żyl WKS ZaWczoraj oodibyl slę. slalom koŚ\~·ięoenia działa.czy i zaw-0'1lnikopane (2.58,25), a na 3X5 km kow pot..rzeba, żeby stworzyć i bid. Se!IllS3oję ;.a-0towaly Norkobiet ~ Wj:so!a - Gwal'dia Za- '~ys7Jk-0lić drużynę, która no- w&ki, z :których~ 3 wpJasowały
k-0t,P'ane (1.27,4) .
ziomem mogła-by di>równać dru się w piel'WIS.ziej dziesiąlloe. Z.wy
D. Po~ki Związek Teruisa Stolo
przypadło Norwoeż•ce
cie,stwo
żynom mi.a.st województkich.
wego u.stalil eklad kadJry na
Zbliża się termin ro zs trzyprzeod Au.striiaczką
·--E-0li nas bardzo, że naszą Biernbahen
pierw\Sz;y kwartał br. W 8--ooobo
gni.ęcia plebiscytu na najlepFrandl.
wysiniż
ceni
się
niżej
J>racę
wej kadrze męskiej znaleźli się
NaoclJsipodziewanie dobrz.e poj-e- szych sportowców i wyróżnia
m. in. 2 łodziainie Czerwiński i lek dzialac7..y innych klubów.
nych dzialaczy Łodzi i wojeKrygier oraz Derooń z Pabianic, Nikt drużyn.om OLarnym z Ra- chała Polka Gw·chol:ska, która
kontuzji wództwa.
'Zf" mimo n"e wy!.e·cZń:JUl!ej
Włókniarz.owi
a w 4-oooobowej kadrze kobie- dom.5ka i
nie odebrał zajęła. 16. miejsce. Poz.ostale Pol
Zduń.sk,iej Woli
·Oglosżenie 10 najlepszyclt
cej - Gtr.zikówn.a z Lodzi.
szam1 awansu lub J>l)Z,ChS!.a.nia, w ki pojoeohaly słabo.
' sport6wców i działaczy dol'°D. Hokeiści katowickiego Gór
mobyć
tu
m-O'Le
Nie
lidze,
III
nane zostanie w nadchodw,nika zdobyli ~ytul mistrza ligi
'c!q ' sooott:, 8 bm„ o godz. ~7,
po zwycięstwie nad warszawską wy () żadnej krzywdzie, - B'Zall- . , ; młodzz"ez"y
.
w sali Społem, przy ul. Poł
. se swe drużyny te zaprzepaściLegią 9:4.
We · Włoszech lansowana jest nocnej 36. Jak. już informow 1957 r. w walce
A Turniej bokserski or11:ani- ly sa.me
· h
· ·
f
na boisku. Uważa.my,
waliśmy, na imprezę Społem
zowany przez PZB I „Trybunę sp.ortowej
że walne zebranie LOZP:N nie nowa arma wysciaow samoc
Ludu" zakończył się zwycięstwa
dowych, która będzie dostępna I zlożą · sią tak.że występy armi (w kolejności wag od muszej 'Df)',ll'inn~ d-011>uścić d-0 . dy~kus.ii dla juniorów, to znaczy takr.ch tystyczne oraz zaba1Da tado ciężkiej): Kukiera, Woźnfaika, zm1el'2;3-J~cej do podwazerua re- kierowców, kt~rzy mają 18 lat. j neczna przy dźwięk. ach „Coust<LI-0i;i:vch przez Wozy, na których startowal'.tby] łour Combo Ja.zzu".
Kamińskiego, Paźdiziora, J. Piń- gulammow
Karty wstępu na „Coctcil
Lukasiewi- za.r;,ą~. _LOZPN i rue. Jl'l)winno młodzież, musiałyby mieć litraż I
Drogosza,
skiego,
Wojciechow- d-0pusmc do gł{)S{)Warua
Walaska,
nad cylindrów minimum 750 ccm a Bal" są do nabycia w sekreJędrzejewskiego. t\:1~ wnioskiem .. ~rnsi~y ró)v- maksimum 1.100 ccm.
i
skiego
Wyścigi/ ta1·iacie SKS Spolem przy
ul. Północnej 36 i w redakCJi
tur- mez
rewelacją
Największą
pro;ypommec dz1a.łaczom odbywałyby się na zamkniętych
nieju była świetna postawa gdai'l sportowym Oza.rnych z Ra.tloom-1 torach. Konstruktorzy przewidu-j „Dziennika l:,ódzk.iego", ul.
Piotrkowska 98, pokój 15.
szczanina K'lllle.szy w wadze mu ska i Włókiniar:wwi (Zd. Woła). ją, że budowa tych wozów nie
szej,
że wyniki spoctowe wiouny być trwałaby krócej, niż jeden rok.
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Nowa gwiazda śpiewaczQ
Polonii Amerykańskiej
Stale wzrastającą popula.rn<>6cią cieszy się w Stana.eh
Zjednoczonych · wybitna śpiewa.ctllka polska z Chica.go,
Anda Kuczak. Rozpoczęła ona karierę śpiewacizą w Nowym Jorku, gdzie ukońC'Z)'ła również „American Aca.denty
of Dra.ma.tie Art". Zyska.la s-eybko rozgłos i wystęJJOwala
na wielu S'Cenaeh operowych w Stanach Zjednoczonych
ł Kanadzie w towareystw!e ta.kieh wybitnych artystów
MetropOCita.n Opera., jad!: Ba.ccaloni i Singher ora.z z dyrygentami tej miary oo Fri~ Busch, Pa.ul Breisaeh,
Cooper i Pelletier. Olxlarwna pięknym gł<k!lem, lą~y wysoką kulrurę muzy~ą z wielkim talentem sceni~
Fachowcy rokują mJodej Polce świetną przymo5ć,

Wyższa

Dla

0-1

od wieży Eiłfla

Od kliku miesięcy trwa w Dniepropietrowskich Zalda·
wieży - mabudowa
Konstrukcji Metalowych
dach
~ztu o wysoko5ci 310 metrów (wieża Eiffla ma 300 m wysokl>Ści), Got.owe części konstrukcji są wysyłane do R?stowa, gdzie odbywa się montaż tej gigantycznej wiez:v.
Stanowi ona ma.szt w ksztaicie walca o średnicy 230 m.
Z zewnętrznej strony masztu znajdują się na różnych
wysokościach balk~niki z najrozmaitszą aparaturą. We·
wnątrz masztu urządzane są szybkobieżne windy dla prze
wożenJa ludzi.
Ma.szt • wieża przemiaezony jest dla doświa,dczeń I ob!erwacjl związanych z program~m Międzynarodowego Roku Geofizycznego.

ctlej maJymi dI10giami P'O·lnymi, kryjąc się częsbc>-gęos.to po J.aeach, alby pr1ze'P'uścić oz:olgi i wozy c•zin,a1::02i0'!le C'.Zle::w•Yną
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W
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HOLLYWOOD

tę md>Odę.

Tak np. "PNY lecmeSlllOków nerwoniu
wych wprowoa.dlzać się
do k:rM prebędalle
pant dekstryny
poliglukin, a pm.y zapoliwinil
truota.eh Urrol.idio!ll, otnyma.ny drogą chemiczpl'Oodukną z ta-nich
acetylenu i
tów

••

a.mmrlia.ku.

Jak widzę, ma pa.ni
ba.rd2o rcwwinięty talent
filmO\VY.„

z francuskiego MARIA KLOS-GWIZDALSKA)

Artylerda. radz:iecka bez przerwy bombardowała miasto nie
o to, że zabija wlalSilyah żoln'ierzy. BobrujlSl~t byl
wtedy roZJPa1•0tnym do biallrnści piec-em, w którym w no:::y było
]Jol'lalW'ie tak jaS!liO j.a1k w dz:ień. Obrońcy ukryai za kilkoma
C'wJ:gami, a pr:zede wszyistlkiim za kuip.ami gruzów i po piwrucach mieli zupeJ.niie czaorne twarne.
- 'Rosyjos.kiie cro1gi byiy zablolrowane na uLicach wśród
rui!ll, nitsziczyliśmy je .sitrrelając <:Lo nich zupełnie z bliska µrz,ez
ok:ieruka pi w.nicz:nie - OiJJ'<)Wiiadał si·erż.ant IDrru:it strobel z 151
pułku pioecihoty (236 dyvvi:zja 35 .Jrorpusu). - Mi1aisto w rum0a1ch
n:ie jelSlt warte n.ie jak.IO JX>zycJa obro.~ N1eistety, ba~
a,mu~i;_CJl
śmiko':" pędnycll?
prędko miało nam zabraikna,ć
i żywności. - Dn:ia 29 c:rerwca o. ó..omeJ. ra1'.o 001ern ~~sięc;y
Nieme-ów, sk'lllPĆIO'llych w p6l:n0C1I1eJ części mi.a<'rta., :zucił'O &ię
dio samobójcze•g\O w pewnym se'Ill5i.e kon-traota!ku 1 wyrąobail:o
w mas.ie żołnlioer>zy rada;ieokriich jaklby lrorytaru:, w któty się
przeib:iojaijąc się
zapuściU. W kn:zyiowym ogn:iu niepr.zyjaciel.a
przez p:erścień opasujący miasto zgiJn.ęl10 sześć tysięcy żołn·i•e
waJJk na tym odietin.ku Niemcy strarzy. W oiągu sreściou dni
:Cliili. 50.00-0 zabiotycl!, 23.000 jeńców. 13.00{) ,a.rmait i 215 czioilgów.
UraitxYwal!l:L z oblężonoegio B<abrujska m.aly!l'J grupami rui;zyli
Jub tci: :i:;.:idtięli na nowo ma.r.sz w kieiru:ru'lm na zst::hód, pnz;e-~odząc prze1z k1S1:1S1te, ntemal bezilu.d:noe olm1i10e, próbując o..'l:r>e:ślić swode :i:;ołcż€[]:! e wc•b€•C toc:ząo<:j się bi'.i'Wy weodiług huku
kcz strizaly arma·tni'.e s.!yichać bybo ze wdcj19bkiJch
arm,at,
UJ91a:na szkieletami aut
str.6n. P<l<ni•ewa.ż j·eod'nak dimgia była
;i c21:J11gów, brnp.arr-i koni i luid!zi, ucho•„ząoe woj:1:1'.ro :naigle zrocdi:Xziialam1i pa:n..'zumiało, że i'd:zie na za.Clhód za p~€•l'\\o1azymi
oe,rnymi wojL;1k radz~eak:i;eh.
' Odldizialy n•:emiecki.e ,zużyły dizi€E.ięć dmli. na pr:zebyeie pr1:Zie'st11Z1e'll!i międizy Bo·br•u.j.;1k1:€llll a Miń.ski·em, to j€st okolo 175 kilometrów. Po1Suwały się azasem wioeł.kim biltyrn tiraktem., azęśtro&ieząc: się

Medycyn.a radrziecka.
opracowuje szereg no
wych preparatów, dzię
ki którym można bę
drllie r1JruloCf1llllie ogra.niozy ć st>ooowanie trans
fuzji krwi, a w pewnych wypa,dka.ch
ca.łk-O<Wicie wyel:lminować
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rabując p:>
żydu
gwia·roą. Zo.lni€orze utrzymywa·Li się przy
dmdlre krlilika ciężarów€1k, 15,z'Czątków po ocofająoej się armi·i,
atakowani wieolokrotnie pnz,e;z grupy partyzantów równ.ioeż zaintere1S0awany0cih rabUJDkiem żywni°'~'ci. Na szi~,zęśC'i·e wio<~lkie
p.alI"ty1Za1noakie <:LO'łą.czały się <:Lo Armioi Onerwd:i.zj
o<:Ldziiały
w miarę jej p:13u1wania Sli.ę naprzód i razem z Ill:ą brały udział
w pra.wd'Ziwych bi11\li'coCh.
- KiJ:ka gmp z.lą·czyll:> się ra.z,em i tworayliśmy tel!'an dość
S.e:ża·nt Sltr-01b?l. C1j)O'W:1adał je:'l?JCIZ'Cl
p-0\kaźną kolum!llę DowódJZJtwo objął lejtnamit z raną na twa.r zv. Krażyły wśró1
nas pogk.ski, !Że w Mili!l'lku j€1Sot dlużio w-0j~r.rn , <iprzętu i pl'Ow.tanitu. Mia1S1to to miało stano'Wić punkit zaham:Jwan'a s-:>wi€'Cik~eąio zaloe;wu 111a Biał10ruś. Da.żyl:$my ku n'..zmu jako do
1S1ahronien•i1a; w którym będ1zi•€1my . bez:;Jie:::zni p:·z~d n.apaś:;:.ami
pa0r'tyzantólw i gdz'.e b<;i:'l:z'oemy ID:;•g~i q::'dpo·:l!ąć, z.anim n-:i n:>Byliś:ny
wo w normaJ:nycl! wamnka.oh p:de·jmiemy w.a~kę.
b.a·ro1zo ZJmĘcz.e·ni, ale nie 21doem·::m:a.\i.zowani. F.a:1>t, ż,e u=1tąo·i
liśmy prz€d n.01i:•orEm ricl3yjll'ikim i że cd kz.-e·ch tyg.odni c0·f:1my .się, ruie n.ap::-ln'i.3.ł na•s p:.izygnębien'-em. Wio::iizicliśmy, że
w Rc1Sji odrregJ1C·śd lllie grają rnJ:i, a byliśmy j.n~'!l::iz,e w RoGji,
Więki5'rość E!P'Ośroo nas \Vlidzi.ała już w'.eJ.e takio::Jh przi=stroz:mi.
Ni-ektórzy byli na Fro111JC1'e w.,•::hcl:l:n'im od s;amego p::-:n:ąbkru.
Nie la.two jmt s1tw-0l!'zyć so:>bi0e ca.l!kto-wk'.·e t•railne i l).e·•Nn•e
wyobrażenie o mooralf1 aromioi niemiie•c:k.i·ej na Fr•C•l1Je:•e Wls:'!!rndnim w Upcu 1941- r•cku. Było 01110 z.a'Pe'Wne z:mi-enm•e z;i,l·eżn:·e
od formacji i ok01lia!ln10<ŚCi. Ogóln'.e bi1oorąc modlna je::Im.ak przyjąć za TJoe'W'nilk, że .of€1llsywa radl:<:ioe0::ka z czierwca j liopca nie
zr.:Lemoora:li!Z'()!Wala Wehrmac1htu. Zotnierw, którzy znajdocN.ali
prz.eżyli
się oo Fro'!lc:ie W.sietbc1dm:im „od samegio po::.ząt1m",
już takle 'Pr:zygicdy, ż.e d!la, w:eJ1u iz n..\::l;l suma pclin'.e~ających

wspc+mnr!eń

pr.z,ewyższala

najeikiI"Dt,;>:ni.·ej!92'Je W}'lcbra'Y.:„nr=.a.

N:ezlkron,e dywizj·e p:iz,e,żvly swo·ją na:jdę2Ezą p:-óbę w cią
gu z:rny z 1rokiu 1941 n.a 42, ki'fdy to ni•emioz.e'c;.a at"l:n'.2 na
Ws1:!'h1cdzf.e w mu1ndu.ra·Dh f 0E11digrau, bez fiil1:!'0"Ny·ch butów, bzz
weln'iian•E'j łr'ełilzny i k-0żu1::hów na bez.laie1sn·ej równi·n!','.') r·:>syjis:kkij, z1am,i.atan•ed wichrami, przetrwiala m!'o.zy d Jd10-:!lzą,:!'e
dio c:zocl!'•d•z: 0q;:t.u Slł1c1pni. Z0 al'n~.erzie. n,'0 bę:l.ą•cy w pi..zrw1!zyd1
linia-oh, cihI"Clru'.ai t.f..ę no°''"ami po i.zib2d1. a.by się ro:,g,rze1oć. Ale
jz,b tyc:h było maJ1.:i., a żołn'€1'ZJ' tak wielu, że ci, J:ttónzy s'.ę
w nl!och zmieści!Li, mu1s::0E'li sit:ać ci.a.sino sitfo,:::z,s•:ii. S;ia.Uby w t~j
pozyc;ji, gdyby n:e b'llod·ziło i1~h ri:hadwo. Ta'.k j.ak w o•uo:>wi.adJa·nia.c<h o oe:ik!.9ped:i•oj<"c"h i:;c1arnyd1, 'flma,oo. byl·o ,s:',SJkie!~ą ~d
·Zm.arły.c:h p:•zo, 1t.a;rąbywać m.ąi:gacynę, k:ełbase ctzy chl-'1':>.
w1ano ·na l!1lleJSCU, .a zima dc,;;ik!cinale kOllWerwował.a ieh ciala,
<C. d. n.)
0
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