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Galernicy 
z „Bremerhaven" 

OPUBLIKOWANE W UBIEGŁĄ NIEDZIELĘ REWELA• 
CYJNE WlADOMOSCI O STATKU NIEWOLNICZYM; 
„BREMERHAVEN'', KTORY PRZEZ SZEREG LAT SPEŁ· 
NIAL ROLĘ OBOZU KONCENTRACYJNEGO WYWOŁAŁY 
ZYWY ODDZWIĘK WSROD NASZYCH CZYTELNIKOW. 
REDAKCJĘ „PANORAMY" ODWIEDZIŁO KILKU Z BY· 
ŁYCH WIĘZNIOW, NADESZŁO TEZ SZEREG LISTOW 
ZAWIERAJĄCYCH DALSZE INFORMACJE O NIEZWY· 
KŁYM LAGRZE. MATERIAŁY TE PRZEKAZALIŚMY 
SZCZECINSKIEMU HISTORYKOWI, MGR. BOGDANOWI 
FRANKIEWICZOWI Z TAMTEJSZEGO ARCHIWUM PAN· 
STWOWEGO, KTORY PIERWSZY NATRAFIŁ NA ŚLAD 
OBOZU I JEGO WIĘZNIOW - ŁODZIAN. ROWNOCZES· 
NIE, ZGODNIE z ZAPOWIEDZIĄ PRAGNIEMY PODZIE· 
LIC SIĘ UZYSKANYMI INFORMACJAMI Z CzyTELNl• 
KAMI „PANORAMY". 
REZYGNUJĄC z DZIENNIKARSKIEGO OPRACOWANIA 

ZAMIESZCZAMY DZIS ZDJĘCIA ORAZ OBSZERNE WY• 
JĄTKI Z LISTOW BYŁYCH WIĘZNIOW „BREMERHA• 
VEN". CELt>WO POZOSTAWIAMY NIE ZMIENIONY STYL 
I PISOWNIĘ LISTOW - ONE BOWil!:M WYMOWNIE 
AKCENTUJĄ TRAGIZM PRZEŻYĆ AUTOROW, 

„w maju około 20•ego 1940 r. zostaliśmy wywiezieni do 
Szczecina, a stamtąd do . Pomerlager. Tam po odparowa• 
niu i przeglądzie lekarskim zaprowadzono nas na statek 
„Bremerhaven". Na okręcie tym przebywałem od 22 V 
l9'ł0 r. do końca lllł:I r„ kiedy zabrano go do remontu. 
Na statku mieszkało nas około 1200 ludzi, były a piętra 
mles1:kalne. Na dziobie mieszkali karnfacy. Zwierzchnika• 
mi ich było dwóeh SS-manów. Jeden nazywał się Reszke 
(nazywany przez karniaków „nochalem". On był ich po• 
strachem. miał wilka i prowadząc do pracy szczuł karnia•' 
ków psem. My mieszkaliśmy raum II i III i częściowo L 
Cały czas żyliśmy na okręcie przy świetle elektrycznym. 
Wyżywienie nasze składało się z 3 kg chleba, 3 łyżek mar 
molady, 15 dkg końskiej kiełbasy na tydzień. Codziennie 
dosiawalitlmy z rana herbatę z siana i wieczorem litr zu· 
PY z trzech kartofli i paru listków kapusty cały czas otrzy 
mywaliśmy tylko raz dziennie jedzenie i pracowaliśmy 
10 godzin •• ; 

Pod koniec 1943 r„ kiedy okręt zabrano do- remonttt 
karny lager zostął przeniesiony i rozbudowany . w lasku 
zachodniej części fabryki (benzYDY syntetyczneJ). Lager 
trn nazywał się westlager. I tam w dalszym ciągu wie• 
szano ludzi. 
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~t- A.rbeitsamtu w Szezec!nie na llilJ:t maflkl. 
~w.a Wasile~eglO. poszukująeej swego syn.a., 

_ Wracam. do okrętu. Otóż, gdy ll1lS umieścili tam, mie-
115~~ D!l ubr~iach żółte lampasy i literę „P". Krz~że 
nosili n1ewolrucy wojenni i karniacy wymalowane oleJną 
fari>ą oa plecach. Do pracy chodziliśmy trójkami po 30 
osób i tylko jezdnią. Kto wszedł na chodnik ten kopnia· 
kami z05t!1ł sp~dzony na jezdnię. Okręt był 1 km ~a. Po• 
licami z JedneJ strony otoczony wodą Odry z drugJeJ łą· 
kami i zaroślami. W końcu lata 1941 r. Njemcy zbudowali 
szubienicę. wysoka około 3 m. Wchodziło się po sehodaclt, 
później była podłoga otoczon:L barierą w środku podłogi 
była klapa z żelaznym ryglem, a nad szubienicą wisiał 
hak od dź:wigu. Podczas egzckuc.,ii nas szc:;;elnie zamyka• 
no. Tylko spod pokładu szparami było widać jak się od• 
bywała - egzekucja. Każdorazowo ze skaza1icem przyjeżdża 
ło parę aut dużo SS i SA. Skazańca prowadzono pomo• 
stem na dn~ okrętu. Tam wprowadzano go na szubienicę, 
wiązano ;' nogi, zakładano pętlę na szyję i zawieszano na 
haku od. dźwigu. Potem zawieszano mu na piersiach ta„ 
błicę za-· co został skazany. Potem otwierano drzwi ka:i:• 
dego · raumu i wyganiano nas na pomost. Następnie krzy. 
kiem Niemcy zaczynali oznajmiać za co zginął i ostrzegać, 
że nas , to samo czeka, żeby nie rollić sabotaży, potem b"ł
jąc ·ws~s!kieh kazali iść do pracy ••• 

• ' „. JOZEF PŁUSA 
Łódź, ul. Harnama 5 

·-W-pqprmidnim --artykule tpOOaW&'Ji<Śmy informację O tra• 
gicznej śrni~rci niejakiego Stanisła:wa Wasilewskiego, 
który P<l'J)€'lniil samobójstwo, skacząc z pokladJU „Bre
merhaven". Sprawie tej poświęca m. in. swój list pan 
Ozes:!aw Zdrojewski (Zgierz, uli. Wspólna 1, m. 3). 

„Zanim wyjaśnię co było pr2yczyną śmierci mojego ko• 
legi St.-.nisława Wasilewskiego c.bcę powiedzieć w jaki 
spos6b ·cna w/w statek trafiłem. Otóż w końcu stycznia 
1940 r. odszedł ze Zgierza. transport ludzi przymusowo 
Zabranych na roboty do Niemiec (w którym .również był 
Stanisiaw Wasilewski). Zawieziono nas w woj. szczeciń· 
5 kie, Był'' tam barald w polu ogrod2one drutem kolc-r.a• 
styin, obok lasu. warunki mieliiimy okropne - głód, zim 
n~ i poniewierka. Już tam za najdrobniejsze przewinienie 

W1ęz.n10w1e ,,~remerhaven" 
Zdjęcie robione we wrześ' 

nlu 1940 r. 
karano z sadyzmem. !Jlubionym ·ir:Wyc.zaJem Niemców b'.I"· 
lo przywiązywanie na sro~.ku Plac!' do słupa. Delikwent 
stał okręcony sznurem kilka godzin na mrozie, a gdy wi• 
dzieli, że zwisa na sznurach wtedy odwiązywali, a ofiara 
zwalała się z nóg, Byliśmy .~am do marca i po segregacji 
ja i inni jako pierwsi traf1lismy na stat!'I.~ „Bremer,haven", 
który był zakotwiczony na Odrze. NaJpu;rw prac'owałem 
przy budowie grobli obok O~rY. na~tępn1e pogłębialiśmy 
rzek~, stojąc w wodzie. Pa.nuęt'.\m Ja_k dv.iś: szliśmy do 
Pracy i właśnie Stanisław Wastlewski stał urzv burcie. 

-(D.alsrz;y ciai? na str. 5) 
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200 KM z jednego cylindra 

* 
Nowe typy statków dalekomorskich 
Lokomotywy o szybkości 120 km1godz. 

r 
U chwała IV ZJMdu; ok reśla.ją.ea ·k:fenmek rm:woju go

spodarerego kraju do ro ku 1970, kłitd24e poważny na
cisk na rorzsz;erzenie prooukcj.i prr..emysłu maszyno
wego, która ma wypn.edzić oo najmniej ogólny WU"OSt 
produlreji przemysłowej, 

podjęcia. produkcji lokomotyw 
spalinowych o mocy 1700-
2000 KM i szybkości 120 km 
na godz. orarz. wagonów spali
no.wyeh do ruchu lokalnego, 
rM.Wijających siybkość 120 
km na godz. 

W rMłizacji wielltich zadafl 
Najibliższe .2 lata bę<lą mia- C'Zesnych typów statków ry- stojących przed przemysłem 

ly decydujące znaczenie dla backich: zamrażalni, prze- chemicznym pomai>ać bę-
stworzenia bazy technicznej i twórm, ;,tuńczyków" oraz dzie uruchomienie produkcji 
organizacyjnej, gwarantującej zbiomikowea 20 tys. DWT. szeregu maszyn I unądzeń 
wykonanie przewidtianych na W ciągu najbliZsrz.ych 2 lat dla procesów chemicznych. 
następną 5-latkę zadań. Pla· przygotowana z.ostanie także Będzie to m. in. przystąpie
cówki. badawcze resortów, dokumentacja konstrukcyjna nie do podjęcia budowy sprę
PAN i szkół wyższ:ych oraz samochodów ,.Syrena 110" i zacek typu „b&kser" o . wtel
biim-a projektowe i konsl.ruk· „Warszawa 110", samoohodów kiej wydajności i cilśnieniu do 
cyjne przyśpieszą prace nad ciężarowych o lai<Wwności 1,5 350 a.tm.1 uruchomieni.e pr~ 
unowocześnienii.em konstiruk- 5 i 8 do 10 ton oraz szeregu aukcji szeregu urządzeń aut<r 
cji maszy>n i urządzeń, rozsze samochodów f pojaz.clów wy- matycznych do regulacji, kon 
:rzeniem stosowania nowo- specjalizowanych. Zakończy troli i pomiarów dla syntezy 
~~~O:,~~ ~~r _SJ_·_ę __ ta_k_ź_e __ P_r'ZY.....;_go1; __ ow_a._m_·_a. __ a_o __ o~rganicz:nej oraz petrochemii. 

cji nie wykonywanych 00- t 
tych=s w kraju wyrobów. f 

Choroba 
bawełniana 
Tego jeszcze nie było. Wiele 

z fantastycznych pomysłów au 
torów powieści pseudonauko· 
wych znalazło potwierdzenie w 
życiu, lecz o czymś podobnym 
trudno nawet pomyśleć. Od kil 
ku lat, w szpitalu na japońskiej 
wyspie Honshu leżą cztery pa• 
cjentki chore w wyniku rozwi• 
jających się w ich ciele paso• 
żytów komórek bawełny. 
Cóż, wiadomo, że ciało ludzkie 
stanowi pożywkę (czy dostar· 
cza pożywki) szeregu gościom: 
grzybom, bakteriom, owadom ••• 
Ale żeby również roślinom ta• 
kim jak bawełna? To napraw• 
dę zakrawa na fantazję. 

W 1!155 roku wieśniaczka z 
wyspy Honshu przybyła do szpi 
tala z ciałem spuchniętym, osła 
biona. Po kilku tygodniach na• 
pięta ua nogaeh i rękach skó
ra zaczęła pękać, a z ran wy• 
sunęły się kłębki waty, Naocz• 
ny świadek, dr Tamotsu Taji· 
ri mówi: „Wydawało mi się, że 
obserwuję czar)'". W ciągu 9 
lat z otwartych wciąż ran wy• 
dobyło się ponad 3 kg baweł• 
ny, której włókienka posiadają 
dł11gość od 1,5 cm do 5 cm i 
jak stwierdzili naukowcy z 
Uniwersytetu w Tokio skład 
chemiczny włókien jest zbliżo• 
ny do składu normalnej baweł 
ny roślinnej. 

W lipcu br. 'dyrektor badań 
naukowych Instytutu Przemy· 
słowego przy Uniwersytecie w 
Osaka, dr Ziro Nikuni brał 
udział w międzynarodowym 
sympozjum węglowodanów w 
Milnster - NRF. Wysunął on 
tam hipotezę, i:I: przyczyną pro 
dukowania celulozy przez ciało 
ludzkie jest defekt w chemiz· 
mie przemian glikogenu; za· 
miast Jak normalnie przemie· 
nlać się w alkohol i następnie 
dwutlenek węgla i wodę ....,. co 
stanowi ~ródło energii organiz• 
mu, w przypadku nieszczęs• 
nych kobiet proces przebiega 
(oc-Lywiście częściowo) w kie
runku przeciwnym - syntezy 
celuJozy z glikogenu. Niedosta 
tek prawdopodobnie niewiel• 
kich, - śladowych substancji ka• 
talitycznych spowodował, iż ko 
mórki bawełny, dostawszy się 
np. na skutek zranienia, nie zo 
stały zniszczone przez orga
nh;m, lecz znalazły korzystne 
warunki wegetacji. 

w. „Newsweek" 

Wytyczne do opracowania 
projektu p1a.rru na lata 196a-
1956· przewióUjtł m. i.n. raz
pocz;ęcie produkcji s-tlników 
wywk:oprężnych o mocy od 
700 do 3.000 KM, zakończelliie 
pra.c przygotowawczych nad 

S . t '' k ' , , ,, w1ę a . -osc niezgody 
podjęciem produkcji skon-
struowanej w kra}u ocaz 
uzyskanej w drodze Hcencjl 
;;rodziny" silników o mocy 
ok. 2ll0 KM z jednego cylin
dra. W maszynaoh budowla· 
nych - rozpocząć się ma J>ll"<>
dukcja żurawi 8-10 ton :z:mon 
towanych na ~ochod:z.ie, żu
rawi saimowznosz.ących się oraz 
mas:z;yn do robót ziemnych i 

Od z górą oliimfoset lat w m1eJscu, gdzie według 
legendy Chrystus Źostał ukrzyżowany i pochowany, 
w najbliższym sąsiedztwie murow Starego Miasta 
w Jerozolimie, stoi Kościół Swiętego Grobu, wielka 
kopulasta bazylika, wybudowana · podczas wypraw 
krzyżowych i od tego czasu wielokrotnie rozbudo-

drogowych. 

Wielkie zadania stają przed 
przemysilem stoczniowym. 
Wprowadzi on do budowy 
S'taltków nowoczesne konstruk 
cje kadłuba obliczone przez 
maszyny matematyczne, przy
stąpi do budowy pa-ototypu 
węglowca 23 tys. DWT, podej 
mie prace przygotowawcze do 
ro:zipoczęcia budowy nowo-

wywana i przebudowywana. Dwukrotnie (w latach 
1808 i 1949) kościół padł pastwą płomieni, raz (w 1927 
roku), trzęsienia ziemi. Od killrndziesięciu lat piel
grzymi z całego świa!a, pragnący dotknąó kamienia, 
na którym ponoó stać miał J..rzyz, lub rzuoió okiem 
na skałę przykrywającą grobowiec, musieli dokony
wać iście akrobatycznych wyezynów, by uchronić się 
przed spadającymi kamieniami i odłupanym tynkiem. 
Starożytna budowla trzymała się jedynie dllięki pro-
wizorycznym rusztowaniom. 

W 1961 roku przystąpiono cy, rzymskokatolicy 1 pra
co odbudowy bazyliki kosz- wosławni Ormianie - doszli 
tern 3 milionów dolarów. wreszcie do por-0zumienia 
Trzy wyznania cbrześcijań· dzięki któremu w ciągi.i 
skie, w których władaniu dziesięciu lat budynkowi zo
znajduje się - wi~szość ko- stanie przywrócona jego 
ścioła prawosławni Gre- średniowieczna św,lelmość. ".""t _______________________________ _ 

Kandydaci na studia 
w opiniach przyszłych wychowawców 

Dobiegły lrońca eg7.:llmliny wstępne na. wyź
IRA!l uczelnie, ~ zn.a.ją już wyni
kił. P~ jesro.re do wyjaśnienia. sprawa 
poa.iomu preyg>Otowa.niia tego.roermyoh ka.n· 
dyda.tów, oo st.am.owi podstawę pewnych 
wniosków na przyszłość. z prośbj\ o dokona
nie takie.i oceny „Dziennik" zwrócił się do 
pl'll'ttJkłorów tnieeh 111a.jwięk&yeh uC'Z.dn.I 
lódzklich· 

MOWI 'PROREKTOR UNIWERSYTETU 
LODZKIEGO - PROF. DR JOZEF PIĄTO
WSIU: 

Na przestr=i ostatnicl!. pięc:i:u lat poziom 
wymagań przy egzaminach wstępnych stop
niowo wzrastał. Towarzyszyło temu n.ie:zn.acz
ne, ałe staile podno.szenie się poziomu przy· 
gotowainia absolwentów szkoły średniej. Na
tomiast w roku bieżącym nastą.piła wyraźna 
odmiana; choci-a.:i wymagań nie 2'JWiększyliś· 
my, loandydaci wypadli słabiej od swoich ko
legów z la:t poprzedinich. Wystairczy wspom· 
nieć, że egzamtn z wynikiem pomyślnym zlo
żylo w ubiegłym iroku ponad 60 procent kain
dydatów, zaś obecnie - tylko 50 proc. 
ZauważY'liśmy dotJkiliwe braki w opanowa

niu języka pols.kiego. Blędy oct.ogra.ficzne. 
~tóre dotychczas spotykało się tyuko spora.! 
dycznie, wystąpiły niP. na geografii, gdzie 
sprawę dakladnie zbada.no, w 17 procentach 
prac pisemnyich. Gorzej było równierż ze sty
lem i umiejętnością poprawnegi<> wysławia
nia się. 
Słabsze przygot-OWanie zmwtowa.li taikże 

egzaminatorzy geogirafii, histor:li, a szczegól
nie - chemii, co jest specjalnie dotkliwe, bo
wiem ta nauka sitaje się pneciei decydiująca 
w naszej g-0-s!jXlda.rce. 

Gdzie tkwią p.rzyczyny nagłego załamania? 
Za· ltlO<lstaw.ową wśród nich, syignaJi..wwana 

już zresztą WC?JeŚniej przez Kuratorium, 
uz;nalbym znaczne zwiękS'Lenie się liczebności 
klas matu't"alnych w zwiąZllru z wyżem de-
mogra1icznym. Nauczyciel, mając w k1asie 
nadmierną ilość UCZllliów, nie potrafi lm:żdego 
z . nich właściwie skontrolować. Z drugiej 
strony - wiadomo mi, · iż władze szkolne 
dążą do „sziywinego" utrzymania tzw. wskaź· 
nika drugococzności. Obie te przyczyny po
wodują, że ucze1nia w re;?JU1tac:ie otrzymuje 
stabsz.y nćlJ!'Y bek. 

Dla Uniwe.rsy·teńu, oczywiście, sytuacja nie 
jes.t bez wyjścia, bowiem przy znacznie 
zwiększonej równocześnie liczbie kandyda· 
tów, pobraJfimy wybrać sobie tak.ich, którzy 
odipoWiadają wyma,ganiom. Ale powstaje 
problem spoleczny w postaci rosnącej liczby 
rozczarowanych, którzy muszą odejść z ni
czym. Dla nich p<:>win.no się organiwwać _po
maturalne szkoły zawodowe, których wciąt 
mamy niewiele. 

I jeszcze jedna sprawa: Niepowodzenie 
przy egzaminie wstępnym, zairówno kandyda
ci, jaik: i ich rodzice, przywY'lcld trałt.towaćj · 
jako tragedię życi~ Trzeba zrozumieć, że 
zaiwi-ed'Zionyoh będzie coraz więcej, a zara
zem - że nie jest to żadna tragedia. Zakla
damy J)T'Zee!.eż coraz szybszą rozbud-O'wę stu
diów zaocznych, gidzie młodzież będzie mogla 
zrealizować swe aspiracje. 

MÓWI PROREKTOR AKADEMII MEDYCZ· 
NEJ - PROF. DR ZOFIA JERZMANOWSKA: 
Mieliśmy w Akademii blisko 2 razy wię

cej kandydatów niż w rokJU ubiegłym. Ta 
„nadwyżka" - to przede wsz;yS'tkim ucznio
wie słabi, trójkowi. których szkolne komisje 
rekrutacyjne w ogóle nie powiilnly byly kie
rować do uczelni, gdzie obowiązuje trudny 
e~zamin konkursowy. 

~Dalszy cia.e na str. 3l 

Ważniejsze jednalt od prac 
restauratorskich okazały siei 
dokonane przy tej okazji 
odkrycia archeologiczne. 

Dotychczas przypuszczano, 
że rotunda okalająca grób, 
była dziełem krżyżowców. 
Gdy jednak odłupano grubą 
warstwę tynku, okazało 
się, ze dolna część murów 
r<>tundy pochodzi ze wznie
sionej w IV wieku naszej 
ery kaplicy św. Heleny, o 
której sądzono, że została 
zburzona podczas inwazji 
perskiej w 614 roku. Co 
więce~. przy pracach odwad
niających natrafiono na dwa 
fundamenty rzymskie o po
nad metrowej grubości, 
które · zdaniem . architektów 
stanowić mogą część funda
mentów świątyni cesana 
Hadr~ana, wzniesionej w 135 
roku. 

Odbudowę bazyliki utrud
niają jeclinak nieustające 
spory między poszczegól ny
mi wyznaniami chrześcijań
skimi. I tak na przykład, 
aby dotrzeć do fundamentów 
trzeba było zburzyć kilka 
ścian wewnętrznych, osła-
niających tę część kościoła, 
która należy do prawosław
nych Greków. Z historycz· 
nego i artystycznego punk
tu widzenia, ścian tych nie 
należy odbudowywać; zapro
testował jednak przeciwko 
temu energicznie archima
dryta Germrunos, prawosław
ny Strażnik Swiętego Gro
bu, w obawie przęd uszczu
pleniP.m tradycyjnych przy. 
wilejów kościoła greckjego. 
Również zamierzone pri;ez 
architektów otwarcie dru· 
giego wejścia do bazyliki, 
wymagające wyburzenia 
~chodów należących do ko
ścioła rzymskokat-0lickiego. 
mimo niewątpliwych korzyś
ci nie uzyskało aprobaty 
zainte:-esowanych. Z trude m 
tylko udało się ukonsty tuo
wać trójstronny Mieszany 
Urząd Techniczny, gdzie je
dnak każda ·najbłahsza de-
cyzja wymaga długotrwa-
łych rokowań; dotychczas 
udało się doprowadzić rto 
uzgodnienia kilkuset ( !) de
cyzji tego rodzaju, jak :Z"• 
zwolenie katolickim robotni
kom na przekroczenie ten·
torium greckieeo, czy ustit
lenie własności narożnika 
mfodzy „katolicka". a „ grec 
ką" ~cianą. W tvch· wnrun~ 
kach pierwotnit> ustalon" 
7.ako1iC'zenie odbudowv w 
Hl70 roku bynaimniej nie 
jest przesądzone. -„ .. ORLICZ 



A. Adiubei 
opuścił NRF 

Komunikat radziecko-brytyjski 

Ulrzymunie pokoju 
Rozbieżności 

Paryż-Bonn 
na temat granicy 
Ddra-łłysa 

lom11letną c-emen'townię 
sprzedaliśmy Indii 

Redakto.r nacziełny dziEn
ni'k.a „Izwiestia", A. Ad::ilubej, 
zakończył 1 bm. swój pobyt 
w Niemczech zachodnich, do 
kąd był Z34)r0Sa'.0!1y przez 
redakcje dzienników ,,Rruhr 
N achrichten", „Rheini6c:h e 
Post" i "Muenchener Mer
ktlł'", 

• • • • 
sprawą na1wazn1e1szą 
„Inłeresom pokoju odpowJadaloby (k!)iąginlęeie ~enia 

w spra.wie nier-01ZJPrzie.st.r.ooniania broni nukłea.r.uej i zawarcie 

w tym cełu odpG'W!iecłniego ukladu między.na.rodowego" 

sbwierdm wspólny komunikat ria.d:Mooko-brytyjski, podpisa.ny 

w zwiątlllw z pobytem w ZSRR ministra spraw za,gramcrtnycb 

Wiełk:ieJ Bryta.aii, Riclla«'lla B 11ilera. 

Ukazujący się w Stuttgarcie 
tygodnik „Christ und Welt" 
zwraca uwagę na rozbieżności 
między Bonn i Paryżem w spra 
wie niemieckich granic wschod 
nich, De Gaulle na ostatniej 
konferencji prasowej dał ponow 
nie do z1·ozumienia, że w tej 
kwestii nie popiera rządu boń· 
skiego, który dąży do rewizji 
istniejących granic, lecz uważa 
granicę na Odrze i Nysie za 
ostateczną. 

W New Delhi ~:isany zo szyn - C7J!litowego mszego pm 

&tal prr.ez delegację Cen.trail ducenta i eksport.era lrmnplet 

Han.dlu Zagranicznego s.Ce- nyoh zestawów maseynowycil 

kop" kontrakt, na mocy któ- tego typu. Dokumentację tech. 

!!'ego Polska dostariczy Indii nologiczną opracują ~ja... 

komplet maszyn i urządzeń liści z biura projekJtów prze. 

dla cementowni. Obiekt ten., myshl cementowego i wa.pien 

którego uruchomienie przewi- niczego w Krakowie. 

dziano na 1966 r. stanie w Specjaliści z biura kom;f;rnk 

sąsiedztwie huty Bhilai, zbu- cyjnego zakładów przystąpi· 

dowanej przez Związek Ra- li już do proj~ naj· 

dziecki. Wszystkie Ull'Ządzenia nowsizego typu agregatów 1 
wyikanane :.wstaną przez Po- urządzeń dila cementowni. Do 

morskie Zaik.Łady Budowy Ma stawy urządzeń do lndli, któ 

A<Wu'bej odbyl spollkenia z 
przedstawicielami i:óżnych 

warstw ludności NRF, z za
chodnioniemieckimi mężami 

stanu i działa.czami politycz
nymi oraz 7JOStal przyjęty 

przez kanclerz.a Erharda. 

·„Obie strony wskawje kich krajów bez ~ęcm na 
komunikat - ponownie po- różnice ioh systemów poli

twierdzhly swe rprzeikonanie, że tycznych i społecznych. Totei 

utrzymanie pokoju w :wieku wspólnym celem powinny być 

DJUklearnym jest sspraiwą pierw wytrwale i 'konstruktywne ro 

szorzędnej wagi dla wszyst- kowania, zmierzające do zna

Pierwsze zdję.cia Księżyca 
lezienia pokojowego i m<YL.li
wego do przyjęcia dla wszyst
kich rozwiązania. 
Odbyła się szeroka wymia

na poglądów na temat proble 
mów międzynarodowych. Obie 
strony ornówiły zagadnienia, 
nad którymi obecnie toczy się 
debata, dotycząca sprawy 
umocnienia mechanizmu ONZ 
dla utrz.yma.nia pokoju. Wy
raziły one gotowość uczestni
czenia w dalszej wymianie po 
glą<lów na te sprawy. 

Tym samym tygodnik przeczy 
twierdzeniu bońskiego szefa pra 
sowego - von Base, iż w spra 
wie granic nie ma rozbieżności 

między Bonn a Paryżem. 

„Christ und Welt" pisze o kon 
ferencji prasowej do Gaulle•a: 
„Chciał powiedzieć wyraźnie, 

że w jego przekonaniu niemiec 
kie granice wschodnie są prze
sądzone". 

wykonane przez „Rangera-7" 
W sobotę na konferencji praso 

wej w Pasadena (Kalifornia) opu 
blilrnwano pierwsze zdjęcia spo 
śród ponad ł tys. wykona· 
nych pn.ez 'kamtty ameryikań

skiej rakiety 'księżycoweJ ,,:&aiQ• 

ger - 7°. 

Siłą do ołtarza 
J'eden z sądów w Kopenhadze 

wydał niedawno wyrok w sen
sacyjnej sprawie Duńczyka Pe 
dersena, który przez pewien 
czas więził w piwnicy swego 
domu brytyjską dziewczynę, 

dopóki nie zgodziła się ona sta 
nąć z nim na ślubnym kobier
cu. Duńczyk zmusił dziewczynę 
b)' została jego żoną, bijąc ją 

strzelbą i kijem. Sąd w Kopen 
hadze uznał iż małżeństwo zo
stało zawarte pod przymusem 
i unieważnił je. 

Kronika 

wypadków 
Na ul. Julianowskiej przed po 

.Jak podMlo na konferencji 
prasowej, zdjo:>eia wykonane 
przez ,,Ran.gera" wskazują, że 

rej<l'l1 w którym ewentualnie 
wylądują na Kslężyeu pienv
si amerykańscy !kosm<JOauci 
jest gład•ką równl'm'\, usianą 

setkami małych kraterów. 

Astron.om dr Gerard Kuyv.pe-r 
z Uniwersytetu Arizona, pod
kreślił, że najistotniejszym wy
nikiem ol>serwa.cji p.owierzichni 
Księżyca za pośredn:ictwem 

7.djęć Rangera je5t, U. nie u
jawniły <l'l1e iadnyeh zasadni
czych problemów związanych z 
lądowaniem na naturalDYDl sa
telicie Ziemi. 

Jak wiadomo, 'Mele teorii 
utrzymywał<>, że powierzchnia 
Księżyca pokryta jest grubą 

warstwą pyłu, co stwarzać 

mogto poważne niebezpie<:zeń

stwo dla ..tatków kosmkznych, 
którym podcza~ lądowan'a gro
ziłoby zniknio:-ce w tej war· 
stwle, 

Dr Puyper poinfo1ll1lowal, J.ż 

na\l'kowcy zgodzili się że naj
lepszym rejonem do lądowania 

astrO'lla.utów na Księżycu są 

szerokie równiny „morza obło· 

!<ów'' poł<ńone w pewnej od:le· 
głości od więl.<$'zych krareil'ów. 

sesją 58 a kierowca samochodu -------------
osobowego Antoni Pietrzak 
(Kryzysowa 22) zjechał na lewą 
stronę jezdni i uderzył w drze
wo. W wypadku Pietrzak i je
go żona doznali ciężkich ran i 
przewiezieni zostali do Szpitala 
im. Blegańskiego. J 

* * * 
Bronisława Błaszcr.yk (Ol:>roń-J 

ców Stalingradu 90) prze
chodząc jezdnię ulicy Zgier
skiej wpadła pod przejeżdżają

cy samochód. Pomocy udzieliło 

jej Pogo~owie. (kl) 

„ 

Skarb z 
1300 lat 

okresu 
p.n.e. 

Niedawno archeolodzy odna
leźli u południowych wybrzeży 

Francji wrak łodzi, w której 
znajdowało się 300 sztab mie
dziar:ych i brązowych, 80 sie
kier i 50 ozdobnych bransolet. 
Przedmioty te pochodzą praw-· 
dooodobn!e z okresu 1300-1000 
lat" przed naszą erą. 

Obie strony :wyjaśniły swój 
p.unkt widzenia co do prol:>le 
mów l:>ezpieczeństwa Euiropy, 
łącznie z zaga<lnieniami zwią
zanymi z pokojowym uregu
lowaniem kwestii niemieckiej. 

Przedstawiciele ZSRR i 
Wielkiej Brytanii stwierdzili 
zgodnie, że „rounowy, które 
zostały przeprowadzone w du
ch u współpracy i serdecznoś
ci daly cenną okazję do omó
wienia probłernów stanowią

cych przedmiot wzajemnego 
zainteresowania i że byłoby 

pożyteczne unymywanie ko.n 
taktów". 

-,,Lagodni'' 
• • • • • rew1z1on1sc1 

Rewizjonistyczna polityka pro 
wadzona przez zachodnionie
miecki Związek Przesiedleńczy 

je~t zdaniem niektórych działa· 

czy tego związku zbyt łagodna 
i pojedna\vcza. Rzecznik „Ziom 
kostwa górnoślązaków", dr Ot
to Ulit.z )'Vezwal do utworzenia 
nowej, b!lrdzie:l radykalnej or• 
ganizacji. Ulitz wskazał, że 

szczególny niepokój wywołują 

w kołach przesiedleńców mno
żące się ostatnio oświadczenijl. 

na rzecz uznania granicy na 
Odrze i Nysie. Ci „kaznodzieje 
rezygnacji" powiedział on 

nie doceniają niebez-
piecznego wpływu swych oświad 
czeń i tego, że igrają oni z 
ogniem. 

Wielłiim ~łupcem 
nazywa Goldwatera 

Harry Truman 
Repuibli'kańsłti kandydat na 

prezydenta, senator Barry 
Goldwater, zwolaJ: na 12 sierp 
nia br. naradę partii repul:>li
kańs.k.iej „na szczycie". Wy
stosował on zaproszenia do 
16 gl,Ll:>ernatorów, 12 kandyda

oouri. Nazwai on irepwblikań
skiego kanrlydata na prezy
denta „wielkim glu.'Pcern" oraz 
użyl w stoounku do niego 
wielu innych epit.etów. Mó
wiąc o szansacll partii demo
koratycznej w jesiennych wy
borach prezydenckich, Truman 
ok!reślił je w stosunku 4:1 lub 
5:1 na korzyść demokratów. 

tów .na gubernatorów z ramie --------------

nia par'tii · repu.blikańSkiej I 
oraz b. ;prezydenta Eisenho
wera i b. wiceprezydenta 
Nixon.a oraz do wielu innych 
działaczy partyjnych. 

R. Kennedy 
zorganizuje kampanię 
przedwyborczą 

Johnsona? 

Zamachowcy 
na Makariosa 
areszlowani 

W piątek wiecrorem władze 
cypryjskie ru:esztowały dwóch 
cypryjskich Turków, zatrud
nianych na lotnisku w Niko
zji pod za=tem sabotażu. Sa 
boltaż . ten - według wiado... 
mości udzielonych przez po
licję nikozyjsiką - dokonany 
zos·tał na kiłka mi.nut przed 
lądowaniem samolotu, na kt6 
rego pokładzie znajdował się 

prezydent Makarios. 
Tak więc, potwierdzafoby to 

wiadomość zarniesz,czoną w 
piątek przez dziennik lokalny, 
który pisal o „próbie zama
chu na życie prezydenta Ma
kaTio.sa". 

Masowe .zatrucie 
kiełbasą 

Ok. 100 osól> z ośmi11 we;! 
powiatu ibyt<>wskiego uległo 

zatruciu po SJ>Q'Życiu kiełbasy 

metki, wyprodlllkowanej 
przez masarnię GS w Tucho
miu. Sł!Wba zdrowia powia.t'U 
bytowskiego postawiona zo
stała niezwłocmiie w stain po
gotowia. Ofiarom zatrucia u
dzielono natyclmlia.stowej po
mocy. 63 osoby Slderowiano 
do szpitala w Bytowie i kilku 
okolicznych miastach. Chorym 
nie grozi niel>ezpieczeństwo 

utraty życia. 

VI Dallas 
umiera się łatwo ... 

(Teksas). Ranny trzema kula
mi rewolwerowymi, 21..J.etni 
Dea111 Ca.mpbel! przeleżał całą 

godzinę na chodniku na jednej 
z najbaroziej ruchliwych ul!oc 
miasta i ntkt nie ZW'!'ócl1 na 
niego najmniejs7.ej uwagi. Do
piero żona pewnego strażaka 

pierwS?.a pochy'lila się nad 
nhn. Jednał< na próżno próbo
wała zatrzymać jakiś samochód 
i musiała 06tateeznie zwrócić 

luJlepsze oddziały PKS 
w Kutnie i w Zduńskiej Woli Prezyderut Johnson zapropo się o ~ do policji. 

- rych łączna waga wyniesie 
<>k:. 5.600 ton, l'QZlPOCZll!l się w 
przyszłym roku. Nad ich mon 
tażem w Indii i W:uchom.ie
niem cementowni C7Jl1Wać bę 

dzie kilkunastoosobowa ~ 
polskich specjalistów. 

Kalaslrolulne 
• poz ary 

w ostatnim dniu lipca w wojo 
warszawskim zanotowano serię 

pożarów, które spowodowały 

szkody na łączną sumę 1 mln. 
60 tys. zł. Największy pożar wy 
buchł w Kupiętynie (pow. So-o 
kołów), gdzie spłonęło 5 bu
dynków mieszkalnych i 29 go-i 
spodarczych.. 

* * * Groźny pożar wybuchł vi pi~ 
tek w Zakrzewku (pow. Sępol
no), w zabudowaniach gospoda~ 
czych jednego z rolników. Mi• 
mo natychmiastowej pomocy lG 
sekcji straży pożarnych, spło-o 

nęły m. in. 4 budynki mie-
szkalne i 4 stodoły ze zbiora• 
mi. W akcji gaszenia pożaru ra' 
tująca dobytek 35-letnia wero
nika Westfal doznała groźnego 

oparzenia, podobnie jak jeden 
ze strażaków. 

Obrady europejskich 
socjaldemokratów 

W HarpSUll1d, siedzibie wie}" 
skiej premiera Tządu szwedz
kiego, T. Erlandera - rou. 
poczęła &ię w sobotę dwu.. 
dniowa, nieoflcj-alna narada 
przywódców partii socjalde-
rnok:ratycznych niektórych kra 
jów euTopejskich. 

Na naradzie mają być omó 
wione prol:>lemy związane z 
obecną sytuacją rniędzynM<>

dową, sprawy rozbrojenia. 
sprawa dziala~ności ONZ i 
zagadnienia gospodarcze. W 
<>bradach biorą udział przed· 
stawiciele partii socjaldemo
k;ratycznych NRF (W. Brandt 
i L. Rosenberg), Danii (pre
mier Jens Otto Krag), Nor-
wegii (T. Bratteli); Wielkiej 
Brytanii (przywódca pa!l"tii 
pracy H. Wilson) oraz Szwe
cji (minister spraw zagra. 
nicznych, T. Nlls·oon i premier 
T. Erlander). 

PKS i innych dokonano podsu 
mowania realizacji zobowiązań. 

nowal Robertowi Ken-,~~~~~~-~~~--~~~~-~~~~~~~~~~
~ 

Chr.rmoaqno1e 
Ponad 18.203 tys. zł wynosi. 

wartość zobowiązań, zrealizowa 
nych w ramach sztafety podję
tej przez pracowników Woj. 
Przeds. PKS w Lodzi dla ucz
czenia 20-lecia PRL i IV Zjaz-
0.u partii. 

Wczoraj w kutnowskim od
dziale PKS, który był inicjato
rem sztafety, odbyła się uroczy 
stość na której w obecności 

przedstawicieli KL i KW PZPR, 
dyrektorów Woj. Zarz. Dróg 
Publicznych i Woj. Przeds. 

Wyróżniły ~ię załogi oddzia
łów: Vlll w Kutnie (przyznano 
jej proporzec oraz dyplom uzna 
nia) III i II w Lodzi oraz V w 
Zduńskiej Woli. 
J'ednoci.eśnie dokonano oceny 

wyników współzawodnictwa pra 
cy w I pólroczu br. Puchar 
przechodni zarz. Okr. Zw. zaw. 
Transp. i Drogowców przypadł 

w udziale załodze V Oddz. 
PKS w Zduńsldej Woli. 

Tymczasem amerykański. se
kretarz handlu., LuUler Hod
ges, na przyjęciu zorganizo
wanym przez parlJę demokra 
tyczą w Chadotte (J>ółinocna 

Karolina), jako pierwszy czlo 
nek obecnej administracji za
atakował oficja1nie senatora 
Goldwatera, za.rzucając mu 
rn. in., iż „nie przejaWia 
troski o pokój, zarówno w na 
szym kraju, jaik i na świe

cie". 
Bardzo kry~e W)"rażal 

się również o senatorze 
Goldwaterze b. prezydent 
USA, Harry Truman w roz
mowie z dziennikarzami, ja
ką odbył w miejsoowości 

Independence, w stanie Mis-

nedy'emu, by objąl funkcję 

kierownika i glówn.ego orga
nizatora jego kampanii przed 
wyborczej. Jak twierdzą po
i.nformowane kola waszyng
tońskie, minister sprawi€dli
wości nie :Wecydowail jesz.cze 
czy przyjmie tę ofertę. Za
równo Biały Dom, j.ak i De
partament SprawiedaLwości od 
mówiły na razie komentarzy 

Zasypani górnicy 
rozmawicdi z rodzinami 

D ll"Ulgi krąg al.ery mięsnej - p:rzy
pominamy - polegał na sprze
dawaniu w sklepach nieewiden-

cjonowanego mięsa i przeliworów po. 
chodzących z 'korad:zieży. 

Podejnenia, że kradzieże takie d<>
konywa.ne są przede wszystkim z Za
lclaidów Mięsnych na Służewcu - mi
licja powzięta już dawno. Afe - żeby 

te podejrzenia przek=tal:cily się w 
pewn-O<Ść - 51Prawców należało schwy
tać n.a gorącym uczyn'k;u. Podejmowa-

(iw) 

Alei · Swierczewskiego 149 (dwieście 
rnebrów od sied-z;iby sądów i prokura
tury stołecznej .•. ) Tu jednak kierow
niczka sklepu - Papli.ńs<ka, okazuje 
się bardziej wylewna. 

Paiplińska rpowiedziaila bowiem: 
„Tak, przyznaję się, że miałam w 

sklepie nie księgowane wyroby mięs• 

ne. Przyjmowałam je na tzw. „pod• 
kład" od prywatnych masarzy. Dzieli• 
liśmy się zY,skiem otrzymywałam 

20-25 procent. Ale musiałam tak po• 

n.a t.en temat. 

ną licz.hę w Wal!'smwie - ponad 20) 
przyznaje się do UJP'l'awiania prooe<le
ru, polegającego na kupowaniu mię

sa w USlpOłecznionych "skllepaoh mięs
nych, .a:łbo bezpośirednio od kierow
ców, konwojentów ł pracaw.ników Za
kladów Mięsnych, Rzeźni Miej~kiej i 
ChlOOni Mięsnej, przeral:>iainiu tego 
mięsa na wędliny, które następnie 

dostarczali do niektórych sklepów 
MHIVJ:, .,Delikatesów" i innych placó
wek handlowych. Oczywiście cafy ten 

W sobotę, we wczesnych go 

dzinach ira:nnych nowe oou-

silniej obclążaly. ni~których nieuczci
wych przed!Sltaw1c1eli tych placówek 

i ins1ytiucji. 
Tak np. zatrzyma.ni w toku śledz

twa kierownicy sklepów, „tłumaczyli 

się'', iż ,;trz.el:>a bylo dawać łapówki ;I 
dyrektorowi MHM i jego pełnomocni- 1 

kom, żeby utrzymać się na stanowi-: 
sku, uzysikiwać przydziały toiwaru. 1 
Trzeba było mieć „zaprzyj aźnionego" I 

(czytaj przeku,pionego) kontrolera - I 

żeby się nie „czepial". „Oni żądali. I 
a my co? Pr:ziecież z własnych mizer
nych pensji nie mogliśmy na to da- 1 

wać. Musieliśmy więc kraść i <l'SIZUki- ilo 

wać klientów". ł 
ne kilkakrotnie próby koń>CZyły się I 
~~~ksi!i~~~·d~ifi~;liić~b;; /H I li; § O 2) 
w ukI'yciu przestępstwa zainteresowa-
na też była część skusz.onyiah mira-

Talki sam rehemat rozumowania . ł 

żem „złotego cielca" kontrolerów. 
~tawiają też nieuczx:iwi prywatni ,A 

Ale milicja in.ie !rezygnowała. I ot.o... masa,rze. W in.terpretacji drugiej z ,• 

Jest styczeń 1964. Spr7Jed sklepu 
;,zai.nteresowanyoh stron" natomiast 1 

Miej•sk:iego Handlu Mięsem inr 120 stępować, żeby uzyskać pieniądze dla obrót nie byl objęty księgow-O<Ścią ani ta sama rzecz wygląda odwrotnie: 1 

ooje-hd:ża ciężarówka., która przywi<>- dyrektorów w MHM. Dyrektorowi owych prywatnych masarni, an.i _ niklt tu niczego nie żądał, przeciwnie 

zla transp<lil't mięsa. w chwilę potem Gradowskiemu dałam 22 tysiące, a je• uspołecznionych ek~epów. - to pierwsi „wmuszali" tym drugim I 

do sk.lepu wkira.cza eki'Pa milicyjna. go zastępcy - Rucbalskiemu - 14 ty• Tak oto niekit(>re uspoleczmlone łapówki. Nic jednak nie 2lffiienia fak- ~ 

Następuje skru'Pu.lat;ne ważenie mię- sięcy„." sk!lepy przejęty w stolicy funkcje pa- tu, że j e dni da w al i, drudzy I 

nięcie się ziemi w Cham• 

pagnole zatrzymało prace ra.
tunkowe. Jak się później oka. 

zalo, z.e stropu galerii, w któ 

i:ej znajdują się górnicy, OS'U 

nęły Slię kawały skały. Prze

świdrowana rua.-a kornwtiika-

cyjna, przez którą zasyipani 

rozmawiają ze świaitem ze-

wnętrz.nym, została chwil.owo 

zatkana. Na szczęście gór"". 

.nikom nic się nie stało. 

Kierownictwo akcji ratow• 

niczej w Champa:gnole spo

dziewa się, że wydobywanie 

uwięzionych pod ziemią 9 

górników rozpocznie się w 
niedzielę w godzi.nach popo

łudniowych. 

W sobotę rodziny 9 górników 

uzyskały pozwolenie na krót• 

kie skomunikowanie się ze 
swymi najbliższymi. 

sa, porównywanie fakJtur. Wynrki kon- Prowadzący śled?.<two przyjęli wy- se, ów. Z „pożytkiem" - oczywiście z a. ś · br a 1 i (często. żeby część hlpu , 

troli są rewelacyjne. W skilepie znaij· jaśnienia Paplińskiej z rez.erw11,, wie- - dla siebie i dla prywaitnych masa- „podać daJ~j" - jako, że istniala tu 6 

dluje się siedem Illie zakS'ięgowanych dzą bowiem z prak;tytki, że we ws·zel„ rzy, którzy w ten cnr.sób niema:! do siwoista szczebelkowa organizacja). '• Dnia 30 lipca 1964 r. zmarł 
h t - ... - ,. po kr()tkich cierpieniach, prze 

tzw. półbu:sz wieprzowyc oraz cz er- kich aferach gospodarczych i ]apów· mirumum 7lffiniej:SZyli moż.liw-O<ŚĆ p ' . od 'ed . • d ż, .vszy lat 59 najukochańszy 

dzieści również nie ujawnionych w do- kowych podejil'zani starają się bardzo „wpadki". ' :rzerzucaru·e pi>Wl ziaJnoścl o- '1 mąż, tatuś i dziadziuś 

kiumentacji szynek. Małżeństwo Alek- CZJęsto wskazywać rzekomyoh wspól- W teij fazie śledztwa ujawndł się tyczy nie tyle faktow. ile inspiracji do ,t 

sandrowioz (mąż - kierownik sklepu, ni>ków spośród swoich przełożonych. ozwa,rty krąg afery, obejmujący nie- przestępstwa. · Problem ten !l"Omtrzyg- 11 S. t P. 

żona - ekspeihernllk11') - udaje ro-z.i- Ale, oczywiście, i ten trop śledztwa których pracowników adm:imstracji nie sąd, my zaś - idąc za tokiem I Henryk Sobiera1·czyk 
wienie. ,,Nie wiedzą" skąd wzięły się nie 'ZJOStal 7a.niiedba.ny.„ haimJ.lu mięsem (dyrekcje MHM, dy- myśli autora artylwd;u w „Polityce" - 1 

te bądź co bądź .niebagatelne „nad- Równolegle - pOS1Uwając Slię inny- rekeja zjednoweinia.) orM k.ra,g piąty: wróćmy do. chronologii wypadków. właściciel taksówki 157 

wy>Zki" ... Oficerowie wiedzą, co o tym mi trQPami - śledztwo nańra.fifo na grupę praco-Wlllików i instytucji zwlą- Do wydarzen tow!l!I'Zyszących trwają- Wyprowadzenie drogich zwłok 

myśleć, ale nie uważają za Sltosow.ne trzeci kr a, g a.fe r y mlięsnej, 7,asnyoh z mięsem: Wydzia,łu Handlu cetllJU j-esz>eze ślecl::z.twu. ł nastąpi w niedzielę, dnia 2 sierp 

~ielić się swoimi wiadomościami czy kru,g leź11,ey ,,na. styku" z pry\va1tmą Prezydium St. RN, Państwowej In- O wyda~eniach tych; 0 dailszych ;, nia 0 godz. IS.30 z kaplicy 

przypu=zeniarni z Aleksandrowicza- ilnioja.tywa,. Na wyniki trzeba było spekcji Hamdlowej i niektórych in· eres'Z. towa,.ru, ach w .,,wysokich sferach,• cmentarza na Dolach, o czym 

· · -" k .._ h k • h • ad eh powiadamiają pogrążeni w glę· 

m1. Jeouna u«>c ę pocze ac. ;nyc orgamow mlnistra.cyj'llych. mięsny - we wtorko:wym, ostatnim 
1
1 boldm smutku 

Podobny re<ZJU.ltat daje niesipodzie- Czternastu podejrzanych iprywaitmych Wyjaśnienia areszrtowanych - a sta- o~cinku relacji ze śledztwa w epra- 11 
ZONA, cORKA, SYN, sv-

wana kontrola w sklepie ru: 102, w przedsiębiorców masarskich (na ogól- nowili oni już liczną gimpę - coraz wie afery m1esnej. i NOWA, ZIĘC, w UCZKI 
i pozostała RClTIZ7N A 

............ ~ ........... ~ ........................................ "" .................................. ,""'.......-. ............... ,„ ................... ~,....., .............. ~ .................. "" ... ''""'"'"' .............................
.. ~ ------------im••• 
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Kandydaci na studia i 
w o-piniach przyszłych wychowawców 

('Dolrończemńe :zie str. 1) 
Zgodnie z dezyderatami mi

nisterstwa, obrtieyliśmy nieco 
&topień trudności pytań egza
minacyjnych, a jednak wynd.
ki były gorsi:e, niż w la.tach 
iP<l'pI'Zec:).n_i, Dla pa-zylkladu -
tY'lko 26 osól:> uzyskało na 
egzamLnach pisiemnydl oceny 
czwórkowe i wyższe, zaś w 
Ubieglym rok!u - 48 osól:>. Na 
samych piątkach Przes1l:edl 
tylko jeden kandydat, a po
'Przednio - ośmiu. Najgorzej 

wypadli kandydaci przy ta
lkich ;p~h, gidzie nałefa
lo odrobinę pomyśleć, z wy
ucmnymi defi!ruicjami bylo 
mniej kl()!!)Otu. Np. w Jed
nym z zadań rr.; fizylki !l>Oliawa 
no dwie różnie :iii.ości cieczy o 
różn€ti temperaitu:rae i zapy
tywano, jak.a l:>ędzie średnia 
temperatura po zmieszaniu. 
Odpowiedź jest dość prosta, 
ale większość :lldających nie 
;potrafiła jaj udzielrl.ć, bo ta
kiego czy podobnego zaidWJ.ia 

Mało kto wie, że Łódź - miasto 
przemysłu ma liczne grono poetów. 
W środ nieb sporą grupę stanowi po
etycka młodzieź. Z jej dorobkiem 
pragniemy zapoznać nas~ych Czytel
ników. 

a ml dgc 
oelów 

ROMAN GORZELSKI JEST 
NAUCZYCIELEM, W BR. 
UKAŻE SIĘ NAKŁADEM WY 
DAWNlCTWA ŁODZKIEGO 

PIERWSZY TOM JEGO WIER 
SZY PT. „TRZY BLUESY". 
ZAJMUJE SIĘ ON TŁUMACZE 
NIEM POEZJI I PROZY Z 
JĘZYKOW: ANGIELSKIEGO 
I ROSYJSKIEGO. JEST LAU 
REATEM KILKU NAGROD 
POETYCKICH. W PRZYG9· 
TOW ANIU NOWY TOM WIER 
SZY PT. „MOJE IMIONA". 

PATRZYŁEM JAK BUDUJĄ DOM 

Każda ściana czuje swoją cegłę 
zostawia miejsce na słońce do okien 
na kroki zostawia miejsce 
pochyla sufit by czas przestał płynąć 
i słów tak ciepłych wiatr nie wywiał chciwy 
taki był dom wznoszony w pamięci 
teraz nasze spotkania w tamtym mieście 
liscie pokryły w listopadzie 
i kilka razy spadł już na nie śnieg 
czasami pociąg stamtąd d,eszcz przywiezie 
i mysl o stole, nad którym nie ma naszych rąk 

Warszawa, maj-czerwiec, 1964 

. . * * * '!--Jś~ nadmiar owinął w noc stoczoną ziemię 
1d:r,1e droga wciąż idzie do ciebie pod dom 
dlaczego dzień nabrzmiewa i wyciąga cienie 
i otwiera 7.ebrane oczy tamtym snom 
anioł wtedy nie przyszedł -- ty jesteś zmęczeniem 

Łódż, marzec, 1964 

WYCHODZENIE Z WODY 

To powietrze WY:rast_a; _jak potężn~ drzewo 
i wystawia gałęzie hsc1e wysychaJą 
i znikają tam w górze bo nadchodzi jesień 
oczu w muł wpatrzonych 
płetwy pompują wodę aż otwarte usta 
pozostawią ślady na piasku przybrzeżnym 
a muszle grzebią w sobie ucichły niepokój 
one nigdy nie wyjdą by oglądać zieleń 
w której milczy ukryte pozbierane słońce 

Częstochowa, kwiecień 1964 l ""-"-"''"--"··"-''"'" ___ , __ , ..... ,· 

w S2'.kole akmat nie przerabia' 

~ÓWI PROREKTOR POLI-~ 
TECHNIKI LODZKIEJ - § 
PROF. DR MIECZYSLAW= 
SERWIŃSKI: !§! 
Ol:>owiązuj e w naszej uczel- i5 

ni egz.amin wstępny z fieyki, i:i 
z matematyki i języlka obce
go. Do egzaminu z Hzyki 
nie ;.viproiwadzaliśmy żadnych 
zmian i tutaj wyniki wska
zują, że kandydaci tegarocz- _ 
ni nie l:>yli ani lepsi, a.ni gor- a 
si niż w latach poprzednich. 5 

Faktem jest jednak, że w§ 
irokJu ubiegłym ągzam·in wstęp a 
ny Zid.alo blisko 65 p-roce.nt e 
zgłos:z.onych, zaś w tym roku a 
- zaledwie 53 proce11t. Zade
cyd01Wa? o tym egzamin z ma 
tematyki. Na pos=ególnych 
wydziałach w praca.eh pisem
nych z tego przedmiotu noto
waliśmy od 30 do 65 procent= 
ocen ni€dostatecznych. Zada- §5 
nia l:>yiły właściwie niezby.t 5 
trudne, ar,e - nietypowe, wy- 5 
magające umiejętno.~ci ma- 5 
temaityczmego myślenia. Cho- Si 
ciaż pewne :za.s.t:rzeżenia mógl -
budzić stopień jas.'1.ości redaik
cji jednego z nich, to je<lnari:. 
okazały się one macznie 
lepszym, niż stosowane po
przednio ka:yteTium sprawdza .::. 
nia wiedzy i intel.igencji kan§ 
dy<latów. S 

Przy sflale zwiększającej się §li 
liczbie zgloSlzeń na Poli tech- 5§ 
nikę, taki egzamin „sprawnoś 5 
ciowy" staje się dla nas je-::: 
dynyrrr wyjściem, jeśli chce- '= 
my wylbrać najwolniejszych i 
najbardziej predestynowanych 
do funkcji przysz:lych inżynic 
rów i naukowcÓ'W. 
Już w tym roku zabrakło 5 

u nas miejsca d'la stu osób, 5 
które choć słabiej od innych 5 
zdaly przeci>ei: egz.amin z wy § 
nikiem pozytywnym. Żadne '§! 
in<f;erwencje nic tu nie mogą 5 
pomóc. Zaś w rolou przy- = 
s-zlym praiwdo0podobnie k<l'l1~m 
rencja będzie jeszcze ostrzej-
sza. 

. * * * 
Dla pełnej jasności obrazu,= 

dodajmy jeSIZICZe od siebie, że = 
we wszystkich uczelniach kan§ 
dydaci by:li lepiej przygo<to- 5 
wani z jęeyków ol:>cych, gdyż 5 
wprowadzenie teg·o ,.p):'7';e1Clmii<>- 5 
tu, jako obawiąz:ko\\•ego skla.d 5 
nikia egzaminów wstępnych, -= 
wyraźnie „zmobilizowało" szk<> 
ly średnie. 

Dodajmy równ.też, iz . za-= 
tarły się niemal całkowicie 5 
1różmice w przygotowamiu kan § 
dyda.tów rz; rpoozczegółnych Ś1'0 5 
dowisk spo?ecz,nych. Mniejsze 5l 
były też dysproporcje m~ędzy 5 
młodzieżą z wielkich miast i ij 
oorodlków p-rowincj0i11alnych. 
Sądzimy, że zarówn.o władze 

szlooiln~, jak i rodzice przy
szłych kandydatów na studia,_ 
wezmą sobie do s€'l'ca p€'lne?.: 
troski uwagi naszych roz- S! 
mówców. a 

= Rozm'O'WY p:rzeiprowadzil: i§ 
JULIAN BRYSZ j:i 
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Lalo 
okres 

upałów 

i 
przelo
tnych 
burz. 

Lolo -
wspaniała 

okazja 
do zapre-

zen
tow ani a 
Czytelni

kom 

" 
fabryki" 

' " „qromow 

romowiadny Zeus 
ma w Lodzi nie 
byle jakich kon
kurentów. Nie no
szą wprawdzie l:>ia 
łych, długich szat 
i nie mają kręco

nych, jak mitologiczny bóg, 
bród. Ich wiek - ok. 25 lat. 
Ich strój - nie różniący się 
niczym specjalnym. A prze
cież ci młodzi ludzie po
si€dli nieosiągalną, zdawało

by się, moc mitologicznego 
l:>oga - ujarzmiają pioruny, 
Czynią to w naszym mi{)Ś
cie, w - fantastycznej dLA 
laikia ,,faibryce gt'QffiÓ " 
zwanej w języku fach<>w..: 
ców laboratorium teob.niki 
wysokich napięć. 

Pł'Zed kilku dni.ami po 
raz pi erwsz;y- w Polsce 
sztuczne pi<l'I'uny o nie noto
wanym dotychczas w kra.ju 
napięciu 3.200 tys. wolt n.a 
rozkaz g;romo?Vładnych kon
kurentów Zeusa, uderzyły tu 
w przygotowany z góry ce). 
Celem zaś , l:>ył piel!"W'S'LY 
Palsce, skonstruowany tałt
że w Lodz.i, potężny tra;nsf.ar 
mator - „stop.ięćdziesi,ą a'! 
'(150 MV A mocy). 

Transformatoc młtno· te 
zainkasował 24 silne i 
ny oraz kilkadziesiąt słab
szych, dzielnie oparł się te
mu bombardowaniu. Poskra 
miacze piorunów odetchnęli 
pelną piersią„. 

Jakże krótko można wy
:ra7Jić to, oo Ioosztowa.ło ty
siące godzin żmudnej, kil
kunastom,iesięc:z;nej pracy ca 

łego sztabu fachowców łódz 
kiej .,Elty". 

Wnętrze „fab 
nów" fascynu · swą 
zwykłością. Przede wszyst
kim rzucają si w oczy błyi;z 
czące, wielk:ię złote kuJe., 
przytwiei;.dzone do wysokich. 
sięgają eh niemal &tropu, 
slupó , potęine poma;ra1i· 
czowe kolumny oraz podol>
na do bramy triumfaln, ra 
ma ozdobiona srebrnymi 
~ 

NaS12: cicerone, mlody in
:fynia- J-erzy Pawliczakl 
objaśnloa, że k.-ule to po pro
stu i -ernikii, służąc do po 
mia!ru wy,solciego napięcia. 
wytwarzanego przez trans
formaror pro'oderczy. Tra.ns.
formatocy probiercze, to z 
kolci okrągłe pomarańl'ZOwe 
kolumny. Brama ·\lCll.fa:lna 
ol~azuj,e ~ię zaś , klym'' 
układem ucinająC)'lD' u • 
Za pomocą gen tora otrzy 
muje się napięcie udarowe 
r1Jędu 3.200 tys. wolt. 

Cała widocma 
jak na dłoni z 
mies=ia peł 
niczych pu1p"tów 
kami guiz:ik6w 
tów do fot-0gra!.owa · 
oo dzieje · hali. 

Pierwszy pacjent la.bora~ 
torium - transformator 150 
MV A wjechał do „fabryki 
piorunów" mając już poza 
sobą 1POkaltną porcję roz
maitych prób napięciowych. 
których celem było uchwy
ceme ewentualnych usterek 
w j€łg0 budowie. Pod tym 

względem zdal egzamin p<r 
myślnie. Tu, w lal:>oratorium 

róby „pio
r w unkacl:> po
dobnycJ:i do naturalnej bu
rzy, aleci: o l:>owiem ustal!ć 
czy ra.u -0rmator jest odpo
w' edni odporny na wyla
cfowa ·a atmosferyczne. 
„A ję'' przeprowadzało 10 

bdych inżynieTÓW, wych<> 
w4lD·ków Politecłmiki Łódz-
kiej, "ów prof. Jezier-
6kl i doc. ·chała Ja
błońskiego, którzy patron<>-: 
wali „oper Ji" pe.J:ne dn~ 
od śwlja do nocy trwały 
próby. I chociaż ta l:>urza 
odbywała się bez gromów t 
slraszl!wych błyskawic, to 
jednak piOl"UJly bez pr-rerwy 
uder7.ały w transformator. 

Przy pułp . z setką gu
ziczków nąl · · . Ryszard 
Sobocki, ten który 
przed 3 laty r 
kolegą I Pin 'czem, 
rozpoc: pracę W „Elcie" ~ 
wr . z k - koma illllymi bu
dow tę „fabrykę . pioru-

ów1'. 

Rozpoczęły' się drama.tycz
ne chwile, pełne · napięcia :li 
wysi~Jru nerwów. Od tego, 
jak zareaguje transformat<l!r 
na ciskane w niego gromy; 
zależało przecież jego ;,być, 
albo nie być". Ud&' se1"ca 
transformatora mógl w jed
nej mikrosekundzie zamie
nić go w kupę szmelcu. Nie
łatwa 1 długa byłaby praca 
przy regenerowaniu transfor: 
ma-torowego 1,nieboszczyka''• 

P 
lotki zaczęły krążyć nieba
wem po jego . śmierci. Naj
pierw za ku+isami teatrów, 
w tawernach odwiedzanych 
przez aktorów, komediopisów _ 
i teatralnych bywalców; po
tem przeniknęły do salonów. 

również nie brakłó maniaków i pseudo 
uczonyeh - odpierali ataki posługując 
się nieraz tą samą bronią co ich prze
ciwnicy. Np. na twierdzenie, że autor 
dzieł Szekspira musiał doskonale znać. 
Italię, odpowiadali rn. in. argumentem, 
że tak być nie musiało, ponieważ nikt, 
kto zna ten kraj, nie popełniłby błędu, 
jaki popełnił Szekspir w „Dwóch pa
nach z Werony" mówiąc o podróży 
morskiej odbytej między miejscowościa 

A MOŻE MARLOWE znaiazł się r6wcleż Edwa.rd de Vere, 
17 hral:>ia Oxfordu. Ten arystokrata 
pisywał wiersze i sztuki, patr()il(:)wa.ł 
ludziom pióra i teatru. Znał grekę 
i łacinę. przełożył na angielski OWi
diu:sza, mał też francuski i włoski, 
wiele podróżował. Był dzielnym ry
cerzem, a w jegio herl:>ie lew potrzą
sał włócznią. stąd też przyjaciele ol:> 
darzali go przydom • tm1 „Spearsh 
aker" - potrząsający w znią. Wy
starcz przestawić dwa cz y tego 
przy;clomka, aby otnymać zwisko 
.,ShakP.$1Jeare". Rzecznicy tej teorii 
t crdzą również, że „ciem~a pani" 
'/: etów Szekspira 1;o dama dworu 
Elżbiety - .Anna Vavasor, u chana 
lorda. 

Inż. Rysm.rdowi Sobockie
mu drętwiały już pake od 
sterowama. Jego oer;y śle
dziły bacznie mikiroampero
mierz - podstawowy przy-
17Jąd, który orientował · g<> 
przy wysyłaini.u gr~ów. 
Obok niego stał nie mnie} 

menerwowa.ny projektant 
translforrna.tora probierczego 
iJ;l2:. ~ek Kopczyński J. 
doc. <k Micha:l Jalbłoński. 
Pozostali koledzy utrwalali. 
na taśmie fHmowej kształty 
udaru i naip.ięcia powistające 
wróżnych punktach transfo.r 
mat-ora. Te z.d;jęcia były 
ostatecznymi sędzia.mi.. 

Ale_ nie l:>yły to plotki groźne - ot, 
tak.ie złośliwostki na temat zmarłe
go, któremu zazdroszczono sławy, 
powauzenia, talentu. I gdy w 1623 
r.oku,_ siedem lat po śmierci, ukazało 
siq ~1 ez:v.rsze pełne wydainie komedii, 
l~onik. i, agedii pana W llliama Sha
kesP,ea~e a, nikt nie poddał w wątpli
w?sc, ze autorem tych dzieł był czło
wiek na p e ze 
Siratfor 

Dopier w IX W' • 
badający twór ość • ~li:~; 
turę epo eltb.letańskiej zaczęli " ·a
szać ;i:astr ezenia . mnożyć w ptłiwQści, 
szukac dolTodów } uzasadnia twierdze 
nia, jakob_ domnie111any au r w rze· 
czywistości \l. tYlko aktor 

W ciągu z górą i_eku na is~no tysią 
ce książek, rozpraw 1 artykułów ten 
teDlat. „Prze~i~,·~lcy•• Szek pifa odkre 
śiall, że wła.sc wie. nic_ o im ni wia
domo prócz teg • ~t ię odzll że zaj 
JnowaI si J<Juso . •c e!J?, 07.en1'1 z An• 
!J.ą Hathawa , JDJał ,z n1ą troj dzieci 
l występ wal w te„trze, gdzi gra.no 
sztuki, k rych autorstw? mu przypis 
WłlO!o. Sk d - wołali łllektó_r„y Ut'zeni 
-: t• pros ka, C"Lie!J.a z cn>inu, który 
nigdy nie w unął nos!'- l>Oza eren 
Wyspy, ta znajom świata, _l~dzi, pro 
biemów historii i współczesnosc1? Autor 
owych wielkich dzieł - J?Odkreślaii -
lllusiat być człowiekiem me tylko nie-
2'Wyk1:ym, ponad swą epokę, • wykształ
conym lecz także blisko związanYJn z 
tlwore~ królowej Elżbie_o/.. zn.awc;ą 
:Praw i historii, psychologu l pohtyk1, 
Poliglotą i globtrotterem. !O nie móg! 
hyć Szekspir - st· - ·rdzalt anty~zeksp1 
l'owcy -- lecz był to i toś, kto miał po
"'ody do ukrywania swego autorstwa. 
Obrońcy Szeks.oira - a wśród tych 

mi położonymi w głębi lądu. 

TAJEMNE SŁOWO 

Pierwszym i najpoważniejszym kan 
dydatem l!la alllto.ra „używającego 
seudon.imu Szekspk'' - stał się 
an cl s acOID. ,Abso 

Cambridg prawnik, piastu 4cy 
seki Ul"Ząd liwors i, o łasił wiele 
pra.w Żakr u praw nąuk · i .. 
i filoz ii, nie ;nógł je('l.nak z r~cJ~ 
S ego sta.noW/iska i pozy pJ.SaC 
dla teatru pod "Włastl. m imieniem. 

<>lennicy ori BacQl'l .... S ksp~r 
poqkreślają, że ~ieła Sz ksp1-
ra aż się · od aluzji i kryptogra

ów (często stosowanych w e oce 
elżl:>iet11ńskiej) W$kaz 1ący , iż p aw 
qziwyrn autorem jest Bac . W 1885 

u powstało wet „Towarzy~o 
Ęrancisa Bacona", którego zad:i-ruem 
było rozwijp.nie i pro ag a.m tej 
tNrii. 

Jal>.o cM!kawostkę ątetod zy!ro-
wania tekstQw szeksniro skich przez 
.,bacoomrhW'' maźna przyii;oczyć a ~ 
gument jednego z najpłodniejszych 
obrońców tej teorii Sir Edwina Dur-
111iing-Lawrence'a. Tajemne słowo 
„hanorificabilitudinitatibus" użyte w 
„straconych zachodach miłosnych" 
rozszyfrował on według jednego z u
żywanych w epoce elżbietańskiej klu 
czy jako łaciński zwrot „Hi ludi F. 
Baccnis na,ti tuiti orbi" co oznacza 
,.te sztuki, F . Bacona dzieło.. sa ;i.a.
chowane dla świata..'~ 

Lc,J:ie kandydatury, w hrabia Derby, 
? hral:>i Rutlaind, hral:>ia Essex, a na
tO weot księżna Pembroke. ieje rów-

ario e, trzeba 
je sporo op~a
r.h autorów -
wieś "ku 57.łlk· 

pod niaż teollia, że różtle dzieła Szekspira 
pisali róini autorzy. Przypisuje ona 
na przy ład: autorstwo „Henryka 
IV'' i „Re ka V" faworytowi El
żbiety, <}Q§wiaqczonemu ,Robertowi 
Devertux, inaczej lordowi Essex; zaś 
autorstwo „Burzy ' znainemu podró-ż
:nikowi i odkrywcy Walterowi 
Ratleigh, 

, :VolpQine'an 

„TRZĘSIWf„OCZNIA" 

W.śród kandYdatów ll'.lla.- Szek~ira. 

Spór o to, czy Szekspir ze Stratfor--
du był autorem najwspalD:ialszych 
dramatów w historii ludzkości 
trwa. I jakkolwiek przytłaczająca 
iękstość szekspirologów uważa 

wszelkie teorie odnośnie innego au
torstwa za mrZ>Ol!lki - nie nie zapo
wiada, l:>y spór ten wygasł. Warito o 
tym przypomnieć właśnie teraz, kie
dy świat cały czci pamięć genialnego 
pisarza ze straltfordu - człowieka, 
który w „Wiele hałasu o nie'' usta
mi Ciarki powiedział: 
„UrodziwO\ŚĆ to dar fortuny, lecz 

czytanie i pisanie idą z przyrodze-
nia'"• 

hSt.opięćdzLesiątka'! w tych 
dniach opuszcza miejsce 
swego urodzenia łódzką 
,,Eltę". Po S'ZY'llach wiodą

cych do labora.toriurn wjada 
następne transirorrnat-ory wy 
sokich mocy. ;,Stopięćdzie

siątka" zbudowana ZO\Siala 
na. adoptowanej w Lodzi li
cencji zaigranjcznej. Dalsze 
transformatory będą budo
wane już n.a. dokumentacjl. 
która opracowana l!lOStanie 
w biUirTJe k-O!Mtrukcyjnym 
;_.Elty". Falł;lryka piorunów 
nie będzie Wi~ próżnowa
ła. Do roku 1966 -postanowio 
%IJ() wy>koo.ać i pmebadać 

transrormaroory o mocy 
240 MV A/1:JJJ kV i 240 
MVA/110 kV. 

Nie • w~tpię ani prze?; 
cbwiłę, ze i to trudne zada
nie załoga ;,Elty'! wykooa 
n.a. piątkę. 

WACLA.WA KJASPRZ.A.It 

Foto: Leon Olejniczak 
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czyli wszystko dla wszystkich 
W jednym z hotell w 

Miami Beach (USA) wi 
szą w pokojach tablicz 
ki z takim apelem: 
„Jeżeli nie możecie 11 

nas zasnąć, nie pom
stujcie od razu na na 
sze łóżka. Sprawdźcie 
najpierw: :wasze sumie
nia'' • 

...................... „ ............ „ 
2ona pana Miecia! WYpełniła kupon 

totka i snnje głoś
no plany: 

- .Jak wygram, to 
kupię sobie eleganc 
ki płaszczyk. 

- A jak nie wy· 
grasz? - pyta pan ! 
Miecio. 

- wtedy ty mi 
kupisz. 

';__ ............ --........ ~ 
Najstars"'l pustynią 

świata jest zapewne pu 
stynia Namib w Afryce 
południowej. Namib 
istnieje co najmniej mi 
lion lat. Sahara, a 
przynajmniej znaczna 
jej część, jeszcze 10 
tysięcy lat temu była 
kwitnącą puszczą. 

* :,. * Przemysł amer)'kafl 
ski przygotował już 
materiał budowlany 
dla ludzi, którzy wy• 

- „.„ . . . 
•\•:.• ... 

f ' A, 

- . A gdybym palDli 

~· oczy'll 

lądują na XSiężYcu. 
Materiał ten będzie ł · 
można równieł spoży- • .j! ' a 
wać, ponieważ składa!~-· • 
się z proszka mleczne· ' "" - - - " 
go, mąki pszennej, - :::":' 
krochmalu, kaszy ku- ..... ..--.....;·-....,----~ 
kurrdzianej i płatków ~· . 
owsianych. 

Z tego jadalnego ma 
teriału można również _- • . - . ,,, ·· 
wykonywać meble. Ko ~-
smonauci będą więc · 
mogli stopniowo zjadać I -
swe meble i domki. * ą. * • • "-, - .~ l_aua:» 

W czasie uroczystości ~ 
ślubnej w Birmie star- ' ' ~ 
si ludzie, cieszący się ' ' . '-:..! 
największym sza1:un• - -- · 
kiem, ujmują dłonie ~~· 
młodej pary i wkłada· -~--
ją jł! do srebrnego na• 
czyma z czystą wodą, 1 
wypowiadając przy tym • - ' • 
życzenia skierowane ~ 
do młodych. 

„Leta.pe'' - nazwa ce --- _ -
remonii zaślubin - o• 
znacza właśnie połącze 
nie rąk. Wieczorem n- -'-'-
młodzi chłopcy rzuca-____ ,...,,. __ ....,_w_.„ __ _ 
ją kamienie na dach 
domu młodożeńców tak 
długo, aż państwo mło 
dzi zgodzą się na speł
nienie najrozmaitszych 
życzeń. 

* :to * 
Jakie kary gro~ w 

Laosie za zdradę mal• .... „ ...... „ m„I 

Die 

źatka zostanie po raz 
pierwszy złapana na 
zdradzie - jej kocha• 
nek płaci wysoką ka
rę. Jeśli przychwycą ją 
po raz drugi - płaci 
sama. Za trzecim ra• 
zem płaci._ małżonek. 

Uzasadnienie: jest za 
bardzo głupi, albo ofer 
ma.-

* ~ * w jednym z amenr· 
kańskich urzędów sta• 
nu cywilnego kilka mło 
dych panien zażądało, 
aby ich przyszli mężo
wie stwierdzili uroczy
ście wobec urzędnika. 
że nigdy- nie wybio
rą się na Księżyc. 
Urzędnik z całą powa• 
gą odebrał od młodzień 
ców przysięgę i dopie
ro potem udzielił ślu
bów. 

* POWIESC ,,DZIENNIKA" * POWIEŚÓ „DZIENNIKA" * POWIEŚÓ ,,DZIENNIKA ą 

.Aha, czy. ibyłalbyi§ ta!k: dobra wythlmaczYt! 
mnie przed B.air-barą, że nie mogę dotrzymać 
jej toW<m"ZYStwia, jak t.o obiecałem? 

Miss Minerwa skinęla głową. 
- Leć jl\.llŻ, !eć! - powied'Z:i.ala. - Za2ldirOS7.

CLę ci tego wseyst)tiego. Pierwszy raz w ży
ciu żałwję, że :nie urodziłam się mężczyzną! 

Joihn Quincy poszedł d:O hotelu „Ree'.f an<l 
Palm" ipla.żą. WS'Zęd"Lie panował słoneczny 
spokój. Kilkoro rozleniwionych turystów wy
legiwa.lio się na ;piasku; inni, żywotniejSli.. 
szkiJcow'ani maile, Wielkości !kartek p.oczto
wyoh, wldocZki w miejscu, pie zaczynały 
i;ię rafy. Wialki biały staitek uawJ.jal do por
tu. ~j~ z kolll'l!i.nów kłęby cmmego dy
mu. W oddali spostrzegł grupkę hawajskich 
kobiet, zanurzxmyclt rpo szyję w wod.zli:e, kto
a:e <p:rzerwaiły na chwilę pogawędkę i pos7ill
ikiwanie mor.siki.dl specjalów. 

John Qu:incy rrrinąil willę Arlen:y Comp>ton 
i dotarł do terenu, naileżącegio do hotelu 
„Ree! and Pa!lm". N.a plaży, w najlbliżs:zym 
sąsiEdztw'.i.e OOteiłu, jakaś starszawa Angielka 
sied;zia:Ja na skla>danym st.oleczk.u przed roz
piętym na staU'l.l{ga.Ch płótnem. Usiłowała. naj
widoczniej uwiecznić jakiś :liragment tego 
t=eka.jącego krajobrazu, na próżno jednak.. 
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gdy-Z John Quincy rzuciwszy okiem przez jej 
ramię na !płótno, stwierdził, że obraz jest 
okropny. Obejrz.ail:a ~ę i sip-0jrzała na niego 
:niechętnie, jak gidyfby protestując p:rzec:iwko 
nieproszonemu krytykowL Zrobiło mu się 
przy'kro, że pochwyciła jego pobtażliw.e i i:r<>
ni.czne zrura.z.em spojrzenie. 

Cha.n jes=e się nie :zijawiil, a urzędnik. w 
recepcji objaśnił Johna Quincy, że miss car
wba udaJ.a się do mi.asta. John dom.yślil się, 
że ~ew.ne na widzenie z ojcem. Miał na
dzieję, że ujaiwnierue cooRu przyczyni się do 
niezwłocznego zwolnienia Egania. Jego :nda.
niem, już oo początku zatrzymano go pod 
ba:rd:z.o sl:aibym i nie przekonującym pretek
stem. 

Wyibral sobie na werandzie takie miejsce, 
z którego mógł obserwować zarówno ścież
~. prowadzącą na ulicę, jak i inną, wiodącą 
ku niespokojnym wodom Pacytiku.. Na plaży, 
'1mlż pr.z.y hotelu, jakiś mężczyzna z. przyg~ę
lbioną miną, w czerwonym kostitlllllle kąp1e
aow,nm, łe:żal wsparty na łokciu. John Quincy 
uśmiechną! się, przypomniawszy sobie jego 
twal"z. To mes.zcz,ęsny pan Sa,ladin.e, sam .ze 
swoją tragedią, z WZl."okiem zarop.i.onym w 
wody Pacyfiku, które zrabowały mu rzecz 
tak cenną. Czeka Ull!)ewne na i!)rzyplyw, mo
że ZWil'óci mu :zigubę-. 

Po pi.ętn:astu czy dwiud1.liestu m.1nu1Ja.dl 
oczekiwarnia .John Quincy uslyiszaił w ogrodzie 
głmy. !Zobaczył Haileta i Chana idących 
ścieżką w stronę hote'lu., wstał wi~ i wy
wedł na ich spollkanie. 

Przewspa,nial:y poranek - rpowiedzia.l 
Chan. - Trudno sobie wyobra.zić piękniejSIZ.y 
dzień wkroczenia na noswą ścieżkę, która nie
wątoliwie doJ;Wowadzi nas do dalsz.vch od
kryć. 

MOll>A IMIODA 

... wakacyjny 
!'f3ZWY, które nadawali morzom, górom i rzekom okoliczni 

mieszkańcy, łączyły się zwykle z jakimiś dostrzeżonymi przez 
nich cechami charakterystycznymi tych wód lub wzniesień te
renu, albo ze zjawiskami przyrody. ,,Pilica" np. ma prawdopo. 
dobnie związek z „pilny", „pilić", gdyź szybko t.oczy swe wody 
Druga więks~a rzeka w woj. łódzkim, Warta, wywodzi swe imi.; 
Od rzeczowmka „wart'', kt6ry znaczył „prąd", „Wisła" w swej 
pierwszej . części - „wis" zawiera indoeuropejski pień 1 veis" 
oznaczający r6żne rodzaje cieczy i płynięcia. Ten sam · in~rwia! 
stek tkwi w nazwach rzek Wisłvk i Wisłoka na Podkarpaciu. 
Dodać trzeba, że wiele miejscowości leżących nad rzekami lub 
w ich okolicy przyjęło „rzeczne" nazwy. 

Nie zawsze łatwo jest dziś . rozszyfrować pochodzenie (etymo
logię) pradawnych nazw. Tote:I: w stosunku do aiekłl>~Cb 

istnieją. różne teorie. '._rak jest np. z nazwą „Bałtyk'', ,,Morze 
Bałtyckie". ,,Mare Balticum'' - po ra:ir: pierwszy nazwał je Adam 
z Bremy o~. r: 107_0. , Wspomniał przy ~ym, fee miano to nadają 
mo~ . okoliczm nneszkańcy I uzasadmał, iż pochodzi ono od 
łacmsk1ego. „balteus" - pas („zatoka • owa dlatego nazywa się 
Bałtycka, ze na modlę pasa dążY długim traktem z kraj6w scy• 
tyjskich do Grecji"). 

Szwed Praetorius w w. XVlI wywodził nazwę Bałtyku od li• 
tewskiego „baUis", co znaczy „biały'• (Łotysze nazywają Bałtyk 
BaUus Juras - białe morze), ale twierdzenie jego uznane zo„ 
stało później za bezpodstawne. · 

Ostatnia wreszcie teoria, dzi§ uważana za najbardziej prawdo• 
podobną, głosi, że „Bałtyk" pochodzi od wyrazu „blato" - tak 
nasi przodkowie Słowianie nazywali wielką wodę. 

z północy przenieśmy się teraz na południe Polski, do jej 
najpiękniejszego zakątka - Tatr. Nazwa t.o bardzo stara, bo 
utrwalona już w XIII-wiecznych dokumentach. Skąd się wzięła? 
Pierwszy entuzjasta i badacz naszych najwyższych gór, Stani• 
sław Staszic, odrzucił wywód z w. XVIII, według którego Tatry 
wzięły nazwę od przemarszu przez nie hord tatarskich. Sam 
uważa miano Tatry za nazwę pochodzenia słowiańskiego. Pier• 
wotni Słowianie wyrazem „turtur" określali skały. 

* * * Etymologiczny wakacyjny „Kącik"*) napisałam z myślą o tych 
Czytelnikach, kt6rzy odpoczywają teraz nad Bałtykiem, w Ta• 
trach, czy nad którąś z rzek, o tych, którzy się tam jeszcze wy· 
biorą i o tych, co powrócili już do pracy. Podczas wakacyjnych 
wędrówek stykamy się bowiem nie tylko z ciekawą przyro~ 
ale i z ciekawymi nazwami gór, wód i miejscowości. 

H. BODALSKA 

•) oprac. na podstawie „Słownika geograficznego" :r. Staszew
skiego, w-wa 1959 r. 

* POWIESC „DZIENNIKAą * POWIE.SC „DZIENNIKA'! * POWIEŚC „DZIENNIKA„ 

John Quincy poszectt z rumi do :recepcj1, 
gózi.e jaipoński mzędn.ik o~~ i~ n~€Chęt
nym sipojrzeniem: najwidoczmeJ =~ Jeszcze 
żywo w pamięci wypadki ubiegłegQ dnia.. Si
lą niemail, słowo po s:lowie, trzeba byfo wY
ciągać z niego informacje. owszem, pan 
i pani Brede zatrzymali s~ w hotelu. Przy
jechali w zeszłą sobotę statkiem ,,sonorna": 
Pana Briade chwil-owo nie ma w hotel\L Paru 
Brade jest na plaźy 1 maluje pi~klrle obrazy. 

- Panie Winterslip - powiedziaJ - prosił
bym, żeby pan u5Ladl przy oknie i nie spusz
czał oka z tej damy. Gdyby wstała i zmie
rzała do hotelu, niech mi pan da znać. 
Następnie zaczął skrzętnie _2rzeszukiwać 

nędznie umeblowany pokój, pot111'ukując pod 
nosem: „No, szanowny panie Brade, zobacz
my, co teź pan tutaj ma?" 

- Doskonale - porWiedzi.al Rallet. - Wobeo 
tego za.n.im zaczn~ pzizesłllchiwa~ tycil pań
stwa, rooeja:zę się w ich pokOJU. Prowadź 
nasi 

Jaipończyik rmrwaha2 się, a później mwOOll: 

- Boy! 

B)"ł to tylko bluff z jego strony, iaf..~-że 
h<Ytel Reef and Palm" nie zatrudniał """'"'e
go boya. W końcu, z miną ol:nWźonej godno
ści, sam p<llSZedl pn'Aldęm wzd!U'Ż wąskiego, 
ciemnego korytarza polo.żonego na tym sa
mym piętirze co biuro i otwQ!'ZY\ł kluczem 
dilzwi ost.atni.ego pokoj~ p<> prawej strooie, 
nad którym widnlala cyfra „19".. Ballet 
wszed!l pie:rwszy i natychroiaSt podszedł do 
okna. 

- rzmaz; za:raz! p.oczekla:1 chwilę! ...: za
wol:al do Japończyka.. Nast,ępnie wskazał 
starszą damę, siedZa,cą pirZY stal~oh n.a pla
ży, i za:pytał: 

- Czy to jest pani Brade? 
- Tuk - OOpoWiedział ni.echętnie J~ń-

czyk. 
Dobrze. drLięlruję, teraz mO!ŻeS'L ju:!: 

odejść. 

Kiedy z.ostali w pokoj.u sami, kapitan Hal· 
1et zwrócił sil': do Johna · Q.uincy: 

John Qulncy zajął wyznaczone stanowiskO; 
czul się jednak bardzo nieswojo. Jego zda
niem nie było to „fair". Chyba nie ośmielą 
się zaproponować mu przeszukiwania ba.ga
ży, jeżeli pO!licja zmuszona jest do speł
niania nieprzyjemnych obowiązków, to ich 
sprawa! Mieli czas zastanowić się nad tym; 
zanim zostali policjantami. Toteż ani Hallet, 
a.ni Chan nie wyglądali na 2.miesza.nych czY 
zakłopotanych tym, co mieli :r:obić. 

W pokoju było mnóstwo angielskich wali
zek, które zwykle bywają duże i imponujące. 
John Quincy zauważył jeden kiuier, dwa 

· olbrzymie woriki. i mniejszą wali.Zkę. Na. 
wszystkich były nalepki „Sonorna", spod nich 
wyzierały ślady innych nalepek, świadczące 
o licznych podróżach i pobycie w .różnych 
hotelach. 
Widać b)"ło, że Hall.et i Cham. mają duże 

doświadczenie w tego rodzaju siprawaohl 
przes•zukiali kufer pana Brade szybko i do
kładnie, nie znajdując jednak nic godnego 
uwagi. Następnie ka.pit.an zwrócił uwagę na. 
mniejszą w.a:lizkę podróżną. Z nieukrywaną 
radoocią wydobył z niej plik listów i zasiadl 
przy stole, by je przejrzeć. John Quincy był 
głęboko z:g<ll!'Szony. Czytanie cudzych listów 
było w jego oczach dużym nietaktem. A jed
nad Hallet to robił. Po jakimś czasie kaipitan 
powiedział: 

(45) 
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• Mieszkaticy . Sródmieścia ;·-··w~;;;;,,1 Jak spędzimy niedzielę 

odznaczenia 
dla zasłużonych 

łodzian 

dotrzymali słowa e Wystawy w Parku Mickiewicza 
e Weekend nad jeziorem 

W sobobę ~rzewodl!l.i
czący Prezydium RN m. Lo
dzi. - Edwa.rd Wróblewski 
wręc:zyq octzmaezenia nadane 
z okazji 20-lecia PRE. zasru
żonym łodzianom. 

KRzyż KAWALERSKI 
ORDERU ODROD'LENIA 

' POLSKI ołlrzym,aJ_i_: Stani
sła.w Ziemba. - prezes Spół
dzie1ni In'Wall. Niewid. im. 
19 Stycznia., Genowefa La-
2JM'ek - d'Yll'ektor PP "Deli
katesy", Krystyna Bilska. -
pracownik Stuidi.a Opra-c. 
F1lmów, doc. IWnmm. lży-
kowskii - profesor- Państw. 
Wyższej Szkoly Muzycznej. 

Zł.OTY KRZYŻ ZASLUGI 
otrzymali: Oziesł.Mv Kuchar
ski - z-ca (p!['erz-.esa. Okr. 'Ow. 
Spókl.z. Inwail., JGlllDS!Z Drew 
DOWskił - dyrelctor „Lnwe
s'toip<rojekbu" w Lodzi, Józef 
Szym,a.ńskJ( - mistrZ kra
wiecki. 

SREBRNY KRZYŻ ZA

SLUGI obrzymali: F.dmund ! 
B<llrońsk.{ - !PT'aiCOWnik Prez. 
DRN Lódź-Górna, Antoni 
Blęcld - mistrz krawiecki. 

(w) 

W BR. AKCJA czyNOW SPOŁECZNYCH OBJ~ 
ŁA WSZYSTKIE SRODOWISKA DZIELNICY SROD
MIESCIE. KOMITETY DOMOWE I BLOKOWE, ML<>
DZIEŻ I ROBOTNICY, INTELIGENCJA. ORGANIZA
CJE SPOŁECZNE DLA UCZCZENIA 20-LECIA PRL 
I IV ZJ.Az.DU PARTII POWAZNIE R<>~YLI 
ZAKRES SWOICH CZYNOW. 

Duża ezoęsc W}'1konanych 
prac dotycz~ iparządkowanla 
terenów zielonych. Wariość 
~ crLYlllU ob-eśla. się lila bli
Slro 122 tys. '.d. Plrzekopa.no i 
zasiano trawę na przeS7llo 67 
tys. m2 ziemi., pr~aobiono 
3.9 tys. m 2, odigruzowano p:ra
wie 7 tys. m 2 powierzchni. U
dz.ial w tych pracach wzięło 
ponad 7 tys. osób ofiarowu
jąc 15,5 tys. godzi.n !()lracy. 
Niezależnde od tego komitety 
domowe W}'1k-Olllaly Wie1e Zie
leńców wokól swych posesji. 
Podwóa:kia W2lbogaciły się o 
trawniki, które w sumie wy
nos:zą Praiw.ie 77 tys. m 2• Po
sadzono <>koiło 4 tys. drzew 
i krzewów i 2 tys. kwiatów. 
Dzięki wS!l)Ólnemu wysliko

Wi śródmieście uizysik.ało Wie
le przyjemnych zielonych frag 
mentów np. sk,wer przy gJrna
chu tel~ji, przyjemny na
:rożniik przy :rogu Zielonej i 
Zachodniej itip. Przy tych 
pracach wyróżnili się ucznio
wie Techni!lrum Budowtlanego 
nr 17 kltórzy m. in. wYkonali 

ogrodzenie skweru przy uJ. 
Jairacza. (róg Armii Ludowej), 
uczniowie Tecihnikum Budow
lanego nr 3, Szkoły Rzemiosł 
Budowlanych, pracownicy U
rzędu Pocztowo - Telekomuru
kacyjtllego nr 1 i Pirzemyslowa 
s t:riaż Miejska; 

w śród terenowych łromite
tów FJN najbairdziej wyroz
ndfy ~ ilrom.itety nr 1!111:' 5 i 8 
oraz komttety blokowe nr nr 
32, 3 i 4. Duży •wysi9:ek pod
jęły komitety domowe przy 

~PlllDI 
Jak podaje PIHM, dziś w Ło

dzi będzie zachmurzenie duże 
z opadami ciągłymi. W ciągu 

dnia Większe przejaśnienia oraz 
możliwości przelotnych opadów. 
Temperatura maksymalna 20 st. 
c. Wiatry umiarkowane z kie
runków zachodnich. 

IJlllllłlRllUHHIHłHIHllllUHlllllllllllllllDllHllDllllllUllUflRHllllDDllHIHRllllllDRllBllllllllllllRHUlllllllUDłlllllllllłllllllf lllllllllllll 

zakladaniu i ~ świet
lic oraz p1aców zabaw. To, 
że dotychczas dzielnica uzys
k.a.la 7 nowych ~ietlic przy
blokowych, a 3 są j'l.IŻ na u
kończen.iJu - to za&l.uga właś
nie POS7.C:Ziególnych komitetów. 
Dużo czasu poświęcono także 
na porządkowanie placów za
baw li drobne remOIJJty szkól 
oraz :przedi.wJkoli. W airtość pra 
cy w tej dziedzinie określa 
się sumą przeszło pól miil.io
;n.a złotych. 

Wiele prac dotyczyło od-
świeżenia wnętrz. Pomal&wa
lll.O gół€IIYI 26 tys. m 2 ścian i 
sufitów. Na wyróżnienie za
srużyla młodzież i rady peda
gogicznie LO przy ul. Nowot
ki 16, przy ul. Wó1cz'1ńskiej 
202 i inne. Korrritet rodziciel-
ski przy Szkole Podst. nr 3 
przeprowadził remont instala
cji elekbrycznej i wod.-k.a.n., 
w Sl?lk.ole :nr 96 wykonano r;yy
steinem go.spodail'C7.)"m napra
wę ogrod:z.enia. 

Mimo fiigłów pogody od- in. piosenkfo tańce l mono
będą się jednak jWiro im- logi w ~konaniu studen.t6w 
prezy mające na ceiu umi- PWSTIF im. t.eon.a. Schilrle
Ienie miesmańoom liodzi ra oraz tradyey'jny Cł'lia; z 
niedzielnego ~. na.grodami pt.: ~ w.iEBZ O 

Oto w Pairku im. Miokie- histor.iii Polski I.udowej''• 
wima o godz. 16 odbędzie z kolei KD ZMS-Górna 
się kolejna imprez.a z cyiltłu wspó1nie z Lódzk:imi Zakła-
„Lódzlk.ie zespoły artystycz- dam.i Radiowymi orga.nizlrjlł 
ne mieszikańcom miasta na w ramach m.edrdelli spoa:'t()-

20-lecie". Organizatorami są: wej zbiorowy WY.lam 5 za-
Komitet Lódzlk.i ZMS, Wydz. kładów do LUCII.na k. Plooka. 
K'llll'łlll!ry Prez. Rffli i ref: kltl-
tuiry DRN. W programie m. (a.w) _ ! _=..„„„„„„-„„-„„„„„„„„„„„_„_ 

Galernicy z „Bremerhaven" 
('DolkońC7J0Illi.e m mir. 1) _ . 

Pytałem go dlaczego nie poszedł do pracy, a on odpo-Ae
dział: jestem głodny. Doszło do niego kilku gestapowe w 
i zaczęli go bić bykowcami. Wte~y on skoczył do Odry. 
Wasilewski jest pochowany w Po~1cach, ale _nuejsca w ~tt 
rym leży nie znam. Na statek ~kt obcy nie m6gł weJ • 
gdyż z lądu był zbudowany speeJalny most, a na początkq 
jego stała w budce straż ••• " 

o śmierei Wasilewskiego dowiadujemy. się ~ z li
stu Rys:zaroa Zduńczyk.a, pi00111ego z Polic 16 maJa 1940 
:roikiu do kolegi w Zgierzu. • 

W AZNE TELEFONY 

Pogot. Milicyjne 07 
Pogot. Ratunkowe 09 
Straż Pożarna 08 
Kl'm. MO m. Łodzi 292·22 
Inform. kolejowa 581-11 
lńform. telefoniczna 03 

CO! 9rlzle!KtEDV1 

Naturalnie :zxiarzały się rów
nież 111iedocią,gnięcia. W wielu 
wypadkach lokatorzv nie mo
gli porządkow·ać swych po
dwórek, bo rue usunięto na 
ozas grtl2lU po remontach. Tak 
bylo nip. przy uL Nawrot 6, 
Piotrlkowsk:iej 157, Sienkiewi
cza 34. Prace komitetów do
mowych hamował także nie
kiedy' brak zaopatrzenia ma
teriałowego ze strony ADM. 
Przy ul. Sterlinga 9 m~ano 
np. wstrzymać mailowanae o
grodzenia., bo... zabraikilo far
by. Przy uiL Nowotki 44 z te
go samego powudu nie wyma
lowano okien i balkonów. Przy 

nicy Widzew z 12 Rejo- kłady te świadczą o niedos:t;a
nowej Poradni „K" oraz tocznie bliskiej jes:zx:ze ~ół
z Dzielnicy Bałuty z re- pracy niekitórych administra
jonowych poradni „K" torów z komirtetami dOm-O'WyIV Obwodu, z ulicy z. 
Pacanowskiej, Marynar- mi. Bo przecież jak i.ruformu
skiej i Liebelta. je MZBM Sróclmieście - far-

Kochany Kolego! w pierwszych słowach mego listu 
d~~oszę ei, że jestem zdrowy co tob_ie życ?'ę z całego ser• 
ca Pracuję nadal przy wózku. Stasiek tez pracował przy 
wÓzkach. Płacą na godzinę 60 fenigów. Pracujemy 10 go• 
dzin, co trzecia niedziela jest wolna. Jestem w tym ~a~ym 
miejscu, co byłem, jest m~ bardzo tęskno za ~taskiem. 
z nim przeważnie rozmawiałem, zawsze go ~oc1esza~em. 
Ale trudno, nie ma go. Nie mógł ti;go w~zys~kiego zmeść. 
Męczyli go do ostatniego dnia. Wz1ął więc l skoczył _do 
rzeki. .Jak ja to usłyszałem, to wybiegłem zaraz, ale JUŻ 
był w wodzie. Marynarz rzucił mu zaraz kolo !atunkowe, 
ale go nie złapał. Rzucili linę, na końcu któreJ był hak. 
Zahaczyli go za nogę i wyciągn-:li. Było to przed . po lud• 
niem, Nad wieczorem przyjechali z trumną i :i:abrah ciało. 
Pisało u nas o tym w gazecie. Wszystko co miał w szafce 
to my zabrali. Kończę swój list, zasyłam Wam se!dec:zne 
pozdrowienie. Nie gniewajcie się, że tak prędko. me pisa• 
Iem, ale nie miałem listu a w pocztówce tego nie mogłem 

TEATRY 

TEATR POWSZECHNY 
(Obr. Stalingradu 21) 
g. 19.30 "Drzewa amie· 
rają atoJąc". 

rATRY LETNIE (Sienkle POLESIE (Fornalskiej 37) d Szpital ljm.p dr re..i ?~:~/ by nie braikluje... (kas.) 

wicza 40) „Mysz, która „Wojna trojańska" (wł.) 71~n~ p~z;,jm,:-t.;' ~o~ące ------------~-~--======--------------------------ryknęła" (ang.); dod. panorama od lat 12 I chore ginekologicznie z : 

u:t'.YCie trWlt" (pollk.) g. 21 fo~_z. l~iąi~ l!;ydział" Dzielnicy Sródmieścle, z Na os"1em skontrolowanych sklepo' w-w sześciu nad użycia (Kino czynne ty 0 w • • . " Dzielnicy Widzew z 10 
dni pogodne) . (czeski) od lat 16 godz. Rejonowej Poradni „K", 
3. s. - jak wyzej 17, 19 ul Zbocze 18 oraz z 

Wam napisaćt'. 

3. 8. nieczynny 
TEATR 7.15 (Traugutta 1) 

„Porwanie Sabinek" g, 
19.15. 3. S. jak wyżej 

ADRIA (Piotrkowska 150) ROMA (R~gowska nr ~.4> D~lelnicy Bałuty z uL Dwa oblicza zemsty" „Pechowiec na prern" . 
~d lat 16 (USA) dod. od !at 12 (USA) dod. Sędzi~jowsk1ej 16. 
Barwy Pienin" (pol.) ,,Mexico-Express" (poi.) Szpital im. dr M. Ma-

godz. 10, 13, 16, 19 godz. 10, 12, 14, 16, 18, durowicza, uL M. For-
WYSTAWY 3. 8. - jak wyżej 20, 3. 8. - jak wyżej nalskiej 37 - przyjmuje 

DKM (Nawrot 27) „Ran SOJUSZ (Platowcowa ·6) rodzące i chore ginekolo 
„GALERIA 20" (Plotrkow ny w lesie" (pol.) od „Miś Uszatek" (NRD) gicznie z Dzielnicy Pole

ska 282). Wystawa ma- lat 16 godz. 17, 19 p.r. skład. godz. 13.45, sie, z Dzielnicy Widzew 
Jarstwa i sztUki ufytko 3. 8. „Statek odpływa „Telefon towarzyski" z 11 Rejonowej Poradni 
wej czynna godz. 10-18 0 świcie" (radz.) od lat (panorama) od lat 16 ,.K" oraz z Dzielnicy Ba 
Z wyjątkiem niedziel. 12 godz. 17, 19 godz. 14.45, 17, 19.15 tuty z Poradni „K'', ul. * ~ * DWORCOWE (Dw. Kali- 3. 8. „Trudne godziny" Snycerska I/Jl i ul. Byd-

PALMIARNIA - g. ~18 ski) „Gwiazdy spo~k! od lat _14 .,\radz.) dod. goskiej. * ~ * ją się w Moskwie „Odpowiedz (pol.) g, Chirurgia Południe -
(radz.) godz. 10, 11.20, 17, 19 • Szpital im. N. Barlickie 

ZOO (Ul. Konstantynow 12.40, 14, 15.20, 16.40, 18, ST!JKI. (Z~oc'.'!") "°!!!'sto- go, ul. Kopcińskiego 12. 
ska 6-10) czynne od 19.20, 20.40 . na zółteJ Clzemki od Chirurgia Północ _ Szpi 
godz. &-19. 3. 8. - jak wyzej lat 7 (pol.) god,~. l3.30, tal im, Biegańskiego, ul. 

MUZEA HALKA (KraWiecka 3-5) „Atak we mgle (pano Kniaziewicza 1-5 
„Pamiętnik myszy" - rama) od lat 16 (NRD) · . 
składany (USA) g. 12, dod. „w minucie pa- Laryngologia: Szp. im. 

MUZEUM SZTUKI (Więc „Zabawa na sto dwa" mięci" (pol.) godz. 15.30 dr Pirogowa, ul. Wól· 
kowskiego 36) nieczyn- od lat 16 (ang.) dod. 17.45, 20. 3. 8. „Atak we czańska 195. 
ne. „Przed startem" (pol.) mgle" godz. 15.30, 17.45, Okulistyka: Szpital im. 

•tUZEUM ARCHEOLOGI godz. 16, 18, „Alibi nie 20 dr Jonschera, ul. Milio-
CZNE i ETNOGRAF!- wystarcza" od lat 18, S'J'YLOWY - STUDYJNE nowa 14. 
CZNE (Pl. Wolności 14) (czes.) dod. „Notatnik (Kilińskiego 123) „Swia Chirurgia dziecięca 
nieczynne. kubański" (radz.) g. 20 tła na mordercę" od Szpital im. Konopnickiej, 

MUZE Jl< T R R 3. 8. „Zabawa na sto lat 16 (franc.) dod. „A ul. Sporna 36-50. 
CHU ~iw~sugyJka~ dwa" godz. 16, 18„ „Ali w niedzielę nad Wisłą" Laryngologia dziecięca: 
(Gdańska 13) Wystawa bi nie wystarcza" g. (pol.) godz. 13.15,i ~5.30, Szpital im. Konopnickiej, 

t p- 1 ta ł 20 17.45, 20. 3. 8. „:swiatła ul. Sporna 36-50. P • " ierwsze a w a ŁDK (Traugutta nr 18) na mordercę" godz. 
dzy ludowej" czynne „żona dla A:ustralijczy 15.30, 17.45, 20 Chirurgia szczękowo· f~z. !O-l

7
. ka" (poi.) panorama od STUDIO <Lumumby 7-9) twarzowa: Szp. im. Bar-

• • nieczynne lat 12 godz. 15, 17.30, 20 „Dziecięce marzenia" or! lickiego, ul. Kopcińskie-
lKUZEUM WŁóKJENNJ:. 3. 8. - jak wyżej lat 7 (radz.) godz. 15, go 22. 

CTWA (Piotrkowska 
282 

MEWA (Rzgowska nr 94) „Przygody Rucka" od Toksykologia: Klinika 
tel. 4fit-l

5
) nieczynne. „Szczęście w teczce" lat 12 (USA) panorama WAM, Żeromskiego 113. 

~=ł~;~~j~~;~e:z!; :~ g~g2~. ~~ 8. 1~ j!t ;ryf!J 1iii.) ":i~:.a l~~;.n}~~~~: 3• 80 
dzlnach od 10-l'Z. 1 MAJA (Kilińskiego l7B) 3• 8. „Garaż snuerci Chirurgia Południe 

„Smierć w siodle" od od lat 18 (ang.) godz. Szpital im. dr. Pirogowa, KINA 
lat 12 (czes.) godz. 14, 17.15, 19.30 . uL Wólczańska 195. 

POLONIA (Piotrkowska 16, 18, „Pamiętnik pani STUDIUM (Park Pom~- Chirurgia Północ - Szpi 
67) „Czarny żwir" od Hanki" (panorama) od towskiego) "Poruczml< t<>l im. Pasteura, ul. Wi 
lat 16 (NRF) dod. „Dzia lat 16 (pol.) dod. „W Marynin" (radz.) g. 21 gury 19. 
łoszyn" (pol.) godz. 15, Turoszowie" (pol.l i;:. 3. 8. nieczynne Laryngologia: Szp. tm. 
17.30, 20 20 3. 8. „Smierć w sio- STUDIUM (Park Hele- N. Barlickiego, uL Kop-
3. 8. _ jak wyżej die" godz. 16, 18, „Pa- nów) „Latający profe· cińskiego 22. I 

:WJSŁ~ (Tuwima nr l) miętnik pani Hanki" sor" (USA) godz. 20.30 Okulistyka: Szpital im. 
„WoJna trwa" od lat 16 godz. 20 3. 8. nieczynne dr Jonschera, ul. Milio
(wł.) _dod. „Niedziela MŁODA GW~RDIA (Zie TATRY (Sienkiewtcza 40) noc~~r~:Gi d ·ec"ęca _ 
na WS1" (poi.) godz. 10, lona 2) „Klimaty" (pa „Co wiem o Popielu", . . a zi i . . 
12.30, 15, 17,30, 20 norama) od lat 18 (fr.) „Piosenka - wiosenka", Szpital im. Konopnickiej 
3. S. - lak wyżej g. 10, 12.30, 15, 17.30, „Ptasia wyspa" i;:odz. Sporna 36-50: • . • Sc 20 3 8 - jak wyżej 10 11 12 13 14 15 16 L~rYng_ologia dziecięca. WOLNO (Przybyszew • • • • • 'b (: k' h 'n ,I Szpital im. Korczaka -
sk!ego 16) „Cartouche MUZA (Pabianicka 173) ~ 'iJ:1'

18 
Y (p lo)c adc!i Armii Czerwonej 15. 

zbójca" (panorama) od „My z IX A" od lat 9 ~ • 
1 
° · „ ( 

1 
; Chirurgia szczękowo. 

lat 14 (franc.) &<>dz. 15, (czeski) godz. 13, „Ha „Gdzies w Po sce po · twarzowa: Szp. im. Bar· 
17.30, 20 rakiri" (panorama) od 3go8dz. ~8• 2,!~!in 

0 
Po- llckiego, uL Kopcióskie· 3. S. - Jak Wyżej ' la 16 (jap,) godz. 15, : • ,;' 0 • i go 22. 

WŁOKNIARZ (Prochnika 17.30, 20. 3. 8. „Haraki- piel~ ;, "~t~ss~~k!'ys;'!?. Toksykologia: Szp. im. 
18) „Dwa złote Colty" ri" godz. 15, 17.30, 20 sen a • " _ Biegańskiego, ul. Knia-
(panorama) od lat 16 ODRA rPrzedzalntana 68) godz. 16, ~7• „Modera ziewicza 1-

5 (USA) godz. 15, 17.30, 20 Bajki" g 13 Gwiaz- to Cantabile" (panora- · 
3, 8. _ jak wyżej da szeryf~" (USA) od ma) od lat. 16 (~r.:wł.) No?na pomoc le~arska 

lat 22 godz. l7, 19 dod. „Nadzieja i inne przyJ_muj~ zgłoszenia te-Z~itrHzĘeTlbAa ~zg~e:::slnj;~l 3. 8. jak wyżej godz. wiersze" (pol.) godz. lefoniczme w godz. 19 
17 19 18, 20 do 5 na nr tel. 44~-44. (Panorama) od lat 12 ' Nocna pomoc pielęg-(jugosł,) dod. „Gorąca PIONIER (Franciszkańska DYŻURY APTEK niarska dla m. Łodzi -

strefa" (pol.) godz. W, 3!) „Tajemnice Paryża" Al. Kościuszki 48, tel. 
12, 14, 16, 18, 20 (Panorama) od lat 14, Piotrkowska 185, Armii 324-09 od godz. 19 do 4, 3, s. „Smierć Tarzana" (fr.-wł.) dod. „Diabły" Czerwonej 53, Zgierska . 
od lat 12 (czesk.) dod. (poi.) godz. 15, 17.30, 20 146 Plac Wolności 2, Swiąteczna pomoc le-
„Malarze z Montrmar- 3. 8. - jak wyżej Rzgowska 51, Gdańska karska Udziela pomo-tr 

POK().J - ólc ń k •~ cy W gOd!z. 10-17, Swlą-n" (franc.) godz. 10, Masz ńfK~zł':Jlerzl! e,~ 23, W za s a - tcMlzna pomoc pielegntar 
12, 14, 16, .,Strzelba z " e ka i niedzwiedź 3 s. ska wykonuje za.blegj w 
Nevesinje" (panorama) (radz.) skład. godz. 11, · . godz 8-l7 Nal~y 2:gła 
dozw. od lat 12 (jugosł.) „Zbrodnia" (panorama) Ossowskiego 4, Pabia- ?.aĆ •się· Śródmieście _ 
dod. „Gorąca strefa" od l~t 16 (Wł.-fr.) dod. nicka 218, Główn~ 50, Ka ~l Piot~kow'Ska l02, tel. 
pol, godz. 18, 20 „Kibice na start" (pol.) rolewska 48, Pi_otrk„w-

27
j_

80
• Wicbew uL 

STYLOWY LETNIE (Ki- godz. 15.45, 18, 20.15 ska 25, Pl. KościelJ 8, Szpitalna 
6 

teL 
27

l-70 lińsk~ego 123) .,Herba- 3. 8. „Złoty człowiek" Piotrkowska 225. Górna _ ui. Lecznjcza ~ 
ciarDia „Pod Księży. (panorama) od lat 12 DYŻURY SZPITALI re!. 427-70. Polesie - ut. 
cem", panorama (USA) (węg.) dod. „Nad Ta· 1 Maja 42, tel. 305-83, 
dod. „Przestworza" trami" <pol.) ~odz. 15.45 I Klinika Poł.•Gln. AM, Bałuty - pomoc lekat'
(PoL) godz. 21. (Kino „ZbrodDiarz i panna" ul. Curie-Skłodowskiej 15 ska, ul. z. Pacanow
czynne tylko w dni po od lat l5 (po!.) dod. przyjmuje rodzące i sklej 3, tel. 541-96, ple-
Jlodne) „Don Juan" (poi.) g. chore glnekologlcznle z legnla.rska. t•I. Sn,"O(>.r-
3. S. - jak wyżej 16, 2A> Dzielnicy Górna. z Dziel ska 1-5. teL 538-76. 

J ako człowiek, które 
mu nie obce jest 

tzw. uczucie patriotyz
mu lokalnego (w da
nym razie - łódzkie
go), z dużą satysfakcją 
piszę zawsze o książ
kach tematycznie bli
skich sprawom naszego 
miasta. Satysfakcja ta 
pogłębia się znakomi
cie, jeśli książka dobrze 
świadczy nie tylko o 
intencjach, lecz i o 
kwalifikacjach autora. 

obratnię dziewczynki. 
Są tu więc przede 
wszystkim zdarzenia 
związane z codziennym 
życiem domu rodzinne 
go i najbliższych sąsia 
dów, są też „ewene
menty" jak śluby, 
chrzciny, pogrzeby al
bo fakty wręcz „nie
zwykłej" miary, np. 
tradycyjna majówka w 
Łagiewnikach lub pierw 

i nędza wielu ludzi 
pracy, ostra walka kla 
sowa, strajki i demon 
stracje, terror policyj
ny i wyczyny reakcyj 
nych bojówek - oto 
co poszerza treśc zwie 
rzeń Koronki i nada
je im sens ogólny, w 
pewnym stopniu, po
wiedziałbym, nawet hi 
storyczny. 

kierunku, to znaczy 
albo uczynić z tego 
dziecka zupełnego głup 
tasa, albo - na od-
wrót - istotę przemą
drzałą, rozumującą ka 
tegoriami dojrzałego 
człowieka. Wielkim suk 
cesem Chróścielewskiej 
jest - moim zdaniem 
- to, że nie przegięła 
pałki w żadną stronę, 
prezentując inteligent
ne dziecko w jego na
turalnej postaci i pod 
kreślając przy tym 
zręcznie właściwe dzie 
ciom w ogóle upodoba 
nia do konkretu i do
słowności. 

Do takich właśnie pó 
zycji wydawniczych za 
liczę bez wahania de
biutancką powieść wspo 
mnieniową Honoraty 
Chróścielewskiej pt. 
„Córka tego co tram
waje jego" („Wydaw
nictwo Łódzkie", str. 
264, cena 15 zł.). 

Rzecz dzieje się w la 
tach trzydziestych, na 
bałuckim przedmieściu, 
w jednej z charaktery
stycznych dla peryfe
rii Łodzi parterowych 
posesji, z licznymi o
ficynkami 1 przybudów 
kami, małym ogród
kiem 1 rozległym pod
wórkiem, na którym w 
cieplejszych pora eh ro 
ku koncentruje się „ży 
cie towarzyskie" miesz 
kańców. Główną boha
terką, a zarazem nar
ratorką powieści jest 
dziewczynka w wieku 
przedszkolnym o wy
myślnym imieniu: Ko
rona, a treść książki -
to długi ciąg zdarzeń 
- powszednich i od
świętnych, absorbują
cych świadomość i wy 

Z tego, co wyżej na 

KsiQżki czekojQ na was 

Ciekawy debiut 
sza podróż koleją - l 
to z pielgrzymką do 
Częstochowy. 

Ale na tym nie za
myka się bynajmniej 
świat zewnętrzny, bę
dący dziedziną pierw
szych czynności po
znawczych małej Ko
ronki. .tej relacje doty 
czą przecież czasów na 
zywanych „dnem kry
zysu", więc nie było 
wtedy takiego łódzkie
go, a tym bardziej ba
łuckiego podwórka, do 
kąd by krzyzysowe sku~ 
ki nie docierały, Totez 
w tych relacjach raz 
po raz słychać echa i 
pomruki spraw bardzo 
dotkliwych: bezrobocie 

pisałem, wynika, iż 
książka Chróścielew
skiej jest utrzymana 
w konwencji „oczyma 
dziecka", l<tóra to for 
ma narrncji obok ko
rzyści niesie z sobą 
również poważne nie
bezpieczeństwa. Korzyś 
cl? - niewątpliwie, bo 
czytelnicy na ogół lu
bią dzieci, Wiele goto
wi są im Wybaczyć i 
zwalniają je od obo
Wiązków, od których 
nie zwolniliby doro
słych. Ale istotne nie
bezpieczeństwo wkłada 
nia narracji w usta 
dziecka polega na tym, 
że łatwo tu przesadzić 
w Jednym lub drugim 

Poza tym jest w książ 
ce Chróścielewskiej wie 
le dobrze podchwyco
nych rysów swoistego 
folkloru, który znaj
duje wyraz m. in. w 
przedmiejskiej gwarze, 
będacej istną kopalnią 
językowych osobliwoś
ci. W ustach dziecka 
brzmią one szczególnie 
zabawnie i wywołują 
niezwykłe efekty ko
miczne. 

Nie omylę się na pew 
no twlerdzac, że po
wieść o „Córce tego, 
co tramwaje jego" jest 
udatnym i oryginal
nym debiutem autorki, 
która - jak łatwo się 
domyślić - jest czy
stej krWi łodzianką. Te 
raz należy jej życzyć, 
by w nieodległej przy 
szłości wypłynęła - w 
sensie tematycznym I 
formalTlf"m - na szer
sze pisarskie wody. 

B. D. 
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DZ.IS FINAL 
Znów nie wykorzystana jedenastka Trenerzy, działacze, 

tnłltr~ostw łuczniczych Polski 
li I 

zawodnicy 20-Lecia 

W przedostatn.lm dniu mi-
strzostw łuczniczych Polski od
były się strzelania na 70 in męż 
czyzn i 60 m kobiet. 

w konkurencji mężczyzn naj
lepszy wynik uzyskał B. Mączyń 

w inauguracyjnej próbie ligowców Bałut 
ski (Marymont Warszawa) - 235 
pkt przed M. Mączyńskim (Łącz- Start - Ruch 1:4 (0:4). bramki; kitóre obciążyłyby 

ność warszawa) - 260 pkt i Bu- Bramki dla gości zdobyli: Lerch znacznie mniej wykw.aiifikowa-

likiem (Łączność :Warszawa) 2, Maszczyk i Kasprzyk po 1. nego zawodnika. 

253 pkt. Dla Startu - Pawłowski. 
Stef an Szudziński 

TeniS11we 
mistrzostwa Polski 
W sobotę, na tenisowych mi

strzostwach Polski w Jeleniej Gó 
r ze rozgrywano półfinały. ,W 
grze pojedynczej mężczyzn do fi 
nału zakwalifikowali się Gąsio

rek (Warta Poznań) po zwycię

stwie nad Maniewskim (Sparta 
·warszawa) 6:4, 6:4, 6:2, oraz Ry
barczyk (Warszawianka), który 
w dniu swych 24 urodzin zwycię 
żył Tadeusza Nowickiego (MKT 
Łódź) 6:4, 9:7, 6:1. 

W grze mieszanej w finale spot 
kają się: Fogelmanowa i Kubaty 
(Kraków) z Jędrzejowską i Bie
łanowiczem (Katowice). Pierwsza 
para pokonała Makulską i Wie
sia wa Nowickiego (Łódź) 7:5, 6:2, 
a para katowicka wygrała z Ma 
kowską 1 Osadcą (Gliwice) 6:1, 6:3. 

w grze podwójnej kobiet wyło 
niono tylko jedną parę finałową, 
a mianowicie Jędrzejowską i Ma 
kowską, które wygrały z Olszow 
ską i Fogelmanową 4:6, 6:0, 6:2. 
Drugie spotkanie Rylska, Makul
ska (Warszawa, Radom) - Fili
pówna, Wieczorek (Poznań, Cho
rzów) zostało przy stanie 11 :9 i 
5:7 przerwane. 

w meczu o trzecie miejsce w 
grze pojedynczej kobiet, Wieczo
rek (A.KS Chorzów) pokonała 

Olszewską (Sparta :Warszawa) 7 :9, 
6:3, 8:6 • . 

W konkurencji kobiet: 1) Szy- Sędziował Panfil z Łodzi. Po zmianie stron, gdy tr~e.r 

dłowska (MaryI11ont warszawa) - t _ _._, b ałi Startu wreszcie zdecydował się 

282 pkt, 2) Mączyńska (Lączność Dwa .ygvu.iu.e prze !W .- wykorzystać okazję <Ha wypró-

Warszawa) - 260 pkt, 3) Wiśniow §ląS!Cy ~-lig<>"'.~ na obozie w bawania młodzieży, gra się 

ska (Resovia Rzeszów) - 257 pkt StafoweJ Woh 1 w drodze po- znacznie wyróW\!lała, lecz na

i 4) Kanicka (Sporem Łódź) - wrotnej wy~tąpili wczoraj na dal łodzianie prawie bezblęd-

252 pkt. stadionie Startu w meczu to- nie graijący w defensywie, nie 

~ klasyilkacji . ogólnej prowa- warz;yskim. Chorzowianie od- wiedz;ieli· 00 ~~~ .... 1·c· z pi""'-ą, 
dizi B. Mączyński (Marymont) - . •1. d-' • łat · t 0 ~,..,u 1

" 

1.534 pkt, 2) M. Mączyński (Łącz .mes; . ~c · we zwycięs w ' ilekroć znaidowaili się na polu 

ność) - 1.473 pkt, 3) Bulik (Łącz ch0C1az lCh as at;uto~ - Fa- karnym. 

ność) - 1.468 pkt, 4) Matwin (Bo ber byt tego dnia Jednym z Jest cczywiścle ryzykowne 

tuta Zgierz) - 1.416 pkt. najmniej ekutecz.nych napastni- już teraz wystawiać noty za 

Kobiety: 1) Szydłowska (Mary- ków. stan przygot.owań łódzkich pil-

mont) - 1.577 pkt, 2) Mączyńska M~ -e-any p....,,.,, ··mini- k~- d · tr '"' 
(Łączność) - l.566, 3) Wiśniow- ~"." ·~ ,,,... ·-~ -~Y <> sezonu In.lS zows,Ue-

ska (Resovia RzeS2ów) _ 1.526 maJ.neJ ~eI<;w~cji publiczności go, ale wydaje się, że będą oni 

pkt, 4) Kanicka (Społem Łódż) - (desz<;z i z1mrusko odstr:i-~yly musieli ciężk~ popracować, aby 

1.495 pkt. widzow) dal tylko częsc10WY uzyskać farmę, pozwailająeą na 

Dziś o godz. g dalszy ciąg mi- pogląd o wartości przygotowań optymistyczne prognozy. 

strzostw. Zakończenie zawodów i obydwu drużyn. Potwierdził Pawlowsiki, niezawodny So

rozdanie nagród przewidziane jest tyilko z.nane już od dawna µorek i Sz.ewiałlo bY'li naj

na godz. 14. prawdy. . lepszymi zawodnikami spól-

W ciągu piea:wszych dWTUdzie- dzielców, podczas g.dy w Ru

sbu minut wyraźną przewagę chu Nieroba. Janduda i Masz

w polu uzys'k.all Start. Ale - czyk otrzymaili u obserwato
jak to bywało również w po-I row noty świadczące o :peŁnym 

przednioh miesi.ącacll - nie przygotowaniu do rnistrzow

UJmial tego wykorzystać. Na- sk:ich rozgrywek, 

W sierpniu nadal 
otwarte boiska 
Akcja otwartych boisk dla mło pastnicy kończyli akcję p!l"Zed 

dzieży, która w pkresie ferii let ,.,,_1em karnym. Potem boisko 
nich pozostał w mieś.cie, trwać „~ 

będzie również w miesiącu sierp- <J?anował Rsuch i podyktował 
niu. z akcji tej wyłączone zosta swój sposób gry. Ślązacy nie 

ły jednak dwa obiekty sporto- marudzitli w środku boiska, 

we, a mianowicie: stadion Rudz- strzelali z każdej pozycji i w 
kieg? Klubu Sportowego. oraz każdej nadarza.jąoej się sytua

stad1on Społem na Zdrowiu. I · · p · · Rosi• s1ti na ·w· -
Zajęcia na pozostałych obiek- CJL . 0?1ewaz "n . . J l 

tach sportowych trwają w godzi docznieJ ;,przespał miesięczny 
nach 9-15. .Qrlop, pttSz.czal nawet takie 

Palka· nadal 
w koszulce lidera 

I Ullllllll I 11m11nnD 

Siódmy etap kolarskiego wyści 

gu Saint Laurent w Kanadzie 
długości 166 km, przyniósł na
szym kolarzom dalsze sukcesy. 
Wprawdzie etap wygrał Austriak 
Furian w czasie 4.01,35, ale Stani
sław Gazda zajął 4 miejsce, a An 
toni Palka utrzymał się na pierw 
szym miejscu w klas~fikacji indy 
Widualnej. Również drużynowo 

Ra.J. i. o i. 
NIEDZIELA, 2 SIER_ł~NlA 

~~OGRAM I 

~~~~~~;J po 7 etapach Polska zajmuje na 
i dal drugą pozycję za Belgią. 

Rezultaty 7 etapu: I) Furian 

W 1945 r., gdy zaczął tworzyć 

się aparat administracyjny na
szego państwa - w Łodzi pierw 
szym wicewojewodą został zna
ny z okresu przedwojennego, wy 
bitny działacz sportowy - Ste
fan Szudziński. 

Nie trzeba dodawać, że do gabi 
netu jego codziennie zgłaszali 

się liczni entuzjaści sportu z 
prośbami, projektami, inicjatywa 
mi. Stefan Szudziński sam jako 
sportowiec i do niedawna żoł

nierz AL był pełen energii i za 
palu. Nic dziwnego, że staje na 
czele największego u nas klubu. 
Zostaje wybrany prezesem "ŁKS. 
W ręku swoim trzyma niemal 
wszystkie agendy szybko rozwi
jającego się życia sportowego. 

W ŁKS działa aż 14 dobrze 
prosperujących sekcji sporto
wych. W drużynie piłkarskiej 

grają m. in.: Baran, Łącz, Ho
gendorf, Patkolo. Klub organi
zuje jubileusz 40-lecia swego 
istnienia, a · Stefa11 Szudziński 

niezmordowanie pracuje. Impre
zy, widowiska, mecze, spotkania 
- krajowe, międzynarodowe. Ma 
wyjątkowo szczęśliwą rękę. Pu
bliczność dopisuje, imprezy są 

interesujące. Szudziński reakty
wuje między innymi Polski Zwią 
zek zapaśniczy Z Siedzibą W 

Warszawie i zostaje jego preze
sem. 

w okresie tym wicewojewoda 
Stefan Szudziński jest prezesem 
aż 12 instytucji społecznych i 
sportowych jak PCK, Ligi Mor
skiej, LKS, Związku Zapaśnicze 

go, Związku Zachodniego, ZHP 
itp. 

W wolnych od zajęć chwilach 
wspomina odległe czasy kiedy to 
przy ul. Piotrkowskiej 108, w 
1914 r. spotkał się z Władysła

wem Pytlasińskim i stał się wicr 
nym propagatorem zapaśnictwa. 

Kończy CIWF. Organizuje w 1924 
r. pierwsze mistrzostwa zapaś.ni 

cze Polski w sali remizy strażac 

kiej przy ul. Sienkiewicza. z°'" 
staje sędzią międzynarodowym. 

W wolnych od posiedzeń, za. 
jeć służbovrych i zawodów spor 
towych chwilach, Stefan szudziń 
ski wspomina również ciężki o
kres walki konspiracyjnej z bro 
nią w ręku. Posiada Krzyż Grun 
waldu III klasy, Krzyż Walecz
nych, Krzyż Niepodległości i sze 
reg odznaczeń i medali 'wojsk°'" 
wych. 

Z Łodzi zostaje przeniesiony 
do Warszawy na dyrektora de• 
parta men tu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych. Po dwócli 
latach wraca i zaczyna nadal 
działać sportowo, zwłaszcza w 
związlm zapaśniczym, będąc do 
niedawna jego wieloletnim pre
zesem. Dzięki Stefanow~ Szudzlń 

skiemu zorganizowany został w 
błyskawicznym terminie (dwa 
dni czasu) wielki mecz zapaśni

czy Łódź - Nowy Jork. Organi
zuje też zawody o Memoriał Wla 
dysława Pytlasińskiego. · 

Nic dziwnego, że zawodnicy f 
działacze nazywają go twórcą i 
ojcem łódzkiego zapaśnictwa. 

Trudno jest wybrać z tego ol
brzymiego materiału historyczne 
go, związanego bezpośrednio nie 
tvlko z osobą prezesa Stefana 
Szudzińskiego, ale również ze 
sportem polsltim i łódzkim, 

wszystkie najważniejsze momen
ty. 

W dniu, w którym rozmawil>"' 
liśmy z p. Stefanem Szudzińskim. 
prosił on nas abyśmy, gdy bę• 

dziemy · opisywać jego sylwetkę, 

w jego imieniu podziękowali tym 
wszystkim ludziom dobrej woli. 
którzy na przestrzeni wielu lat 
przychodzili mu z daleko idącą 

pomocą w restaurowaniu w WY
jątkowo trudnych warunkach -
tuż po wojnie - sportu łódzkie• 
go. 

J. No 

8.00 Wiadomości i przegląd cza 
sop1sm. 8.15 Fr. Antonio Bonpor 
ti - opr. Barblan-Concerto gros 
so F-d.ur op. 11 nr 5. 8.30 Prze
krój muzyczny tygodnia. 9.00 Wia 
domości. !).05 „Fala 56". 9.20 ,,Ra 
cliowy Magazyn Wojskowy. IO.OO 
Dla dzieci w wieku przedszkol
nym aud. slowno-muzyc:zna pt. 
„Wędruieąiy w las". 10.20 Ga
briel Fauro - Suita Ork. „Dol
ly". 10.40 Koncert życzeń. 11.40 
„Biblioteka na Vicolo Doria". 
11.57 Sygnał czasu i hejnał z W. 
Mariackiej. 12.05 Wiadomosci. 
12.10 Felieton z cyl<lu: „Plamy na 
mapie". 12.20 Radiowa pioąenka 

miesiąca. 12.50 Gra duet fort. Ki 
sielewski i Tomaszewski. 13.00 
,,Niedzielny kiermasz muzyczny". 
13.30 Koncert dnia. 14.30 „W Je
zioranach" odc. pow. radiowej. 
15.00 Kultura pilnie poszukiwana. 
15.28 Koncert solistów, w progra 
mie utwory Dymitra Szostakowi 
cza. 16.00 Wiadomości. 16.05 Ty
godniowy przegląd wydarzeń mię 
dzynarodowych. 16.20 Słuchowis

ko wg. W. Perzyńskiego „Lekko 
myslna siostra". 17.50 Muzyka ta
neczna oraz wyniki najciekaw
szych imprez sportowych. 18.00 
·wyniki Toto-Lotka oraz regional
nych gier liczbowych. la.o;; Mefo 
die operowe i popularne w tane
cznym rytmie. 18.50 „Kabarecik 
reklamowy". 19.05 Utwory Rober 
ta Schumanna „W świątyni Ary 
mana" - fragm. Byrona „Man
fred". 19.25 Koncert Orkiestry PR 
p.d. st. Rachonia. 20.00 „Tydzień 

w kraju i na świecie". 20.26 Wia 
domości sportowe. 20.30 Program 
wieczoru. 20.35 „Matysiakowie" 
odc. pow. radiowej. 21.05 Radi<>
Kabaret. 22.05 Niedzielne wieczo 
ry muzyczne „W kręgu muzyki 
romantycznej". 23.00 Ostatnie wia 
domości. 23.10 Muzyka taneczna. 

Kydryński. 19.30 Słuchowisko wg 
Millara pt. „Błękitna Legenda". 
20.30 P.ecital Yoko Kubo, młodo

cianej skrzypaczki japońskiej. 
Przy tartepianie Begumowa. 21.00 
Dziennik wieczorny. 21.22 Wiado
mości sportowe i wyniki „Toto
Lotka". 21.25 Koncert estradowy 
muzyki radzieckiej. 22.00 ogólno
polskie wiadomości sportowe. 
22.20 (Ł) Lokalne wiadomości spor 
towe. 22.30 Muzyka taneczna. 23.00 
„Ze świata opery" aud. w opr. 
J. Kańskiego, 23.30 Muzyka tane 
czn!I, 23.50 ostatnie :wi!!_d9moś~!· 

ny. 20.26 Wiadomości sportowe. 
20.30 Ftogram wieczoru. 20.35 
„Ziemia Kogutów-Panów" - hu 
moreska Afanasjewa. 21.05 ,,20 
lat nagrań archiwalnych muzyki 
polskiej". 21.37 :Wiersze A. Ach
matowej. 21.52 D. c. koncertu 
symfonicznego. 22.26 Muzyka ta
neczna. 23.00 Ostatnie wiadomości. 

(Austria) - 4.Dl,35, %) Cotman 
(Belgia) - 4.02, 58, ~ Dehaz (Fran 
cja) - 4.03, 28, 4) St. Gazda (Pol
ska), 5) Schatelbauer (Austria), 
6) Ruschoffoff (NRF) - wszyscy 
ten sam czas co Dehaz. 

W tym samym czasie sklasyfi
kowano jeszcze 42 kolarzy. Byli 
wśród nich Polacy: 15) Staroń, 
29) Palka, 32) Fornalczyk. 

Władysław Kościelski 

PROGRAM ll 

8.31l Wiadomości. 8.35 „Radicipro 
blemy". 8.Ga (Ł) Koncert życzeń 

w opr. L. Antonowicz. 9.55 (Ł) 

„Czego słuchamy"? - komentarz. 
10.10 (L) „Zbuntowana Melpome
na" - aud. red. J. Urbankiewi
cza. 10.30 (Ł) Aud. z cyklu: „Pół 
godziny z pisarzem" - Januszem 
Staszkiewiczem w opr. red. w. 
Jażdżyńskiego. 11.00 Koncert dnia. 
11.57 Sygnał . czasu i hejnał z Wie 
ży Mariackiej. 12.05 Wiadomości. 

12.10 Poranek sym:Coniczny z na
grań Ork. PR w Krakowie p.d. 
J. Gerta. 13.15 „Wyrafinowana 
pułapka" felieton dr J. Żabiń
skiego. I11.30 „Moskwa z melodią 

i piosenką słuchac-zom polskim". 
14.00 (Ł) Wyniki „KukUłeczki". 

14.0l (Ł) „Najlepsze w świecie 

lturczęta" - słuchowisko. 14.25 w 
niedzielne popołudnie. 15.00 Dla 
dzieci słuch. K. Dąbrowskiej pt. 
,.Dwa domy". 15.45 (Ł) Aud. z 
cyltlu: „Reporterskie notatki" w 
opr. red. A. Borowika. 16.15 (Ł) 

Muzyka z płyt. 16.28 Koncert cho 
oinowski - Władimir Horowitz. 
17.00 Wiadomości. I7.05 Felieton 
na tematy międzynarodowe. 17.15 
Spiewa Państwowy Zesp. Pieśni 
i Tańca „Mazowsze". 17.30 ,Z cy 
klu: „Polska Luµowa ma 20 lat" 
- „Zgadnj-zgadula" nr 94. 19.00 
Rewia piosenek - zapowiada L. 

TELEWlZ.JA 

9.55 Program dnia (W). 10.00 
Reportaż z Galerii Tretiakowskiej 
z Mosl<wy (Moskwa). 10.40 Prze
rwa. · 14.58 Program dnia (Ł). 

15.00 „Niedzielna biesiada" (Ł). 
15.45 Filmowa bajka prod. fran
cuskiej „Dzielne kaczątko" (W). 

16.45 "l'eatr lalkowy „Marcinek" 
- widowiska: l. „Była babu
leńka", 2. „Pod zielonym jawo
rem" (Poznań). l'l.30 Wszechnica 
"l'elewizyjna z cyklu: „Ziemie, 
ludy, obyczaje", program pt. 
„Wyspa kurantów" (W). 18.10 
„Ludzie i zdarzenia" (W). I8.25 
„Wielka gra" - teleturniej (W). 
19.20 „Chwila wspomnień" lata 
1945-46, filmowa seria dokumen
talna (W). 19.50 „Dobranoc" (W). 
20.00 Dziennik TV (W). 20.20 „Za 
trzymać wóz nr H-43-2301", fi!m 
fabularny prod. franc., (W). 22.05 
Sportowa niedziela (W). 

• * • 
Niedzielne Pogotowie Telewi· 

eyjne ZURT, Al. Koficinszki 311, 
tel. 363-41• c-.i:ynne !"•godz. 14-19. 

PONIEDZIAIŁBK, 3 

PB,OGRAM I 

8.00 Wiadomości. 8.05 Muzyka i 
aktualności. 8.30 Plebiscytowa 
piosenka miesiąca sierpnia. 8.35 
Muzyka. 8.50 Porady praktyczne 
dla kobiet. 9.00 Mozaika muzycz 
na. 10.00 „General i poeta" -
felieton K. Morawskiego. 10.I5 
Chwila muzyki. 10.20 Koncert dla 
wczasowiczów. I0.5,5 Poranek li
teracko-muzyczny z Rozgl. Lu
belskiej. 11.57 Sygnał czasu i hej 
na!. 12.05 Wiadomości. 12.15 Rol 
niczy kwadrans. 12.45 Na swoj
ską nutę. 13.00 Z muzyki daw
nej. 14.IKl Fragm. podań z baśni 
śląskich. 14.30 z nagrań Orkie
stry Estradowej Radia i Telewi 
zji ZSRR. 15.00 Wiadomości. 15.05 
Program dnia. 15.IO „Poniedział
kowe spotkania". 15.30 Pleśni ro 
mantyków śpiewa z. Lupertwo
wicz - sopran. 1'5.50 Muzyka. 
IS.OO Skrzynka Ubezpieczeń Do
browolnych PZU. 16.05 „Trau
gutt", fragm. książki S. Strumph
Wojtkiewicza. 16.35 Program mlo 
dzieżowy - „Radiostopem po 
kraju". 17.00 Wiadomości. 17.05 
Tygodniowy felieton Red. Spo
łecznej. 17 .20 Dla młodzieży szkol 
nej montaż wierszy poetów współ 
czesnych pt. „Dzień powszedni". 
17.50 „W kraju Eskimosów" - · 
pogadanka mgr Krzysztofa Ma
łeckiego. 18.00 Koncert dnia. 19.00 
Spiewy staropolskie w wyk. so
listów, zespołu instrument. i wo 
kalnego p.d. J. Kołaczkowskie.go. 
19.15 Muzyka. 19.35 Koncert roz
rywkowy. 20.00 Dziennik wieczor 

PROGRAM Il 

8.30 Wiadomości. 8.35 „Fai.a 58". 
8.50 Gra Pólska Kapela p.d. F. 
Dzierżanowskiego. 9.20 Max Re
ger - suita romantyczna. 9.50 
Publicystyka międzynar. IO.OO Kon 
cert rozrywkowy. I0.30 „w Je
zioranach" odc. wiejskiej pow. 
11.00 z Noskowski Kwartet 
fortepianowy. 11.35 Otterino Res
pighi - Dawne tańce i arie na 
lutnię w opr. orkiestrowym. 
11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.05 
Wiadomości. 12.15 Muzyka roz
rywkowa. 12.45 (Ł) Problemy o
grodnictwa - rep. A. Smolagi. 
12.55 (Ł) Aud. z cyklu: „Naukow 
cy - rolnikom". 13.25 „W cieniu 
puszczy jodłowej" - fragm. u
tworu ~. Zeromskiego. 13.40 Pro 
gram dnia. 13.45 (Ł) Informacje 
dnia. 13.50 (Ł) „Najlepsze w świe 

cie kurczęta" słuchowisko. 

14.15 (Ł) Chwila muzyki. 14.25 (Ł) 

Aud. tygodnia. 14.45 Koncert so
listów. 15.10 Koncert Chóru Roz
głośni Wrocławskiej PR p.d. S. 
Krulmwskiego. 15.30 Dla dzieci 
młodszych słuehowisko pt. „O 
kuchciku, Nadziei i drzwiach 
zamkniętych". 16.00 Wiadomości. 

16.05 (Ł) Koncert rozrywkowy w 
wyk. Ork. PR w Łodzi p.d. H. 
Debłcha. 16.45 {Ł) Omówienie pro 
gramów. 17.00 (Ł) Folklor ·regio
nu .Jturpiowskiego. 17.15 (Ł) Gra 
Modern Jazz Quartet. 17.30 (Ł) 

Aktualno6ci lódzkie. 17.50 (Ł) No 
we nagrania Ork. ŁRPR. 18.15 
(L) „Promieniować" rep. I. Stan 
kiewicz. 18.30 (Ł) Arie z oper 
Giacomo Puccini'ego. 18.45 Eko
nomiczny problem tygodnia. 19.00 
WiadomOOci. 19.05 Muzyka i aktu 
alności. 19.30 Chwila muzyki. 
19.35 „Sztorm" fragm. pow. J. 
Conrada.- 20.15 Koncert Orkiestry 
PR p.d. St. Rachonia z udziałem 
solistów. 21.00 z kra;tu i ze świa 
ta. 21.25 Kronika sportowa. 21.40 
Piosenki Marka Sarta. 22.00 Me
lodie rozrywkowe. 22.10 (Ł) „U
ciechy stanu małżeńskiego" -
obrazki stuchoWiSkowe. 22.30 (L) 
Chwila muzyki. 22.40 Wybrane 
kantaty Jana Sebastiana Bacha. 
23.09 Muzyka taneczna. 23.54 O
statnie :wiadomości. 

TELEWIZJA 

10.CO ;,Przystanek na pecyfe-· 
riach" - · film fabularny prod. 
CSRS (Katowice). 11.25 Przerwa. 
17.58 Program dnia (Ł). 18.00 
„Pan Pickwick w tarapatach" -
film z serii „Opowieści Dicken
sa" (\V). 18.25 „Eureka" - maga 
zyn ,POPUlarno-naukowY (W). 18.50 
„Kino Krótkich Filmów" (W). 
19.20 „Napięcie coraz wyżs=" -
osiągnięcia polskiej energetyki w 
okresie 20-lecia (W). 19.50 „Do
branoc" (W). 20.00 Dziennik TV 
(W). 20.20 I TV Festiwal TeatrÓIW 
Dramatycznych. „Bracia" - sztu 
ka Zdzisława Wróbla. Reżyseria 
- Zygmunt Wajda. Przeniesienie 
z Teatru im. Stefana Jaracza w 
Olsztynie (W). a:?.20 :Wiadomości 
dziennika TV (W). 

Indywidualnie po 7 etapach pro/ 
wadzi Palka (Polska) - 30.20,33, 
przed Delochtem (Belgia) -
30.20,55, Dhaene (Belgia) - 30.%1.05 
Kulibinem (ZSRR) - 3o:21,46; 
Schatelbauerem (Austria) -
30.22,21, i Cadiou (Francja) 
30.23,01. Pozostali Polacy zajmują 
miejsca: 8) Staroń - 30.23,50, 13) 
Gazda - 30.30,29, 17) Fomalczyk 
- 30.33,47. 
Drużynowo po 7 etapach prowa 

dzi Belgia - 91.05,29, przed Pol
ską - 91.13,39, ZSRR - 91.16,46, 
Austrią ,-.., 91.23,39 i Holandią -
91.29,02. 

W Jugosławii 
bez sukcesów 
Szósty etap kolarskiego wyści

gu dookoła Jugosławii dlugosci 
147 km, prowadzący z Lukavac 
do Bogosce, wygrał Guy Grim
bert (Francja) w czasie 3.49,00, 
przed Boltezarem (Jugosławia) -
3.49,30 i Valencicem (Jugosławia) 

- 3.50,00. Drużynowo etap wygra 
la Jugosławia. Po sześciu etapach 
przodownikiem wyścigu jest Ru
dolf Valencic (Jug.) 20.51,54, a dru 
żynowo Jugosławia - 64.11,06. Po 
lacy zajmują dalsze miejsca. 

tańczyku 

Z działaczami sportowymi moż 
na na różnego rodzaju tematy 
rozmawiać godzinami. Mówić o 
sporcie można siedząc na ławce, 

w kawiarni, tramwaju f i w gabi 
necie redakcyjnym. 

Odżywa wiele wspomnień, zwła 
szcza jc;żeli działacz swoje wy
wody i wspomnienia ilustruje 
dawnymi, sprzed wielu laty zdję 
ciami, względnie :wycinl<ami z 
gazet. 

Z Władysławem Kościelskim 

mówić można niemal bez przerwy 
- to żywa historia siatkówki i 
koszykówki nie _tylko. łódzkiej, 
ale chyba w całeJ PoJ.Sce. Zacho 
wał przy tym olbrzymim mate
riale historycznym doskonałą pa 
mięć dat i nazwisk. 

i i u ac 
Po tumieit.t sparlakiadowym PKOl. zatwierdzi.! wyjazd na 

w Bydgosziczy oraz kondycyj- Olimpiadę 8 pięścirurzy (bez 

nych urrlqpach n.a jeziorach i w wag lekkośredniej i ciężkiej). 

górach, cz&ówika pięścia>rzy Nie Jest jednak wykłuczone że 

polskich przejdzie końcowy znajdzie się miejsce d!la za:.Voo 

SZilif na zgtrupowa:n.iu w Cetnie- nika w.a,gi lek'kośredlniej, a 

'Wie, g.dzie pod -Oki.em Feliksa wtedy Polskę l!"eprezentowałoby 

stamma. i Pawła Szyd~y oraz na Olimpiadzie 9 pięściarzy. A 

Bi.ang!., Nawrockiego, Nowary, oto kandydaci: w.aga rnus:za -

Marca i Zygmwvta, przygotowy Artur Olech, Kuja.wa, Zgoda, 

wać lllię będzie do sta!l"bu w Gumowski, kogucia - Beru%g, 

Tok:kl. Na zigru,powa:nie powo- MielczeWS'ki, Żydaczek, Galąz;-

lano dużą g;rupę pięściarzy. ka, :piórkowa - Guiman, Adam 

· ski. Sosnowski, Stawski, lekka 
- Grudzień, Petek, Dąsal, lek
kopółśrednia - Kulej, RY'bs·ki, 
Modrzakowski, półśrednia -
Kasprzyk, . Drogosz, Kaim, Ciu
ka, lekikosrednia - Kućm.ierz 
Siodła., Grzesiaik; średnia ' 

Walasek, Słowakiewicz Toma
siewicz, Stańczykowski: półcięż 
;ka . - Pietrzyk.owski, Dragan 
Fab1ch. ' 

imprezy 
sportowe 

NIEDZIELA, Z SIERPNIA 

PIŁKA NOŻNA. Włókniarz (Ł) 
- Warszawianka, o wejście do 
II ligi na stadionie przy ul. Ki
lińskiego 188. Po~zątek godz. 11. 
ŁUCZNICTWO. Zakończenie mi 

strzostw Polski w Helenowie. 
Poci:ątek o godz. 9. 

KOLARSTWO. Wyścig ŁOZKol. 
dla kolarzy wszystkich licencji. 
Start przy ul. Strykowskiej o 
godz. 9. 

~a ZglrupOwa_n.inJ W Cetnie
wie. dla przygotowania przed 

sP?tkani~i międzY1Państwowy
m1, ~a1dą się ll"Ówn:ież przed
sta""'.11<;1ele wagi ciężkiej, a mia 
now1c1e Jędrzejewski, Wa.J.icki 
Biel i Ku:baoki. ' 

zaczęło się w 1917 roku od hat'. 
cerstwa. Na zachowanych zdję

ciach fotograficznych można roz 
poznać naszego rozmówc-=: iako 
gracza zespołów HKS w piłce 

siatkowej, koszykowej, szczypior. 
11iaka a nawet jako lekkoatletę. 

Łódź była wtedy sportową po
tqgą. Grały u nas zawodniczki 
tej miary co Bogusława i Kry
styna Połomskie, Hołyszewska, 

Stefańska, Kwaśniewska, Zelżan 

ka, Kaczmarczyk, a po wojniei 
takie jak Zakrzewska, Kubiak" 
Grochowska. 
Władysława Kościelskiego na-. 

zywają więc ojcem siatkówki. 
Zakłada związki państwowe i o
kręgowe, sędziuje, trenuje, na 
wszystko zawsze ma czas, zaw
sze jest uśmiechnięty i zadowolo 
ny. Marszczy mu się czoło tylko 
wówczas, gdy jego faworytki do 
znają porażek. 

Mistrzostwa Polski - w druży 

nie reprezentacji Polski można 

bez trudu znależć siatkarki wy
chowywane przez Władysława 

Kościelskiego. J'ego uwagi, rady, 
spostrzeżenia są wyjątkowo cen
ne. Korzystają z jego bogatych 
doświadczeń dzisiejsi trenerzy. 

W 1958 r. Władysław Kościel
ski otrzymał złotą odznakę związ 
ku Piłki Koszykowej i legityma 
cję oznaczoną nr 1. To mówi sa• 
mo za siebie. 
Władysław Kościelski sędziował 

wiele meczów w kraju i nie 
jeden mecz za granicą. Praca 
społeczna pochłania go całkowi• 

cie. Teraz, będąc wiceprzewodni
czącym ogniska w Dzielnicy 
Łódź-Górna, włączył się do akcji 
TKKF. 

J. N. 

Cracovia - Górnik 
2:5 
W Krakowie rozegrano towa

rzyski . mecz piłkarski w którym 
Cracovia przegrała z mistrzem 
Polski Górnikiem (Zabrze) 2 :5. 
Bramki dla Górnika zdobyli: Lu
bański, Lcntner, Kowalski, Pohl 
(z karnego) i Musiałek, a dla Cra 
covii: ~owalik i Stokłosa. 

Z wgcięstwo 

koszykarek Polskl 
w meczu z NRD 
W Warszawie rozegrane zostało 

międzypaństwowe spotkanie w 
koszykówce kobiet między repre 
zentacją NRD i młodzieżową re
prezentacją Polski. Po zaciętym 

i stojącym na dobrym poziomie 
pojedynku, zaslużone zwycięstwo 
54:48 (23:18) odniosła drużyna Pol 
ska. Najwięcej punktów dla Pol 
ski zdobyty: Pabiańczyk - 19 
Chwastek - 13 i Majde - 12'. 
Dla NRD: Krause - 17, Paulik -
8 i Kuehne - 5. 
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