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Inauguracja
Tygodnia Solidarności
Uczestników

Ruchu
Oporu
W.Kielcaeb
Uroczysty
przebieg
miala
łnaągura.cja' Tygodnia Solidarno
id w Kielca_ch. Ur()CŁysto~ć ro:::
pćCzeła zbiórka. na Pl. Obroń
(ÓW BtalLngradu, _gdzie zcbrall
lię, byli partyt,and,
więźnbwJr.
poJltycznI, bojownicy o woln;:l~ć
I demokrację. Pt"lybyl tu tilkil':
~:icl!!minlster obrOTlY narodowej,
prezes ZBoWiD-u gen. Janusz
Zan:ytkl, oraz I sekretarz KW
PZPR p-oseł Franciszek Wacho~
w:.;z, 'którzy złożyli \~'lf'nlec pod
pomnikiem -wa:ei(;'c;mości. Z pli"1~
C1.l poczty szt{"ndarowe ora~ zebrani prze.ul! ulicami mm5!a
na cmentarz poległYch i zamor_
dowanvch W OIS-tat,niej wOjnie.
Nad grobami pm~m6wił do zebranych prze\vodnkzący kielcc_
kie!!:!'}- oddział,U ZBoWiD, SoMa
1.,Ośka"), były dowódca, BCh w
województwie kieleckim oraz
Ben, Zarzycki. Nas\ępnJe dęlega
t je złożyły wleilce,

I

W Radoml ..
dniu wC1.or.ajszym r6w"
niez w Radomiu bYli p,arty~
uUlci z okresu ubiegłej wojny
manifestowali swą solidarność
ze wuysikimi na śWlccie u~
czestn,ikami F\uchu Oporu -pn;e
cfiwko fS'szyzmowi.
O godz. 9,30 przed gmachem

Prezydium MRN zebrala ,s:t:
grupa tołnlerzy byłych oddt.ia.

Praprawnuk

MIckiewicZiiII

U;wef!am.. 'te nbowls,tklem

~ ,mt'UCEyti się loby..

wałelew _ł poa:tęvow~ - WO~

bet! niegO ucxdwie. Zapew~

DWn, ~, w pttyszłll$d, JdN

Jt, :Bmmunł . będziemy z

,ldf:b;', łub

mnych

ł&~

Pl'Z)IC%yn

~~o unleruchomM p(lm~
p, --., uprzednio :t.;,,~;I&doml~
I'lIl o tym 'obywał-cU.

Dyrektor

MłeJłlkl~D

Pnede:łębJonłwa
WodoelU6w I Ka.nałh!atJI

Brawo!

w Kje1eaeb"
N'ares'tf}e znalad

chcenago ekranie
WSkrzeSićl~~~~~

a poza tym -

kochapracQi..,kobiety !~~
I;;;a~ff,ik~"~h:~~f;~~r:~~~~

!W}]wlad

z Jerzi;m Góreckimi

;.It 'kłoś kto i1leQru -prązulI:ł.

IJbyWałe)em
n'e wolno
łuecl6. Jak kurkłem od kra~

te.

••t
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Do żadnej ze znanych mi
tzw.
omyleksądowych
tej sprawy, wtłoczyć nie umiem.
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kich wsiach l, miarteczkac:h, o~ 1.rezygnowJ!lł to tego 7.!lm!aru '1lW-Wu wyboró:ego:Nr 54 ukale"~
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'Okr~gOWeJ~..
lComi$jl_,Wyborczcj,
zawiada-rni.'ł
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MumiO wyro~u skazu.Jącym red, l. u.Glana

Reuterl'l~! Plóoo.w.ał JUZ. ~tw:m~yc rząd,

1i,,~:)S rządov.y w JOrdanh!
.trw""
.,
'"t'
W $J)boię ,W!!{':lO~f!m rot~lo,śnfa' racHowa w Kairze po~
W
Ol
1
rhb" tl!! minit;!rowi
"Pf.(łW
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L, wewnp,tt'7.rlych w poprzednim
UlunelnlaU~C't.C.. ga:,:npo:e _ Abdel/'l'w-j Ka!mc~
,1l',
_ ''ł
wi Nimrom tld!'!ło si'.' tlt....,.D~
_~'zyć t'tf'd. ,Jedriaki~ wiadomośc
O ,rę'gu
tn,o_ka1_~la 'Sl(i n.ie~ci$IEł: Abdel
*'
NimF mh.ł jut. go!ow" l1itę
ct10nków ,nowego_ ;!71t.i ytCI,U i
?"._mler7~'lł. J'.. 'tH:Zf-d.
~t..'!w. ił:t ·JeróW Wlc!unlu, Pajęc:z;nie j Wie·, l . II
- d'
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Obrońca Mazurk!owicZ3 adw; l: Holmoki

n~l~~amj!;jl.- t~;zen!!

,:n

W zwiqzku z rozJl~cm, jll
k.lego
nabrał
n:e,·-crCk!W<tD.Y
wyrok w sprawie Rale:15kl
contra WoJ.<Ulowski, '-pn:cd~ia·
wklel PAP red. JanmN:
R6$~kowlJkł pr~prowl1dŁil roz:
mowę 't nestorem pollJk;ej pa"
lestry, ad'W, Z~l(mll~t~1lI Hf)r~
mokI., Ontrnw5klm. który
proc-esle MazurkJewlcr-a
wi,adooon ' - byl obrońcą oSkarlonego,
D

l~c;t. jego. W.Y:~lllt.' n,.-c. 'pO~lodly
4lę, W nled~lelę ~d)ął 1)11:
po rat drugI mlajl utworzerua
n:ądu _1 r01.poc~ł ro%-mowy :r
politykami jordańskImi.
W ni,oo'zlelę po poludn!U
,,":prowadzona została w JardamI cenzura W.'Izydklch depesz
wYllyłanycn ZA $Irankę, tak że
wiadomoŚci nfldchodz,!cf!' Z,tegol
«:atu .!Ią bardzo lIl<ąpe..,

_-

' D,auaura.
1'
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TygodnI'a. 'SOII' d'arnos' CI'
Ucz,es&nl
& • k6
W
R'U C'h U O P O r U

lilce o zgloszenJu lisiy k?ndydlt~
lCrw na, posłów;
,Jak podajf} dale.' aIH~I1.dJł
Jak 'wiadom'd,wdnl1.l5 ooaj3. Reutera, król Hlle~e-i:1 Z1ilprobr. w ;~:yborai~h' ,uzupełniają~ ponowa! pl,"I'..c:wodnlctącemu .tleCY.Cl1 do Sejmu w okxęgu'_Nr 5. tlatu i -b. premlerow'. Sa!dow~
--:, WieJuń; wyborcy spośród 2: e1 MuWemu, aby I'M.il1 ł y:i!l'
"lrandyda!ów dokonają' wybaru mi~j! utwon.en!a
gabindu.
' '
,
jednego pOSła.
(Doktnlczenit ze str. 1)
toin..
zarejestrowanej
liśde, I·--;"'--~------I
zgłoszonej przez, Okrr.:g(W.,'y Ko~
!ów AK, BCh i AL. przy
mltet Frontu Jedności 'Narodu,
dźwląk8Ch orkiestry pr:eemsfigurują nanviska ,kandydatów:
s,zerowali on! ulicą Zet'omski~JJ-nlesla-w.ą. Gl\JłfuJ.ldeS'Q_ .i, ~~
go do szosy" w«rswwslvle),
miena. RybczyńJkłf!łO, Obydwaj
gd:de w jednym ?; lk:myt:h
handydad, synowie Zjeml WieInicdllc stt'8:ceń Polal,ów przez
lunFldej :~ą- działacznmi 'ZSL,

'

.

Iych bojo\vnik6w Ruchu
ru,

Opo~

Zgrom8dze-n!
b,.
,
Ruchu Oporu w llctb:e ,około
-300 osób pt7.emaszet'ow,dr _ul1~
cami m1.a~ta, oli, następnie w
po,,:,adr.e l s~t.:P'len!u
,
isty
hHlP.rowskiego' oklliXln!.a złoży· k:V
m"
-d"o""ko·nh"",,,h
l' wiąUlnki kwbló~
h,;tlerowsk!ch,
; Do przybyly~h . przemówiI, ludności po,l!;kiej. Do
kolcg-Il
Bernbowi;ki _ Harnaś, - dzonych prz.e}·M\V1<lli
M6wiąc o roli byłych party- Molemw l Si'OOrek. N~
zaotów w okn!s.ie ubiegłej pn:enulrsz:u
,zgromad:tllo
wOjny, mówca stwicrd",:ł, it około 1.501) osob,
(~dem walki 'zarQwno AL-ow"
ców, BCh~owcóW l AK~()\vc6w
była wolna, '5uwcrcnns !'ol.~k~.
Wf3'(.ySCY oni
za
t.ym na
grobie
uczonego, na woln4 Pol.,kę. -DZ1Ś -nJe mowa
Jt:'
~ment!lrz.u przy 'ul., OkopOwej .,.
Warxza\vie. hczn1 członkowie
ł'
zap-roozono 00
ZW:IV.ku -FJ;perantyslów V{ Pol* podnelna._ DZ-lś byli p.arty:wn" i
Krakowie 80
~ee z!()żyli wieńce' 1- wiązanki -ci AK, BCh i AL litOją w jed· I
ląC im -tzw, perrrulnetl
nym szeregu, 'na gruncie re3- Węg
k:wiatlhv,
pa,stkl n~ a~y;;to-wan:e
liucj; paidzJcrnlkowep.o procesie_, Komu 7.-n]eżaIQ
gr..,mu budowy SOCjalizmu w ....,
Do zgromadzonych
gro- PolEce-,
bowca_
dr Zamenhofa.,..U lI.tóp
prlemó~
pt.'letnQ?.nt"J
re1tlam!e
~OWY JORK PAP. Po 3·typrzykrej $prawy - nie
wił 'wiceprezes Zatz, Główneqo
W Zwoleniu
gOCrlJOweJ.- Podt,ó.ż.y po. .sześciu ,.et r07.waŹ1\c.
C;,,;;;;,;;,;;,:; !jZ"W, ~f>perantYM6-w w Polsce .
.
~tanach USA wrócHa- w ,ub:eg- gót w moim 4-t~"'ow.ym
,;..:
n Zawada. PodkresliI on do~
. 'r,,!k:te w Zwoler;lU odb~ły lą sobote do Wa.szYT!gtonu !l-eso wQzd:miu z
,wielkiego ~lę 'obchody -z 'ob.!.Ji dni. m:ę-, bowa grupa polskich- ('k$pertów ten błąd
dzynarodowej (;olJd:unoścl by- węglowych, która pn~'byJa do W.\'f1\1:. Wynikli z
c.;._ _ _ _ _ _ _ _, . , - - - ; , . . - - - - - - - - ; , . . ; , . . - - Stnnów Zjednoczony('h na za" ze Mld v'; takim
prosze-nie nmerYkallsk!e-go- to-- procesie uwal -p
warzystwa węglowego, W roz- tość llprawozdan
mo-wie z waszyngtol'Lskim kore>;
Jeżeli zaś
pOO1dentem PAP red, ,Kernerem
przewodniczący grupy dyr, bn
Mirosław poinformoWał o' prze*
biegu teJ podróży.
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Z no. bytu'
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Depesza premiera Cyrankiewicza
do CzouEn '" lala

nową _fazę
I»W$Wńcom

watki, przeciw·
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i>kręga~h,
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WYCh
.. W' me,których
Z.'I
d-ruJfęj glr,:my 'wznowIono 'ra~ ?,
dlową kampanię 'propagandową

zklttdanie - brem!, Jak stwie:,~
agencja
6ą to 0-

&ute1'a

~~~~r~~:;~j~:~,~.,~~i&'0~;~~clr~~~~~r~~i~i~L",,:~sunię'da,
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Snopówna i Baran zdoby1idrugie miejsca
w przełajowych mistrzostwach Po!skt w Skarż).ls"k'u

S\lI1 R:;,!:".'ll.,{>W

AKS Chorz.ów
Gllł·barnia

CWKS Kn\ków

Concordla
J\'apn:6d
Che!mek
Brm1
SlaJ MIelec
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SPtlUTOWE

l .... ten czas Je<:.".JeSZC1:e
nie tak dawno entl.l;ejatmOWfllJśmy Sle -puika
n.r'm- 2wydęstw~m
Stau/::a
Kr6Jaka. s, tu ,już -:ta dwa ty~
godnJe znów wyru.szi na tra~

Karnecik Wyścigu

Za dwałygodnie

sę ,Wyśdgu Pokoju
barv.'n/l
kawalkada kalano.:y kllkuna~
stu, krsJ6w Będz'ie tO iubileu
6zowy - dz:esiąfY start tej
imprezy.

WVDAWNICTW!.

Ijubileuszowy

4

a -rynku ks~ęgal'sk.m uka~
J;e się wk.r6tc,e bardzo de-e
kaw'a kSJążka'- Arpada CHłl1ady
pt,: "Pllka',itoina". Z, uwagi na
to, że ksjązka ta stańowi doskD~
nały ;material I!zkolenJowy,: po~
włom 'Ją, nabyć W$iW'$t!y ,ttenl:~

N

")'l/lucż,vcl"'l..: Wlf,! sędziowi(f,
J1l~truktony działacze· \ z.awOd~

J'z.r,

nicy. :Wobec ogranfc;onego na ..
kładu, PZPN,

WarliUlwa,

Al,

:UJazdowilkJe 22, przyjmuje jut
zamówienia _ z

wplatą na1dnoścl,

r6wllo:czeSnl\

Cena tego 'wydaw'mctwa jest
doś..5 wysok,a bo at 76 zl,' sle
J')(,slada ono_ BOO stron bągat9
]ustrowaoegn materialu.

-J<>O<>i-

Co 2! nazwami
klubów?
Mamy' JUŻ, bat>;lzo

dużo

no-

, 'wYch ,i ciekawych nazw

kl1,lbpw sportowych., Ostatnio

np, klub ~portov,iy'- w'- BJJż)'flie
wróci I do sW<-,j tradycyjnej na~
'zwy ..-:; Kurdla.n.

CHYCHŁA

ukarany

Z
prZyjmowaniem r'!DVl.rych
nazw jest, jed.'1ak. jeden mały
GDA~SI<.: Gda,f,,1;k\ Okręgowy
kłopot, dotyczą.cy s:!:czeg6lnie ze
spolów Plłkarskich.' -PI~epj5Y l Związek' Bok$;er.skl podjął na
jednym
-ze, pw~ch ostatnich po~
postanowienia PZPN j OZPN m6
k~-3! wlą, i-e ,tv' jedn.rm okrqgu nie I'iJoozeń deCYZJę, na mocy, które)
j
trener gdańskiej Gedanll
a,t'~e~ moie
mistl'zowsk!ch
startowac(l;Iezw .ózgrywkach
'względu na Chychla nie, będzie m6g'! przet.
grona kl/mo!",1 kJ<lsę) 'więcej n:źjedna clttiżyna okres jednego "foku seku.Tl'do~
t(1te_dll uwagi!: o tcj samej nazw:.;!. 'T'l"wba wac reprezentacji, Okręgu Gda,}
SH? z tego wilie, ab.r -dr1.l.,y.n y · P!łk. al'Sk.ie. sklego.
przy Qbiemn:ll sob1e
rlil.ZWY
flośd sllJ~ zwrndl,\' uw.agę na odpowlcdnle
D~cyzja pOdjęta została n.!!
- ~. _ ki l kO!11un:kąty, OZPN _i "prawdzHy skutt;'k nh:~taktowneg(f zachoWI:!'
l!Jskn::nt na
czy nazwa, którą
projektują ,~ja się Cnychł, w(-,bec tre:1era
':"HI.'"'''' ol; nJ~h, sobie _obrać, n!e została juz. ,{arnat.ha
podcza$ ostatnlch
wcześnwj ob::ana pl'zez inny_ 1_ bok.~::rsk:ch ml,trzostw PO.ISf\i,
J:1Ub"., Wtedy 'trz.. ba znaleźć inną 1 Trener KHt:nath. . w.'YznaC'?O~Y.1
nazwę, bo ta nie zostanie za~ bYł przez GOZB do, pcłme.ma
tw;erdzor.a.
funkcji
sekundanta druzyn,"
.l<dań~k~ej,
Podczas spelnillnia
-o)O{o$wych ob;)wil-p:k6w trc'ne-r Kar~
,nath- został -j,(ill9łkrotn!e potrsl,
tc>wa·ny przez ChychJę W sposób
i
nietalttowny.
niegrzeczny
ChYi;'hłs. utrudn;al mu - ponadto
wykl"1f!ywllnle obi)i,vlązków $e~
kundanta.

I

.·.iy'~.I,"1

lł~~~;~::'~,~iffl':1 ;~:,~:~·;;~',i;:~h"~,'!;~:.~ u:
1 ':~"p;;:,~;~;,i:.
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lą

Kllkamśde dni; jakie dz.ie-

Dania

t,i bardzo

nr;$ od .startu,

niewiele-. Na 'pewno

więc

larze tych państw, kt6t~ zgło
siły 'swój ud_zlał
w tegorocznym .wYścigu Pokoju, czynią

teraz
ostatnie
gorączkowe
przygotowania, A my p~zez
będziemy' chclel: ch;)ć
w ,,skrócie poinformować na·
szy{'h czytelników o szczegó.lach tegorocznego WYścigu.

Fo siedmioletnie!
prze]"'\:l,rie
wznowione zostaną- ..;., w myśl
uchwały
-walnego
:tebrll,oia
PZPN - międzyok:'ęgowe spot~
k9nia
piłlum,>kle , (') puchar
KOZPN im, Józęfa Kałuży" W
zawodach brać' będą u.dział reD
prezehtacje okrę'g6w: Krakowa,
Lodd, ..OPOl"., p(}l.nanla. Sląska
i Wa~z.awy" Delegaci tych okrę
sów 'na_ "ostatnIeJ konferenc.li w
Krakowie przyjęli regulamin
rozgrywek ,1 mtalili terminarz
.apoikań na rok bleiący,

'I'e:mln-aTZ
nll"~tęP1Jj!iC-o

p,zedstswla

(gQ.~p<>darte
mlejli~l.l):

uza~adniaJą

I

i

,

1f,l'"patdZlernika ,p~.,ań-8tąsk.

,Mecze rewan.towe ~tatl4 ra..
zegrane-, w roku, przyszłym.

..~~~~:~~[::~~:~[~~KrakOWie
~
re

n:cznymi, K01a):7.e jc-dna:t po~
jesztze raz do Pragi,
gdzfe będzie taki~e meta III
etapu, Trasa X Wyśdgu !iC7.Y
2.20n, km i 'poozielona jf;'st na
12 etapów, których zes!awle~

nie

podaliśmy

kilka dni temu,

wwlte - ,r,ód'i; 215 km, Naj~
króts:te:
Ka.rlol-'e Vary, _
Karl Marxsi.adt 138 }'km i
Lód'l; - Warszawa- 140 -km,

Kilka sł6w
O startuJących

w

.

społ6w,

które "tylk9 obni:i:flły
imprezy' l, prZYIiP;u~Ut~

l

I poz!om

}y kłopotów :e: Jej org:anizacj~,
NJiej p(ldąjlmw wykaz tapro--

$l\':}nycp zespo16w- wraz z nu..

meramI start.Qwym!, w jakich

jechały;
I bę<łą
Anglia

%155 60
0

XI;Sl-El6
Xl1/67-72

Węgry

Xm!73~78

NRD

X!V!79~84

xv/aS-gO
,XVI/91·SS

Au.~tria

Rumunia

tech~

etllpami bę<;1ą:
Berlin - Goerutz 225 km,
Praga- ,;..,. Brno 224 km l Kar

Opole,
HI maja Opole - Kra.kó\v.
maja LOtU - Ponmń,
19 czerwca, Op(lle ,':""'" Lódż,
U, sierpnia. Słąlik --,Lódi,
11 wrUś:nia Wał'4zawa - Opo.-·

~.~~1~~:~i~:~' l 29 'wrze~i'tla
Kra,kiiw - WUIIZ3
,WJ!. {S'ąsk - Opole, '

(';tap

Na.ldluższymi

na

Wa.i~

wt'.gJę<iarn!

IX/4[lo54

Polska

wrócą

1 maja Kiaków' _- SIl\<'ik, Wa.rM
szawa - Lódt i Pou1l1-ń "':""'

łe;,Udi'-,Kra.kól\'.

tradycyjny

Ho-landia

Vll.!37~42

h'RF

dooltola Pragi, co gospodarzE

sl-ę

er.awa.', - Poo:nati,

się

VIII;4;HfI

LUksel't',burg

P,owy:b;za mapka Jest obra~
:wm tra.:;y nadchodZącego
Wyścigu, Jak wtdać, zajdzie
w n:ej pewna zmiana, Nie od~
będzie

Finlandla
Francja.

JUgosłaWia

-<»0(0-

aluży

V!J31~3S

Wiochy

ten czas

puchar

V/25~30

Egipt

ko-

XVI1!97~102

XVIII;lOS-lOS

ZSn,R

XIX/I09-114

S7.Vo'ooJa.

-XX/l15-120.

Wlacio-mo już, te z wytej
wymienionych_ drużyn nie sta
-na starcie: NRF. Włocby,
Austria Holandia. W'ich mIej
see ,,',yslano (',A,pr J;;z.enie dn
Szwa;cani. ktńr<l. ~t't odmówI
la, Potwl!!'-rd:<Jlo
na!omla~l
,swój udział 15 zespolów, które, w powyższym zi',;tawtemu
podajemy drUKiem tłustym,
ną

Nasuwa' f!!ę wIęc PYla,n!e.
czy tegoroczna, -o-hntaa Wytej:'
gu będtle .słabsza nft ,w f{)!rU
poprzednim,' czy też: slln!ej-

sZa?

Będtle można

to

stwjer~

dzlć

autorytatywnie dopIero
kllku J::hoćby
-elap6w. Ale m:lwa., już dzIś
powlerh:leć. ,że obsada -w tym
po rozegranIu

roku test' bard.zo' sil..'1Q,
- 'Z~ill'.lroczny

zwyclętta

ZSRR - jedzie w !'Ii'! jsll~
:n)~jszyn\ !kłlldz!e, na czele z
r~elal:yjnym Kolumbetem:

-

- W 'dru:!:ynle osa %1'I6\Y
ujrtymy bohaterów tras 'Wy~

s,clgu l"0koju, _dwie na.lwlę}l;~
i>ze jego l)OstaCie - ,Veaeteg:G
t nuil~%lu.: •

.:.. ,'ZespóŁ NRD '~owad:tl
olimpijczyk j 1eden r, tr'umfa ...
tor6w WyścJgll - 8chu}'.
- I'U!welaeja' Ięrzysk Ol!m~
pljsk,ch - AlIgUa- pt'tyjedzJe

na, czele:: br.ątćwym 'medlii:~
stli - Jaekl!lollem j znanym u

nas rywalem' najlepsz.yeb kolarzy - B~t~lnem.
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LO \IV

LU O ty

N:e jestem stałym m:c-szkari
('eOl K:l.'lc, Bre ni.oie
jaku
cz)o\\'h,k ',h' zcwnąl!ML"
n;e
powin;encm tak y.;LIO, ziabje~

Dobra rada
dla "wdówki"

rać gipsu w 'tej .spraw.t': Ale
-:- wydaje mi .5;ę, Li: to wla+
me pozwal/l mi, na U\1"lymanie bartiz:ej
obiekiY\\ ocg\),
bardz:eJ swJezego ~pojrzenia,
Dlatego ki po;:walnn1 s(>lJ:e
dać J.edm;. _dob-rq jak nli 's:ę
,~'ydaJe, t'adę: nie zab!jajde

cle,kawcgfj usi4gl1;~Cla 1!rnlllOl',
skiego kW<7f'nj{'m itl.lwq f 'p;",_
ni,ąd,zmL Nie zabijlljde tegu,
~:o ~e.>t, w kieleckIej "We.>i(j.Jej

wdowc,," najcenniejsze:

uko-.

chania -sztuki -' dla !;z1ilki;
rezygnacji z wolnego -czasu

na m~lące Próby; U~zclwego
zrozum,len,la, że nIe należy"
b.ra.c pl€mędzr Ul to, co l'Qhi
s:ę dla pl'zyje-mnosci, -1~1. w
cz~m, !Się nie jest fachoWcem, ..
Jez~ll Ul-bijecie to w.szY.5Um,
zamkn!e na wIdowni W'.:'tIlSzem
nie I z.. n!kn'ie :l:,'.'czl,iwo-śt,
P02C-Slanie ZlCkŚJiWY uAm)~h j
znieeierpEwienie,
Ocena bowjem, będzie już calIdem in-

...

T,n:eba umiE'ł Utchowsl: wła~

tciwe wyrnia,ry!

IS

"'.kUltlC. ja prZY'b. ier! !!Ja. :.51;' - na _skutek nledMtBle-r.znych
leo Slero;de zast-osowame ko-mpetencjl - komit{"ty rad
naroco,!vych do walkt ze
J"je 'od lat rtl€tody. _powstają te-ż l;:ul"cj'l, Unika,:ą .1ych sprv:w
nowe ml gnlf)e:e !a1szyw~j l'ó\\'n!c:i:. i organa MO, n,ie znaj
mterp!'etacji
pópaidzlerni){\}- duJąc opareia_ w odpo\viedn,ic\
wych przem::tn' g~r>oclarczy(.'h, p.rzepisach
prawnych,
Ja,k')
P,o kieszeni kOllSl1!'11t-nta ude~ przykład łTlO1,e J.l(:liSluiyć fakt,
na jUi, -nie tyjko nie-uC7..ci'wy Z!! ,przekupniów spl'z.f,dl1jl\cyoh
,sp!'zE'dawca ()!l1.ukuj~CY na _wa~ po wj'liokl-ch,- wnul;:h
cytryny
dze, mi~n:e, 'gatunkIJ towarów, - "karano" ooblef;;jąc, towar
czy' "konik" wyku:;>ujący bar- i placqc po' dokla-dni'm 'zwate'
dz:ej atra.kcyjne ~"Jwary, by nlu 30 U za 'kJ;!
&pn:e-dać je, znacmlr.- d!'otej na
Stworzenle odpó-wiednlch
ulicy lub na !:Iat,arze, "Ka.dry"
l;p~kulanlów "uzupełniła" część Ift"w 16rm~lnych,' ,, __ nawet
\vlaśdcle!i nowootw>Jrtye;h skle~ 1l:04'1,lzowa'nle' państwowej, I
p6w, dla kt6rych ?ród!em za~ leC1Jlel -:kąn,t,roll, ,\vyde.je
I 'Jpatrzenia. są' przec:ekl z w:po- 'nle- '"pcwitmo nastrf:CUłć
szych -trudni1Ssl. __ WI,ę\"!t!j
lecr.n;t:,\nego handlu,

<

i,

całe sześć lal po premle17.e w ble z<'5p::.l;Jw amtdm~,ki,;'h: t:ho
Wiedniu ob-chodzila, jUl;llf.'l~z wilie zilwod(;I\rstWll, Laon; -to
:1O()~nego p_,zedstaw:enid {[akt amll:0l'7~', k!Dl'ZY już od pierw

:na owe czasy niezwykly~). Wszej p:'ó\.:-y Hezą nil sub'.-,_enLondynie, w ciągu l.aledwie cje i legitymacje llkló·r"JÓ:!,->
dwu lat, wystaw:ono ją -na Pil co bn:. rr[e:'l'olcm _ m\"~
l'aty~ Do roku 1910, zO$taJa slą -:- 'kicQY mozn'a lootać a·~'·
przełDZona. lla ID języ:"(w
j ty.,aą? Poco st:lrzędawn.z'J.' 5klę
osiągnęła ogólną liczbę 16,000 pie, jdli wy,sfa'rczy co wieIlnedstawień!
czór ,po!~a7.at: zgrabne (K'gi li
Potniej naturalnie trochę 8])0 zyska się większą _popu:arnośc
wswdniala, lainteresQwanle nI" ! - większe pieniądze~ P!r'

QslabłQ,

ku, wymaga

nif.'mnlt:j pozostała j~.s:r brano w:ę~ tyslą::e, C:l:CKll .'lię

wle:ić -, m\li':yczn!e składa ~h, S\\-'.<.Izdy już są1
prze,ciet dosłownie z "innvch
I -ows~em - są

gwinzdy,
pr1.cboj6w (Plesn o W!lj!, Usta lecz róv:nocze~nfe op..da wzru
~~~t~.~a ~ll~lakłs:;: ~:~nę"lt· .lizenie Przrrl1yka5ą 5lę oczy
.: nle_lółym humorem, salorl\' :t nu zapal i na $\',:0:51;.' u:'ok
IUdowosdą

(tnńce!), na I!cf'nle
kS!l\łG;cia", MD~

nl!wgo --poniżej
rna rzecz!

Przyjechałem

do

K:rlc

złotoną stłuką. lu~

&Oble ,J. tak

dzle, którzy :na ,cen'le sImą
po _raz pierwszy, dla których
kaJ:de

6łowo

cudzozJemsll'le

zenującymi

SwobodY:1

ku w, p-orul.z!l.nlu
wJenll.l, w

tańcu?

się,

nJ('h, naJwam.Cj57o"t dO.!ltMC'e:mn Il~ć
warów tlI!.

nyrh
dt:osrL W

I szych

lilęcy,mlnl

ro
'

ni~

I

tj).>

wad1.cn'a
bądź

IIUZ

nowych pn:eplsów
PI'1,{.""tl"l-Cglln!a

llc!slt-go

!stn,eJącvch
Sknlpullltne
Z.M~t(i'''ame
tO\\arów, dos-tar~
cza:n,e do sklt:pów, np, masRr~
Ilkkh mIęsa pOdzielonego ,na
I pow!adamianle
kimP"'IEl10::'''''''o" o, tym, jakie towary

1.:
:,,:\~:e~,,~;~:;~"j;:;YC:;i.;f,;r,~~h:
;);;~~i.:;!{~~{f~~::2i~;!~1 p~",:,~"óhych

prZCmY5!u
_się t11
w

znnjMuj~

,sklepach,bArdtIe,j by
a000 laQę

No

g~bmi,

'kt('ry.::h glosy beztrQSK''> gonią
()tkk'S\r~ i
odw:'otnie, ludzie,
którzy nil pewno pnIC')~ą war
tCoŚc!owo w swoim zawoqz:c,
ale na scenie beuadnJ S4 nip.:ym dzied, Sarna pam:ęć nie~
stel,}' nie wystarcza", Trudno,
ja wjem, że to pl'zyk:"c !-Iłowa, ;
lecz_ tak to w$zystko wjs)ą.da
Ł PC-l':,:pt>!ttywy trch celó\y- 'j •
tych i,ądań, ja,kie Eta'.\i)a SQ~,
b:c kierownIctwo OPlO'lCikL
N4We~ znakomity z('spo1 łlma~
torskl, tylko, nlel.mlernlą nad~
kQ okazuje się, być ;:nt'Mym
zespołem Z.II\Vooowyro.,>
:.tyjemy" n:a etapie Wei!ołORd,
Lljdzle chC4 ooetchnąć po la~
tIlch
'
l sr.m!ry legi-

sta-nDwi _nIeraz zupełnie Plls!}·
dźwięk, którym naw(>t ml~
mo wrodwnych zdolrIOM:I' ~
brak jest najczęściej "D-prdll'l

.8cen!c~l')ego1

I

zycla gc:.mod'H<n{>gO Pltl''"'WSZ1ł z ta. PowstaJe kQmcczność wpro

arnatO.'5ZClYln)'< Na ,$ccr.;e po~
:r.o~;tają -nie dwucLcnl ludzie,
kk'l'7..Y TIiC{!obnt dykc; .. , pod.

% p;c:'ają

pewnym niepokoJem· "Wrtiolq
wd6wkę"
wid?ialcm JUż - w
kilku wydaniach, fi. ZI'I".$:dą każda operetka
jest ;,w7.t'Cież
sJ}raw4 piekIClnIe dla <:.matvD
r6w trudną.' I glos bowiem
in:eba tu ,poDjadać ~wca!e-, .....'ta
le, l gl'ać nlt'-g01~lej nil; w
teatrM I ttlńczyć" ił pl"l.ed~
W!lzy.śtkJm
trzeba mieĆ
wdzięk! Operetka zrobiona- beż~dzlęku mu'sl leiW': j
choćby
clągnęll ją za wlO1)Y rwjlep~t
apiewllcy { najlep.'d, ak:r.r~y,
Trudno", Jak :zatem porad1,ą

znateić

nej ohsen\im:;i zjav. isk nB.5:teg::l dziWnIa na IltMdę kOBlIumen

i 'dziś żdazną pnzycją re~ na
na.s:ępnf.',
w:~ druko'.\"a.lo
pNtu~rDwą w~zystklch -scen ',G"" s:ę prognun' 'z p~·etL'\lsjł)naln)".
pcretl;uwych ~winta", Nic za~ mi zdjęc:ami, 5pi"a!o s,<; kl,n

:~~!~,1j~?-~~~~]~~~:~~:fJ~~~~~~ ~~e~~li ~~t~~~~~itm:kq, j~~;,~

u1!d~wlenle

przYC1.yny ganków w J{amym ap'rawie
handlu uspulmnlont"!o, by w
\\et na pOOstawH:- p)w,erzchow tM !lJKHIób ngrod1llć dl'Ołi
Na! trudno

naras'ającCJ tab speln.tlacJI, na

't.!%~'

go Teatru Muzycznego. Ta o~ chodzi s:ę na .scenę, sp!c'.\'a
pcreika nie mo:!:a nigdy za~ się jaJ.t klo um:e i p.rosz ę -

znajdują' .stare, w:ypróbowa~

!

wy~

WdZi~

w

rru)~

W d:roQ-ze do BaH tHhatm1<}M

nB, dów!ed:dalem 'się bHtej
co l' 'jak. ,Ze ten' jcst tym, 11
tamuin tamtym, źe, wszyscy
rar..em mają .swoje stale WII~~
sl:t.'!ty' prac)'" 11 tutaj,

wlt;C·(I~

ramJ- ".,.,.. nlęrar. bard:tll zrnę~
c:uml, nieraz, z kłopotami ....
przychooU\ 7.e szczere.l!.O tj..

milowlI!11a 'Hiukl ltd, t.e ,d3'~
rektor O:Ługowil-ki., czlo'wiek",

Ja.\( się, t~ mówi, czy'm.!; "hl.'!)u:
l'r.y} włJliJ.c!whf z, n!c1:es,o kle'" ;;;~"YĆ;;;,:;h
11X':kl- TC!ltr',Muz,rcUlY, agIo",'

sU t>llml:pncje ,arty"tów, Zi!~
zesp6J, 'wysta.wlł ;v,'- dzJ(!~

brał
wIęc

miesIęcy

mlę-rę

""':" jednym /;lowem:

pierws~q

p,e~

b}'!f1n\ ,pi;!wnę
teoretycZi\e. I'
sunęla alę
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W~pominał ::te- lada d:tień znowu :tuczną odc~odzM
w&t .. zymB.n~ w roku czterdziestym
dziewlątym
transporly.
,
.
Te wvjaś....·'lienia slutyly w ,przeważnej miene
mojej prywl:l;tnej informacji, ,Kolega. protokolant
mógł, sobie, spokojnie sprawdzać pOEzcżeg61ne d"",
w., w ,~lowmku Q-,~Ggra!lcznym,
Dopie'm za chwJlę miałem podjąć tn~l, z -koje!
ti'mat: podrói Trudy do Szczecina. Jak dotąd: trzy~
rr,~ln się 'ściśle wywaczonego planl1, mówIla mi
dolda4nle to, o co pytałem. I\:o!ejnc' zdani/:!. me wy~
chodzif? poza _okrdlm:l!! z góry ramy.
Zrozumiał-em już chyba wszystko, tO dotycWlo
powodów dla któryeh Kurt, pan! BUli-'llow, 'Truda
l' dziecko' '_poZ05ti'lwall jeszcze w Polsce, Był to chciałoby (;11t powiedzleć najbardzH!'J :(wykły
splot naturalnych_ zllszlośd.
Truda milczała od paru sekund. Z~ecydowa.lem
~:~ juz WZlll.Ć w rękę fotogtafię jnżymcra FehkM

KO~T w tej -samej chwili otwarły się drzwi z kotytana, Wpadl do pokoju_ prof.os, cały czerwony :na
w l'ozpiętym, zmo~zon.yrry wodą ,mundurze,
;,.... Kapitanlet Gabel me zYle! Zastępca ko~
mendanła p)'('ł<;i, teb~'ście :;..arat przys!ell1
$pojrzałem _na mego nie
rozum1ejąc. I) co ~u
chodzi, MU$tal powtórzyć wiadomośe. ITer~1.: dople~
ro wsh,lem i poleciłem protokolantow., _ll:teby sam
lają! się Trudą. M,dlal .. ,
t~v&t7.r,

*

*

KiMY
slwńczyl

-Ii
progu cell, leka.rz wlęz!tmny
juz. oględziny 1 m~l ręce. Obecni: zastęP"
stanąlem tl

komendanta, naczelnik wYdziału śledczego lOn ..
c(!r dyzurny spoglądali w milczenju na pryczę, na
Kurt Buellow alias Gabel - nierucbo-rr-y, obojętny. niepodobny już ani do fotografii, ja.~
kl\- widziałem niedawno na Sępolme, am do swe-gu ootatnieiO wcielenia.
(:.I/.

ktćrej leżał

P..ołoe 'l.vyg.uU wIdnie ~flektory, których u!y~

to przy,

oględzinach,' ponieważ
plęt1awat6wka me rozśw:ietlała

$topniu

wnętrt.a,

I

$ta;Jąc

wita

"uriędowa"

w (Joslatecz.nyr:o
na taborecIe otwJirt Wll~

skle okIenko pod'l!ufltem,
Nie bylo tu l.ui nJe do
kf,rytarz l mimo wszystko zdejll'y.mowam t;tl'fll ,co
!>ł~ stało; mHcUiC'Y w obliczu -śmierci;'
,
-, Nic tnmllllt- gloria mundl! - OOelWal.&-ię
!I~'l'Itencjo'oalllle, po, to, atepy coś" w (lgóle powie"
dz;c<;, - lekarz,

Ta.kl

był

kotllec qrogl

żYclowej s..~~s!urmbann ..

fueh!'era Kuria Sl.lellow.aL" Nie mpglem "~się JlO"
wst.rzymó':ć, od_ myś,li; ie, ten -jego zgon wYJląąa
wlaśeiwle, baNiro ,prouktnie; bardzo ,mj.'l.ko) nie
tnwarzYJitą mu, werbJll!' ani filIIwy , honorowe", ,1'.\le
trIA parade,~ marszu ze sztY'l\'nym,' tr,tytnftllym"-llit
ntnrc p~rcem fQ-rmacjl, Totenkopfverb&n1.;,
l j~go gl'ób fi_le 'będzie :mlał dw~ bJy..luiw!e' w
kutaJCle mery "s" wy\ytych na jqiJ11letliu; nie hę-
dtle sit; 'różnił n!c-zym od ,zwykłych,' ~radlłląeych
~. ,-ciąiU

paru -mles!ęcy

murawą wlęzlennycn MCtiI,Ił,

Ol, nowy lemat dla reliBi,lnych rozwatan $w!ętej,
łt!edy \łię dowie. z pewno.śclą_ pobJcgnie nat.Ycb~
miast zamówić mszę talobną,,"
Us!edllśfQy w t",ablrlt'cic zastp,pcy komendantil)

pi:.c!C:l:łłlI gdy lekarz porozumiewa! się z Zakładem
'Medycyny, gdl'Je miaoo' przeprowadzić sekcję._ 'k~
,1cf,1a naczelnlk_ wydz.lal\l ,przekazał mi łlzcug6ly,
wydal'zenlt(, Kurt- Buellow wykon:ystal po Pfomtu
nlC'ment, kiedy jego ,dwaj wSPQJt.owa,r%ys~,,'z celi
tNilall v.<yprąwJildum! na przesłuchanie, 'Oderwał
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