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Cena 
SO gr 

* Tydzień w polityce * RM 1 posila w przestrzeń * Amazonka 
największa rzeka świata * Mala1slwo Gierymskiego * Giganty 

mikroświata * Perła paryskich kabaretów * Czy jesteście szczę
śliwym małżeiłsl wem * Ważą się losy piłkarsl'liego mistrza Polski 

na 
Społecznym I budo-Ny szkół rru=ne Pr7lli!Z 

Wladyisła·wa Gomubkę na :&Il 
Plenum KC PZPR zna-lazło gle--

WARSZAW A (.PAP). - W 0- . boki od.dźwięk w całym spole
gólnopo1s«:!m Komitecie Frontu C7..eństwje. Swiadczy o tym za
Jednośd Narodu oobyla się_ 1~a- równo wzrost autorvte!Ju Tmva-
rada se.~retarzy i kierowllikD'W nystwa Popiel'ania BudQWy 
b:ur wojewódzJkioh KFJN. Na- S2!kół. jak i coraz częsfE.re i: 
rada. której prn~wod_n:.czył ee- poważn!ejsze wplaty na budo-

-
Wydanie A 

kret.a.rz OK FJN Joz,ef Kali- wę 62.ikóJ:. 
nows<ki, poświęcona bY'ia pro-
ble:nowi bud-e>wy szikól w ra
mach Tysią<:'!lecia i za,s,adom z„
bra.nia na ten cel miliai!'<l.a 7l<>
t.ych w roku 1959 - w myś·l 
wyty<."Z11.yeh XI! Plenrum KC 
PZPR. 

Rozmowy ambasadorów 
ChRL i USA 

kok XIV Łódź, niedziela 26 poniedziałek 27 października 1958 roku Nr 255 (3710) 

Delegacja polska w Moskwie 
witana gorqco przeż dostojników radzieckich 
i tlumy mieszkańców stolicy 
MOSKWA (PAP). - W sobotę około godziny 12 (eozasu 

hl41Elkicwskiego) przybyła do Mookwy delegaeja Polskiej Rze
C"eyp.ospoliie.i Ludowej z pncw ooniczącym delegacj•i, pierw
l!l'eym sekreta.nem KC PZPR. Władysławem G-0-mułką na 

I 
Na. d'vorcu deleg~ję PRL witali: A. Aristow. N. Biela-

jew, L. Breżniew, N. Chruszczow, J. Furcewa. N, Ignat-0~', 
A. K"iri=enko, G. Koołow, O. Kuusioen, A. Miko.ian, N. Mu
chitdinow. N. Szwern1k, M. Su.slow, K. Wor-oszyłow oraz 
P. Po...ępielow, D. KOil'ot.czenko i A. Kosygin. Na dworcu obec
ni byli również ministrowie ZSRR orar11 dyploma.ci z.a.;ra
njcznL 

e-7..ele. 
N a pl.aeu ))1"Z-ed 

lrnt.g1~kali MOIO-kwy 
llliemika.ńcy stolicy 

Dworcem Biaforuskim na cen!-ra.J.nej 
ulicy Gorkieg-0 tluminie 7Jelm1Ji się 

ZSRR. a.by powitać g-ośei połstkicb. 

Przemówienie N.S. Chruszczowa Przemówienie Wł. Gomułki 

Wv1<łaszalac przemówienie pn jacielem. t.owa'!'zyszem Gomul1k~ W swym przemówieniu na) terstwa, jakie żywi naród polski 
'Witalne na Dworcu Bialonu;''·ini na czele. gościla w naszym kir:i.1 Dworcu Białoruskim w Moskwie' dla narodów radzieckich. 
w Mo~'kwk. N. S. ChrusZC't:OW ju. Przyjemnie iest ~reślić. Wł. Gomułka m . in. powiedział: Niech żyje_ i. ~acnia się wie
oświadc.-zyl m. in.: że przyjaźń międ,zy narode;n Drogi towarzyszu Chruszczow! czysta przyJaZn łącząca nas.ze 

Drogi towarzyszu G-Omułka! polskim i radzieckim je-sz,c-::" Drogi towarzyszu Woroszylow! narody! 
Drogi towarzysz.u Zawa<lzklł bar<lziei okrzepla. że urnocnila Drndzy przyjaciele, mieszkańcy Niech żyje nieWl?ILISZOne bra 
·nr-oi::;i towarzyszu Cyrankie'.'.'icz! sie b;:-aterska w.s.półpraca mic· Moskwy! terstwo polsko-radzieckie! 

Dr-Odzy towarzysze. czlon:m- dzy n.a.-zymi kraj.ami. Z praiwdziwą ra<lością kieru-
"'-'ie deJeJi:ac.ii Polskiej Rzec=- Ponio.sb fia5lm próbT wro- ję do was slowa serdecznego po 
t>oS'PO!i.lej Lud·e>wej! gów PO<lważenia J.ub choćb:v <>- witania na ziemi radzieckiej w 

W imieniu KC Komunil'ltv":>- slabienia naiszej przyjażni, z~- wielltiej i piękneJ stolicy Zwią.z-
ne; Parti.i zwiazku Radziecki<?- ochnięcia narodów Polski i ku Radzieckiego - Moskwie. 
!!O. Prezydium Ra<lv Najwyższci Zwiaz.ku Radzieckiego ze slu- Witam was i pozdrawiam go
ZSRR i rz[l.du radzieckiego wt- .szlI'lei d•:o,gi braterskiej przv- rąco w imieniu delegacji Pol
t.am wa..q i;:oraoo w stolicy K ra- iaźni. w.spólpr.acy i pomocy ww sl,iej Rzeczypospolite.i Ludowej. 
ju Rad - w Nio.s·h.--wie. Caly ;ia.o.z j{"l11•ncj', z drogi, którą kn:<X-zą ra Delegacja nasza przybywa .do 
na•ód radziecki wita wa.-:, jaiko zem ramie w ramię. Obecna wi waszego kiraju z wizytą przy
przedl<\:a\\·icieli brat11ieiro nar<> zyt.a dclee:acii PRL w Zwią:?J;m jaźni i bra.terstwa. Celem tei wi 
du p'.}J,skiego, kt'<X'zącef!:o pod Radzieckim będzie niewątpoli- zyty jest zacieśnienie uczu{
WYPróbowanvm kierownictw0'.11 wie nowym. niezwykle ważnvm przyjaźni łączącej nasze narody. 
Po1.skiei Zjednocronei Partii R<> krokiem n-ai1>rz6cl na tei drCY.Jza Celem jej jest 7..acieśnienie so-
botnicrej riro<?;ą huoo0·.vnictwa Przybyliście do nas w prze~- ju0 zu polsko·•rad'ziecldo<IJO. Wi-
tn<>wego OO(:jalii.:,--tyc.znego życia, dzień 41 rocznicy Wielkiej So- zyta ta z pewnościa przyczyn! 

"Ya.."?. obecny 'Przv.ia©ci :10 cjalistyczncj Rewolucji Pa:1.- sie do umocnienia naszego so-
7.w1 k · - · iuszu, do umocnienia uczuć t>rzy 
t~ , !la ·u Radzieckiego, d~oi!.zy :JZ1ernikowei. Cieszymy się, z~ jaźni pomiędzy naszymi naroda 
d '\arz,,Qze, je<>t. nowym swta- beclziecie naezymi aośćmi w mi, a t.a sprawa jest nam bliska 

?ctwe1n ro~viiaiącei się stale tvm czasie i że razem z naszym i dro!(a. · 

DELEGACJA PRL 
ZLOŻYLA WIZY'.fĘ 

N. S. CHRUSZCZOWOWI 
I K. J. WOROSZYLOWOWI 

MOSKWA (PAP). - Przeby
wa.1ąea w Mo...'\.w:e delegacja 
P<Jol.s•kiej R:zeczypoopolitej Ludo
wej Z!lołyla w dniu 25 bm. po 
polucJ,nJu na Kremlu wizytę 

I ookret.arzo1vi Komitetu Ce..-i
traJ.nego KPZR i p:-zewodn;ozą
cemu Rady Mmiistrów ZSRR 
N. S. Chrus:?i~<Jwi oraz p:-ze
wodnicząc-emu Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR K. J, Woro
szytowowi. 

Podczas wizyty, która u1>ly
nęła w pt"Zyjaznej atmoocferze. 
odbyły się li>E!rde<."2lll.e ro7lmowy. 

z wypowiedzi 7,gromad7.0nych W • 
na narad.zie przedstawiCJeli wo- w ars za wie 
jewództw wyniika, że problem 
budowy .sz.kól j.est istotnie pa- WARSZAWA (PAP). - 25 bm. 
!:wy. Mogą o tym świadczyć ooi>ylo się w PaJlacu My.śloewi.o-
dai!le z wojewooztwa k'.~lecJki<>- kim w Warszawie kolejne s;x>t
go, gdzie w czynie spoleaznym kanie ambasadorów ChRL i 
trt.eba zbudrwac 248 budynków USA. Rozmowy trwaly ok. :2 
&l.koln.yeh oraz wojewód7.twa godiz.i!!'l. Opuszczając pał.ac, obaj 
warszawskiego. w którym P"Z"'- annb.a1sadocow1e po:nformowali o.. 
w;duje się kolI'liet':Z!lość budowy lc-L.ekująeych ich dzjennika.""Z'.'-. 
115 szkól za sum~ 700 mlin zlo- że na.'l'tępne .<opofkanie oobę<:lzie 
tych w latach 1959-1966 Sli~ w piąlek: 7 listopada o 

Zebra.nii stwierozi!li. że ha•":ilo godz. 14. 

Prndukcja wartości 8 mln. dolarów -------rocr.nfo 

Duża fa bryka chemie.zna 
powstanie 

w Biegonicach pod Nowym Sączem 
WARSZAW A (PAP). - 25 bm I m<it.liwości rozbud-OIWV - nie 

odbylo sie w Wal\SZawie koli>· jest w stanie zaEl!)Odwić rosna
gtum · Ministerstwa Przemyslu cych ootrzeb kr.ajowcg-o orz1~ 
Chemic-411eg9 z udziaJern prze;!- my&łu i eksoortu. 
stawicieli aktywu społeczno-si<>- W najbliższym czasie rosta
sJ:><Xi,arczego oraz po.słów na nie -.vwoł.a:na dyrekcja budo'·'IY 
Se;m PQW1atu i mi.a.st.a Nowv lab-ryki w Biegonicach. Prace 
Sacz. przy budowie rusza z pocz;:it-

N.a kolegium tym u.padła u- k.iem P'l'ZY.szle1<0 roku. Fabry
chwala o wybudowaniu w mieJ.S ka roz,pocm.ie pierv.,szą produk
cowości Biegonice kol<1 Nowe;.::<.> cie w roku 1963. 
Sącza dużei. niezwykle potrz~b
nej go,s,pod,a.rce narodowej, fa· 
bryki P•roduktów z wcda um:la
ehetni<Jne~o. Będa to ró:im·;:,i" 
roduiu elektrody wee:lowe - w 
tvm do pieców elektrycznych wy 
taoiai.acych .stal speciaklą, ~ra
fi ty. we.e:le do <>!Zl'lliW. clemea
ty potrzebne do kon.."'1:rukcii '1." 

Paratury chemicznej, węgiel a.k· 
tywnv itd. 

Dotychczas J!I08l)Odarka nMza 
odcóllwała brak te~ rodzaju 
a1·tykulów. ~d-yż iedvtrv obeo~ie 
w PoLsce 22..klad prc;cJukujJ,ey 
1e - w RaciPo.rxu - nie m<1j<w 

Przewiduje sit:. że po uzv
skaniu pelne.i rn'">CY of'Odul;:~~'.c
ne.i w latach 1956-G7. wartosć 
wvtwarmmvch przez zak!.<'ld v.'Y 
robów oaiąrmie sume ok. 8 mln. 
d<Jilarów t")Cznie. liczac i:>o obec
nych cenach światowych. 

Fabryka 7.a.tnt:hu v.·ówcz• 
2,5-:ł tys. <>sób. 

W nowym parla encie 
francuskim 

niPW?.11.•,"7..QlleJ przviażn~ na.rodu narodem będziecie nioa.li wz::;ić Sojusz ze Zwia2lkiem Radzie<'
radz1e<\kicgo i na.rodu polsk:c' udział w uroczystościach 2'.'"j;;,- kim i przyjaż1i z jego narodami 
f!O. l)ooiero d'.'.'a J~.t.a minęlv zanvch z ta chlubna roczmcą. stanowią główną ideę przewocl
od C'ł.<isu. ~dy jesienią 19fili T Witaicie drodzy na.si p!"Zyja- nia polityki Polskie.i RzE!C'l.ypos 
delcga~ja PRL z na.."'7.ym przy. \ ciele! J)Olitej Lu<lowej. Stanowią c>ne 

* 
* 
* 

Warunki pracy na nocnej zmianie zasiądzie 
.Współzawodnictwa jubileuszowe 546 deputowanych 

wa.żne ogliliwo jedności obozu 
socjalizmu, a jedność pa11stw 
socjalist-ycznych joast d~ś na.i
większą gwarancją zaipewnienia 
światu pokojowego życia. „Ił Xll" przeleciał nad Antarktydą 

W sojuszu ze Zwią2lkiem Ra
o iwdz. 9. a o 18.20 byl nad bie- dzieckim. w przyjaźni z jego na 
gimem. Taro wz1at kur.s na pół- rodami widzimy najlepszą i naj 
noc i o 23.49 wvla,dowal w ba- pewniejszą podstawę pomyślne
zie Mcmurdo. I go, pokojowego rozwoju Polski 

bez lądowan;a 
MOSKWA CP APl. - Agenci a 

TASS oo<lal:a, że w piątek ;:a
dziecki .samolot tr.a.nsiport:Jwv 
„Jł XII" oilotowa;ny przez Wik
tocra Piemwa przelecial bez ła
dowania nad Antarktydą. prz<"· 
byw.aiac "trase Mirnyi (rad:zie.•ka 
baza polarna nad Oceanem ln
dyjski m) - Południowy Biegun 
i::eograficzny - Mcmurdo (am<> 
r\•kań..<ika baza anta!'ldyc:zm.a u 
''·'YbrzP.żv Morza Rossa). 
Ulug~ć trasv wvnosiła prze

llzlo 4 tvs. kilomet.rów. „n XH" 
łlrze)cciał ia w ciaru 14 godzin. 

Samolot. w klórvm oprnc-z 
Pierowa znaidQ1.J,raJo sie trz~cł> 
czlonków radzieckie.i eks.pe'.l'" 
Cii ant.arktycznej, wystartowal 

Conclave 

podczas lotu ob.sE>.rwowan<'> Ludowej, buduiącej socjalizm, 
tr.ase wyo.rawY .radeieckiej, któ- wid:z:~my , najlepszą gwar~<;i~ 
ra przedziera s1e obecnie 'PJ.7.t'.Z bez.p1eczenstwa, suweren.nosc1 1 
Jody w kierunku bieguna, ,vzglę niepodległego bytu naszego k.ra· 
ctnei nicdo.stępnooci {mie:j.'ICa ju. 
naiba.rdzie.i oddalonego od brze 
ff.ÓW Anta1'ktydy). .Jednocze~n.iP. 
dok=.ano pomiaru wysokości 
plask.owyżu antarktycznego na 
tvch ie~ częściach. w których 
n.i.gdy iesz.cze nie stanela no~a 
ludzka. --Ewakuacja wojsk 
amerykańskich 

z Libanu 
zakończona 

LONDYN (PAP). - W robotę 
o..'ltatnie odd:z:i.al:v interwentów 

Wasze osiągnięcia w d:lliedzi
nie gospodarczej, politycznej i 
społecznej, st.awiają nie tylko 
wa.sz kraj na wyżynach socjali
stycznych roz;woju. ale także 
mają one doniosłe znaczenie dla 
całego ruchu robotn·iczego, dla 
Polski Ludowej i dla innych 
krajów socjalistycznych, dla o
brony pokoju i postępu całej 
ludZJkości. ZaP02ll1anie się z epo
kowynu zdobyczami waszego 
kraiu przyniesie nam wiele ko
rzyści i przyczyni się do jesz
cze lepszego w.zajeminego zrozu
mienia. 

W imieniu deleg.a.c.ii pl"'Zekazu
ję mieszkańcom Moskwy i wszy
st.l1:im ludziom radzieckim ser· 
decz.ne uczucia przyjaźni i bra-

ltZYM (PAP). w sobotę 0 godz. :\merykailBkdch wyoofały sie z 
lł orszak kardynałów wl\;ro~yl Libanu. 
do części pałaców watykańskich, Rano z Portu bejruckiego wy-

rozpoczęte 

przeznaczonych na conclave. płynęło 6 ok.retów, wioząc na 

• C1oncJave pozostanie odcięte od """kladzi·e zo· łnierzY 3 '-"talionu 
w ata aż do chwili wyboru no- ":-' . . """ 

Wego papieża. Ilość kardynalów piechoty m<>rsk1eJ USA, przy-
;rcho!lzącyclt w skład śwlęte~o b:i:łych do Libanu w lipcu br. 
c:/eg~um zmniejszyła się o dwóch Rownocześnie p07J()Staly jeszcze 
roz~~" ów.i Na kilka godzin przed nodod.dział sowochroniarzY z 24 
nagle -2ii~r~mn się conclave zmarł ameryik:ańakiej bry.gady wojdk 
arcybl~kup Y ~~tr~~~~ardPr~::z~~ą I desar»tu .P<>wietr~e~o przygoto
limlerc1 był zawat serca. Około 10 wvwal się do we1sc1a na ):>Okła<'! 
dni Przedtem 7.tnart kardynał Cel· samolotów transoortowych. kt6-
•0 Const.antini. re mii.aly zawieźć żołnierzy oo 
!OOl:l:wn8f':iz. głosowanie odbęd_zle baz w NRF. 

Taiemniczy wybuch 
w Ottawie 

NOWY JORK (PAP). Gwal
towny wybuch wsbrnąsnąl 25 
bm. w godzinach ra'llilych sto
licą Kainady Ottawą. Wyllecial 
w powletrze jeden z tamte.l
szyoh .sa.Jo'llÓW ~amochodowych. 
Jest wielu zabitych. Dotyoh<:z.as SYkst . e ielę rano w Kaplicy 

cJal .YnskieJ, która została spe
lu nie Przygotowana do tego ce
d • Glosowania odbywać się będą 

Agencja UPI oodale. że J;on„ wydobyto tyliko dwa ciała. 
wól wi<YZący ba;t.al.ion piechoty Ws.rutek wybuchu prawie w 
morskiej opuścił wrt w Be1:-u- c.alym m;eście wyleciały szyby 
cie bez 1lWYkle,go w takich wy- w O'lmach. Zniszcume 'llOStaly 
padikach ceremonia1ne,go POŻ~· gmachy urzędów ora·z 5 domów 
gnania. jedynym sygnałem od mie.s2lkalnych w oentrum mia
Plvniecia był trzykrotny JtWizrl sta. 

wa razy <lzlennie. 
Jak I>Odaje A 

łąc:r.ny wiek w -;encja Reutera, 
nałów za.mk.n1":fy~:1c~ 51 kardy
conclave wynosi 3.793 I ~cnie na 
Je łG przeciętną 74,3 rokau an;;- k~~
nci:o kardynała. • 
NaJmtocl~zv ltardynał Gl 

Si•i m.a 52 '1at.a. N'aJs~rszy us~ppe 
lł.od.rl.c:ues 11 9!Re)_ ma 112 ia~ro 

svren okirętow-ych. Przyczyny eksopl<YZii me są 
Interwenci amer>·kańsey nl.':20J jeo~z.c:ze ustalon-c . Przypuszcza 

bvli do Libanu w cią.@1.1 ck\lgicj siG. te spow·:xlowalo ją duże 
wlowy li.PC& br. · ciś:nien:i.e w :Wiom;i.Jµc:h iQZU. l 

Fundusz socjalny i inwestycje 
PARYŻ (PAP). W pląte-k po<! 

Pl'Le<\YOdnic1Jwf')lll prez)l'de.n t.a Reo
ne Coty obradmvala w Paryzu 
fra-nonsilta Rada Mi.nistrów. W c-za 
s'lie kjlk.ugod:zinnych na<ra<i uchwa 
IOl!lo ki1ka zarządzeń dotyczących 
wyboró-.v do Zgromadzenia Naro• 
dcrweso I Senatu, jak również wv 
be>rów nCJtWego prezydent.a Fra.n
cji. 

oto tematy naszego wywiad u 
z Marianem Szymezakiem 

wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Związku. Zaw. Włókniarzy NC>We francu.!lkie Zgrorna;dzenle 
wszystkich wlók.nia:M'.y w ca- Na.rodowe składać się będzie :r. 
lym kraju. 5ł6 deputowanych. 465 z nich z.1-

- Wiadomo już, ze na regu
lacje plac w przemyśle włó
kienniczym przyznano 840 mln 
zł. Czy może pan powiedzieć 
coś bardziej konkretnego w tej 
sprawie? 

- Przyz.nanie przez partię i 
rząd tak poważnej kwoty zo
bowiązuje do podniesienia wy
dajnoś<:i pracy w zakładach 
przemysłu wtókienniczego, do 
zwiększenia produkcji. Stawia~ 
my zatem przed członkami 
związku zada.nie zwiększenia 
produkcji w roku bieżącym i 
następnym od 3. do 5 proc. o
raz zmniejszenie ilości nie wy 
konujących no1m (w przędzal
niach przemysłu bawełnianego 
12 proc. pracuje poniżej pla
nowamej wyda,iności) poprzez 
leps:w niż dotąd sz;kolenie za
wodowe robotników. 

W dniach 5-6 listopada zwo
łane zostanie plenarne posie
dzenie Zarządu Gl., na którym 
omówione wstaną place w 
przemyśle lekkim na bardziej 
konkl·etnych przyk.ladach. Dziś 
mogę podać do wiadomości. że 
np. poważnie poprawią się wa
runki pracy na nocneJ zmianie 
prz.ez podniesienie ceny jedno
stkowej o 15 proc. za wypro
dukowa.nie 1 kg przędzy lub 
I.OOO wątków tkaniny. Zapadla 
decyzja . iż zmia:ny w systemie 
plaey wejdą w życie w naj
bliższym czasie. ldz'emy rów
n:eż na uregulowanie plac w 
dziale glównego mechanika i 
ene!'getyka. 

- Jakie jeszcze problemy o
mówiono na posiedzeniu za.rzą
du? 

- Problemy wspólzacwodni
ctwa pracy i funduszu socjal
nego. Jeśli idziP. o to pierwsze, 
to zwracamy się z apelem, aby 
współzawodnictwo podjęte na 
C'Leść 50-lecia Związ:ku Włók- I 
oiarrzy przeksztalcić w stale, 
aby rozwijać je w nowych for· i 
~ i spopulaqzować wśród 

stanie wybranych w same.i Fr<1n-
Podjęliśmy również uchwalę I cji w dwóch turach, 23 i 30 listo-

o utworzeniu przy Za.rządziie pada. 71 d<:Putowanych reprezen
Głów·nym Związku stałego tU1I1- t~wać bę~1e dooartamenty Al
duszu socjalnego na budowni- g1er!t l Sahary, a 10 - l•n.ne dei:>ar 
ctwo obiektów socjalnych. tamenty zamo~ie. 
Pierwszym obiektem, iaki pow Kan.dyd~tury na pr':2:1:"decnta be 
st.a.nie z tych funduszów, bę- dą mogh . przedstaw1ac . Rad~1e 
dzie nowoczesne sanatorium i<:o.nstytucyJnej cz!ookow1~ ko•e-

dla włókniarzy w Ci_ech~ci~. ~u:~~!a':~?~,:-~'if~'egf~~ -~~i~~~~a 
Rozbudowany zostanie rowmeż członkowie parlamentu, czloni<'l
ośrodek kolonijlily dla dzieci wie zgromadzeń teryto1·iów ?:~
wlókniarzy w Grotnik<i.<:h. me>I'S'kich l prowincje>nalnych. 

Polscy 

I przedst--awiaiele wybrani przez ra
Rozm. K. WYRZ. dy samorzadowe itd. 

pa rla men ta rzyści w USA 

Na za.pr-08'Zenłe strony a.meryka.ńskiej przebywa. w USA 
delegaeja polskich d?;iala.c?Jy pa.rlamentarnych i s)>Ołeca:-

nych. 
Na 'lldjęciu: \Va.sQ;yngton. (Od lewej): amba.sadoT Romm1ld 

Spas.m11"Ski. PeLi1U; Wlily-Wirski. Robert Murphy, B-Oleaslaw 
.J~ WlaAłyslaw Witold Spycha.Jsl..-i i Tadeusz Ile?;uk. 

CAF 



Z okazji 400-lecia Poczty Polskiej 

Centralna akademia w Warszawie 
WARSZAWA (PAP), Central

ną uroczystością 400-lecia Pocz
ty Polskiej była akademia zor
ganizowana 25 bm. w Warsza
wie. 
Salę Kongresową PKiN wypel 

ruly delegacje pracowników łącz 
naści z calegn kraju oraz społe
czeństwa stolicy. 

Na akademię przybyli cz.tonko 
w.ie Biura Politycznego KC 
PZPR, przewodniczący Komisji 
Planowania przy Radzie Mini
etrów - Stefan Jędrychowski j 
przewodniczący CRZZ - Ignacy 
Loga-Sowiński, sekretarrz KC 
PZPR, zastępca przewodniczące 
go Rady Państwa - Jerzy Al
lbrecht, wiceprezes NK ZSL, za-

Ukazało się 
w formie broszury 

, . . 
przemow1en1e 

stępca przewodniczącego Rady siły, :zasobno~ I :roŻwoju knltu 
Państwa - Bolesław Pndedwor' ralnego nas.zeJ ludowej ojczyz-
n!, czlo;ikO'Nie Rady. Pa11st;ya, ':f ~tępnie zabiera glos wice
czlo~.ko\1-'.Je rr.ądu z. w1ceprerme:- prezes Rady Ministrów Piotr Ja
rami. PlOtrem ~aroszew1czem ~ roszewicz. Wicepremier przeka
z.enonem .~mM<l;lnern. prz~dstawi zuje wszystkim łącznościowcom 
r.1.ele _partn po'l1tyc7mych i orga- polskim w imieniu rządu i pre
mzaCJ1. społecznych.. posłowie zesa Rady Ministrów Józefa 
na ?c.im, :przew~dn1czący Pre- Cyrankiewicza serde=e pozdro 
zyd.m.m Stołeczne.i Rad:v Narodo wienia oraz wyrazy uznania dla 
we1 - Z. Dw<:r'.1kowsk1: ich trudnej i odpowiedzialnej Vf. uroczystosc1 P.olsk1ch łącz- pracy. 
no.>c~owców uczesfll?-tczq:. przed- Referat poświęoony dzialaJnoś 
sta':"'-ic1el Sw1atowe1 Unu Poczto ci poczty i ląC:llności polskiej w 
weJ -:- F. Rad1cE'.' .oraz kierow: ciągu 400 lat jej istmierlia - wy 
rucy i przedstaw~ciele delegaq1 glasza min ląc=ości z Mo-
re.~ortów łącm<llŚci. i komunikacji skwa. · ' 
Albanii, .Bułgarii_, ChRL, CSR, z kolei przemawiają przedsta
Jugoslawn. Korei, NRD, Rumu- wiciele delegacji zagranicznych. 
ni.i .i ZSRR. OJ;lect;i sa pirzedsta· Dźwięki „Międzynarodówki." 
w1c1ele Au9tr1i i WloclJ. oraz kończą oficjalną część akademii. 
przedstaJWicie'!e delegacji zwią.z
kowców·--łączrrmściowców: NRD i 
ZSRR. 

• • * 
W części artystycznej wystą

pił z bogatym programem, rzę
siście oklaskiwany przez zebra
nych, Państwowy Zespól Pieśni 
i Tańca im. T, Sygietyńskiego 
„Ma.Z<.>"'\V'S~e''. 

GrałuluJemy 
Jad!: jut dmtosiliśmy, za.ło

&"a. ZPB im. M;arohlewskiegio 
o\Sii.ągnęła w U kwariale br. 
na.jlell6u wYniki produkcyj
ne w prr.iemyśle wlók:ienni
czym. W zw1ą'llku z tym ZPB ? 
:im. Ma.rohlewlSlkiego O'trzy- i 
ma.ły szta.nda.r Pl-ZC1lhodni Ra.
dy 1\Unistrów. W dniru wczo- i 
rajszym w zakładowym OO- ; 
JJlJU lruLtucy zebra.U się n.a 
u.roc:zyst~i wręczenia sztan j 

~ 
daru lic2111i przed.sita:miciele l 
załogi. A tmoof era w jaki ej t 
odbyła się ta uroczystość 

ł świadczy o dużych, opa.rtyełl 

l 
na konkretnej praey, a.mbi
<'Jach wszys~kich prlł,()(lwni
ków tych zaklad&w. Nfo ta•k 
fatwo dadizą on.i wyrw.OO so
bie praodownictwo. 

W uroczyst.OOci W'Lil\ł mię
dzy innymi udzia.ł wfoemi
ni5'ter przemysłu lekki.ego 
W. Kakietek. Pmdrowleruia. i 
gratulacje dla załogi prze
słali minister przemY'Słu· lek
kieg<> E. Stawiński i prze
wodnJmący Prezydium RN 
m. LOOrzi. E. Kaźmier<m!k. ~ 

(gr) j 

12 tysięcy łodzian 
oklaskiwało wczoraj Jana Kiepurł} 

38111. K'iei>ura przyjec:hal do 
Lodzi w czwartek wi~ 
Pobyt w naszym mie.9cie zac-<łl\ł 
od tego, że stojąc na ba.Jfi{onie 
Grand Hotelu zaśpiewa! dila 
tłumów swoich wiel'biciel!i, gę
sto zalegający-ob. ulicę, popioo
we, tradycyjf!le „ Umarł Maci€1k, 
umarł'', 

Wielu z nas pomytślM-0 tel: 
wtedy: Są ja.k!ieś l>liistkie run.a
logie między tym mazur.stkim, 
rui·e.śm~ertehnym Maćkiem z pio
sen:~i. a nic.si;:iożytym „Chłop

' oom z Sosinowca". Chociaż mi
nęły lata, nie uma.rla fanta.zJa 
Kiepury, jego sugestywna u
miejętność utrzymywa'llJia ko.n
taktu z publicz:noocią. I kiedy 
f5o poproszą, rad za.śpiewa jesz
cze! 

W tym ~onaniu utw!er
dzil nas jeszcze wczorajszy 
występ Kiepury· w 1S1ZC.z.elm.ie 
zaipe-JJnionej haili. Pałacu Spor
towego. 

końca: a artysta bisował chęt
nie! 

- Występ w Lodzi ll!J)rawi? 
mi dużo radości! - powied.?.ial 
do mnie po slkońcwnym kon
cercie mistrz Ki€ą:rura.. 

- I n-11m też - odrpowiedzi.a
lem. - Myślę, że nikt z tych, 
którzy za1'.)elni!li WC'ZlOraj halę 
.sportmvą nie. zal!'Zuci mi, że 
powtl.edizia1em :zd:awk<JWl'. kom
plem.erut .. , 

M. JAGOSZEWSKI 

W. Gomułki 
na Xll Plenum KC PZPR 

WARSZAWA (PAP). - Na
kładem „Książ.ki i Wi~" u
kazała &ie broszura pt. „Zada
nia or.!!andzacii oairtvinvch w ak
cii przed III Zjazdem Part.u'', 
zaWierajaca tekst referatu wy
~loszonee:o przez I .sekretarza 
KC PZPR Wlady.sla:wa Gomul
ke na XI! Plenum KC PZPR. 

Akademia r.ozpoczyna się w 
sposób zupelll7ie odmienny od 
wszystkich tego tY'P'l.l uroczystioś 
ci. Po dźwiekach hymillJU narn
dowego w Wie1kiej Sali Koni:rrP 
sowe.i rozlega się heinal pocztv
lionowe.i trąbki; syginal, którego 
nrzez przeszło 350 lat używała 
Poczta Polska. 

Gros zabiera prnewodniczący 
akademii - przewodniC7_.ący Pre 
zydium ZG Zw. Zaw. Prac. Lacz 
naści - A. Sumiga. Po krótkim 
zaga.ieniu, m&wca odczytuje list 
I sek!retarz.a KC PZPR Władv
qlawa Gomułtlti, przesl::>my do 
polskkh łącznościowców. 

Wysokie kary ·dla głównych sprawców 
·katastrofy ~olejowej w Piotrkowie 

Nie ty']'ko sam Kiepura jest 
dalej (rm,imo swojej peru=ki, z 
której kipi talk chętnie) mlo
dzieńczy, pełen :fantazji i wer
wy. Naj1bardrziej oenne jest 
przede wszystkim to, że n.ie nie 
urmi.H ze swego wieliki.ego ta
len t;u. Ze glos jego nie straoil 
1>wojej i;U;ge.sotywrnej siły i w 
dalszym c;ągu brzrnd w nim 
szlachetny metail. że arityi;ta -
taik jak 'przed wojną - zaeka
kuj-e nas niesiłychalllym kunsi;
iem tedmiki. A jeśrJi nawet tu 
i tam bierze teraz góme „C" 
barr<l<ziej może ositrożnie, jest to 
s:zc.wgól, który nie !P(lllllniejszył 
klasy koncertu. 

Pisarze polscy 
zyskują czytelników 
w ZSRR 

W liście tym czytamy m. in.: 

MGzer oraz konduktor hamU!l
cowy - Sta.nlisl:aw Grzybow
sk1i. 

Jadt JIUZ into.rm.owaliśmy, 

Bezrobotni NRF 
mogą otrzymać 
zatrudnienie w NRD 

W lmienlu Klomitctu . Central 
nego Pol~k>ej Zjednoczonej Par
tii Robotniczej serdecznie po
zdrawiam was z okaz.ii 400 roc~ 
nicy powstaJtla zorganizowane! 
Poczty Polski<'.!. 

Nocą z 1 na 2 sier.prn:ia br, 
w Piot:l'kowle miała miejsce 
katastrofa kolejowa, w której 
zginęły dwie os-oby, a 9 od
niosło obrażenia. Ponadto zde
roen!e się dwóch pocią.gów 
spowodowało zni=~e 49 
wa.gonów, na skutek czego 
straty PKP, oblicza · się :na 
I. 700 tys. zł. 

rozprawa 7..<JIS.tała p'!'zerW'an.a, 
pomewaz zaistniała ko.niecz
nQ.13ć zbadania wzrO'ku u glów
nego 01'1karżo-nego - Sta:niSJ.a
wa Miś<lctewicza. 

Prnrgram, w !którym wzi.E:ła 

MOSKWA (PAP). - Nakła
dem wYdaiwnictw.ą Jiteraiflury 
obcej na półkach księg:airskich 
stolicy ZSRR uk.azaita sie po
wieść Wo.icieoh.a ŻU;klrowskliego 
pt. ..Dni kleski". W prrzygoto
walllliu do druku znajd:ują .si<: 

BERLIN (PAP). Kierownictwo 
Zjednoczenia Wolnych Niemiec
kich Związków Zawodowych 
(FDGB) zwróciło się do zachodnia 
niemieckich związków zawodo
w~·ch (DGB) z propozycją natych 
miastowego zatrudnienia w Nie
mieckiej Republice D"mokratycz
neJ robotników zaehodnio-nlemiec 
kich, którzy dotknięci zostali bez 
robociem lub też pracują tylko 
dorywczo. Kierownictwo FDGB 
proponuje przeprowadzenie knnfe 
rencji przedstawicieli związków 
zawodowych obu i'aństw w tej 
sprawie. 

Trudn-0 porównywać rolę i 
znaczenie poczty I łączności 
dnia dzisJeJsizego z .Jej rolą "" 
dawnych czasach. Łączność w 
obecnych wa.runkach ma olbrzy 
m!e wprost znaczenie dla roz
woju gospodarki narodowej i za 
spoka..ianla potrzeb społeczeń
stwa. 

Zadania, jakie stoją obecnie 
przed pracownikami łączności, 

Sprawcami pi.ot:rlwW1S1kiej ka 
tastro:fy, którzy w dniu 13 bm. 
.stanęl~ pr7.ed sądem, są: Sta
nisław Miśkiewle-z - maszy
n.dst.a poeiągu towarrowego, je
go pomocnik: - Antoni Bą,bel, 
kierown.ilk pociągu - Edward 

Wcwt.aj, po wznowie:ndu 
proce:;u, Sąd Wojewódzki dqa 
województwa lódtz:kiego wy
sluch.ał opinii lekarzy bieg
łych. Dr Koliński - sipecjali
sta chorób.oczu - o&wiadlc!zyl 
m. in„ że osik. Miśkiewicz ba
dany przez niego j u:i: w 1954 r. 
nie nadawa! slę na stanow.ilSlko 
In<!.szy:ruisrty, ze w:ziględu na 
slaby wzrok. Jednaik Miśkie
wicz od.wolał. się do korn:h!rji 
głównej przy Dy;rekcji PKP, 
której orzeczenie ziezwoIHo mu 
na korutynuację zawo,du. Po 
obecnym badanilu osikarżOl!lego 
biegły stwieroza, że stan wi
dzenia nie urlegrl u niego 2llnia
nk!. Ponadto dr Kolińs~":i wY
jaśnia, że opinie leikarSlki.e są 
często „naciągnięte" ze W2lglę 
du na. br.ak maszyniistów, 

u<lzial O'I'kie6tra Poiskiego Ra
dia pod dy>r€ikcją Konrada 
Bryzka - bardw ooga·ty. Z 
rzeczy więcej znanych - utwo
ry Mo.niusziki, R<XS\Sliniego, Bi
zeta. Marrczewskiego. Z mniej 
Z'I!anych - pio.s-€n.ki ameryikań
&koiclh kompozytorów R. Hage
ma1na „Miranda" i R, CoUIIl.tza 
„Sa:n1ld."„ 

OPOW.i.adania Marii Dąbrow· 
skiej, .,Kształt mik>Ści" - Je-
11zeg<1 Broszkiewicza, „Między 
wojnami" - KazianierrlJa BT.an
dysa, „Stare i nowe" - Lucja · 
na RU;dmiokic.110 oraz zbiór oP<>
wi.adań Jarosł<a!Wla lwas.ukiewi
cza. 

Równocześnie kierownictwo 
'FDGB wyraża got<:>wość podjęcia 
z kierownictwem zachodnio-nie
mJeckich związków za.wodow:vcb 
:rozmów w sprawie propozycji rza 
du NRD zakupienia w Niemczech 
zach<:ldnich 4 milionów ton węgla 
kamiennego, 200 tys. ton wyro
bów walcowanych oraz znacznej 
ilości artykułów wlókiennic;1.~·ch 
J innych na sumę 11'1 milionów ma 
:rek. Rozmowy między zwlązlrnmi 
:z:a.wońowyml mogłyby wzyczynić 
alę do wszczęcia prz07, dba rządy 
niemieckie rokowań w tej spr;i
:Wie. 

~~e!~~~~oś~a;sJ~j ~~~:;"~~e~~Ś 
nienia uwarunk&Wany .i est 
przede wszystkim świadomym 
wysiłkiem p<:>nad stutysięcznej 
armii łącznośclowc6w, wkładem 
waszej pracy. 
Wkład ten będ~le tym cennlej 

szy, im bardzie.i cechować go 
będzie gospodarna zapobiegll
wość i dobre opa.nowa.nie za.wo-
du. · 

Trzeba, żeby skomplikowane 
urzadzenia teclmic:r,ne miały tro 
skliwycll, zna.iąicych i;ję. na rze
czy opiekunów, trzeba, by w 
służbie pocztowej pracowali lu
dzie, którzy rooumiej:\ jej spo
łeczną potrzebę i potrafią do
brze służyć społeczeństwu. 

Inauguracja 
roku szkolnego 
na U ni wersyłecie 
Robotniczym ZMS 

Audytorium X P&itechniki 
Lódzkiei g-0ściło wczocai słucha. 
czv z zaklaidów prac:v. którzy w 
liczbie ok. 400 przybyli na o
twarcie ro.h.-u s:z1kolneg-0 na Uni· 
wei·sy.tecie Robotniczvm zalo~ 
nym przez Komitet Lód7,kl 
ZMS. Przy aktywinym uclzial<:J 
Kuratorium m. LodziL 

12 tysięcy lodzi.an oldask.irwalo 
nad ba.i-dziej frenetycznie ,,Ku
ja wiaka" Wieniawski.~<> <ia:-.aiz 
śpiewane na „bis" staire dobrze 
z:nane pioisenlki „Ninon.", „La 
dOiliila. e mobfle", „Umarl Ma
ciek, urna.rl", „ Tobie śpiewam 
tę pieśń", „BI.'UJnetiki., bloaldYn
ki". Tu wlaiśnie pokazał miwz 
Kiepura swój lwi pazur i swo
ją ruezr.ówtnaną klasę! Nic te;; 
d.ziwnegro, że owacjom nie byto 

NIEDZIELA, ZS PA2DZIERNIR.A: 
7.30 Dziennik poranny. 8.30 Wia

domości. 8.36 Melodie baletowe. 
9.20 Audycja litera oka. 9.MI (Ł) 
Kan-cert życzeń. 11.00 „Poeta ... :fi. 
Iozof 1 urzęanr!czy111.a" - nowela. 
11.110 Slru.chaimy mU;ZY'ki lu.dowej. 
11.57 Syg11al cizasu z Krakowa. 
l~.M P0<reJnek symfoln.1c.m\y. 13.15 
Tecbmbka i prdblemy. 13.4-0 Koo
cent żyazeń. 15.00 DLa d.2!iecl słu
chowisko pt. „Goct;ziina piętna
sta". 16.24 Koncwt Chopinow-sJcl. 
17.00 Wiadomości. 17.0S Kora.~po.n
dencja z zagranicy. 17.15 Sp!ewa 
Państwowy Zel'Pól Pieśni I Tańca 
„$1.ąsk". 17.30 „Podiwiecwt·erk przy 
mUc.rofOIIlle". 19.00 ,.Pro512:ę mówić 
- słuchamy". ID.59 Wyniki „Toto
Lotka". 20.00 Transmisja z Pragi. 
Czeskiej Festfwalu Muzyki Roz
ryw(k:owej. 20.50 Dzlerunik w!eczor 
ny. 21.05 Dalszy Cif\g kem.cert.u. 
22.00 Wiadomości. 22.os OgóJJnopol
sl~ie wladomoś"l sportowe. 22.35 
Loka1ne wiadomości spm1:owe. 
23.05 Muzyka różnych narodów 
23.50 Osta.tnle wiadomości. 24.00 
Muzyika tanec2.lna. 

życzę wam, drodzy towarzy
sze, ze szc~erego serca, abyście 
sprostali waszym zadaniom 1 
tak jak dotychczas kroczyli w 
pierwszych szeregach na dro
dze prowadzącej do wzrostu 

Dnia 23 października 1958 roku odszedł od nas 
dyrektor , 

TADEUSZ CZAPCZYNSKI 
zawsze bliski sprawom młodzieży wychowawca, odda
ny sprawie szkoły polskiej nauczyciel i organizator 

GRONO NAUCZYCIELSKIE i WYCHOWANKI 
b. GIMNAZJUM J. CZAPCZYŃSKIEJ 

w ŁODZI. 

I 
I 

Wyktacl inauguracyjny nt. 
„Milenium" wyiglolSirl iprof. mgr 
W. Bovtnows.ki (UL.). 

Na uroczystość przybylJ m . 
in.: kier. WyiclJz. Propa~andy Kt. 
PZPR T. Mokras. za.st. przewo
dnicz<>,cego Prezydium RN rn 
Lodzi E . Wróblewski. Uroczy. 
stość otworz;y l sek.retarrz KL 
ZMS St. Gajek, 

Zajęcia na nowootwartym um 
wersytecie rozooczmają stc 
4 li.stooada. Poza stopniem pod
strawQWYm. na który można .~1P. 
jeszcze zapisać w KL ZMS, ul. 
Piotrkowska 262, zalJ)tlsy na uni
wersytet .sa już zamkniete. 

Następnie Sąd udzielil glo
su dr Wiesiłaiwie Królikowskiej 
- specjaliście chorób neicwo
wyclJ., Zdaniem dir Króltilkow
skiej nerwica ogólna stopnia. 
miernego, stwieT'd.ron.a. u bada
nego, nie miała wiplywu :o.a 
spowodowa.nie kata&trofy. 

Po zamJmięciu przewodu są 
dowe~ gl-oo zaibrali prolm
rartor i obrońca. O.stkanż:yciel 
doma.gal się surQWiego wymia· 
ru kary w granicaah od 2 do 
7 lat więzienia. 

P<> przerwie Sąd ogłosił wy
rok, skarzują.cy Stanisława 
MiSkiewicza. na 7 lat Więzie
nia, a Antoniego Bąbla na 
karę 4 lat więzienia. P<OOJO.sta.li 
Edward Mozer i Sta.nislaw 
Grzyb<>w.sik.i zootaJ.i uniewiu
n.ieni. 

(st.) 

4 osoby ranne 
w wyniku zderzenia 
taksówek 

W ororaj w godzi.mach !)Op(>
ludniowydłt dosz.lo do poważne
.go wypadlku przy .zbi.oegu ulio 
Zeromsikiego i WiędkoWL<:Jtiego. 

Z powodu nieostrożnej jazidy 
2lderzyly się dwie takJSówlki: 
T-27056 prowadzol11a prz.ez Jó
zefa M!ichałaka. ze Zgierza oraz 
T-26644 prowadzona przez Cre
S<ła1wa Gosa (Obr. Stalingradu 
31). 4 <lOOlby 2l00ltaly rarui.-1?, w 
tym kierowca GoG, który w 
barozo ciężkim stanie przewie-
ziiolny :w.staJ: do i;.zpitaJ.a. (6) 

·--:.:::~=:~;;;~;.;:~;;,;;:;::.~::::2::.:'=i 
o.sl.1'7..eliwanie Qemoy i Ma.tsu, gdyż S"La.ns n11. ro"ZWią,zamc taiwalhs:kiego się z wewnąt.r.1: także na trzy. Oeyli morie tl'O<lhę, f!Uy w środę Zllr8'1efil 

1 mimo ostrzeżeń wy611wanych prze-z: impasu. są za.mknrięci na przyslmviowe „6 spu- Wia.dorn~ 
0 
~ciu Proce6'\l ~ 

1 riąd ChRL, okręty amerykańskie w * * * stów". P.1'7..y S'"Leśc~u okieDJka.ch stoją, ?:brodniairza. Ko.cha., a oboat 
0 

urocrzy· ~" 
da.lszYm ciągu konwojowały transpooy Generał de Gaulle wydaje efę oo- specjalni skażnicy watykańscy. Pr7..ez stośoia.oh ku -07,ci„. ta1kże Kocrba. oto 
z bronią płynące na wyspy. Wznowie- raz k~nsekwentmej kroc.zyć Pol) drod7,e te okien.ka kardynał<Jwie otrzymywaAS dwo,je lllld2U wyd.a.ny@ imzez ten sam 
nie -ognia zb<legl0 się z przyja'lldem pokojowego roo:wiązanfa problemu będą pow;tę i 'P(l6iłki. Każdy z lmr- naród - Robert Koch, dloobroczyńca 
Dullesa na Taiwa.n. Pr<YWadz:ił on tam algierskiego. Jeg<> ostatme c-śWi'a11foze- dyna.Jów otrzymał karliki z na.pi.sem: I11d121kości, cdlklrywaa :prą;tka. gruźlicy 
rozm<>wy z Ozang I<ai-szekiem, uwień- nle, z którego wynika gotowość p.rey• „Wybieram jako Ojca. Swiętego jego r Erli-0h Koch - zbrodnia.rz hit~row-

, czone wsp<łlrnym komunikatem, dają.- ski, którego są.d polskli sąd'Zi z caJą 
oym de> zrozumienia. ~lną joono.m;vśl- 1l 1ll'Waigą i Sl}>ra.wied.liwośoią. Je.sieśmy 

' n.ość. Jednakże zarówru> pras.a angiel- narodem, który wiele wycierpia.l od 
:;ka., ,ja.k i a.merylkańs!ca. nie ukrywa.ją, · - Niemców, a.le potrafi ustrzec się przed 
że między obydwu rozmówc21mi is.tnia- nienawiścią ł odll'óżnić pl.ewy od wair-
ły 1'0'1Jbież11ości, a komlllll4'kat jest 

1 
m~ I t.ości.owy-Ob Niemeów. 

fasadą, która. je pokrywa. 07.am.g, 
według donie.sień prasowych, nie • * * 
chciał 'llgodzić się ani na. demilJitary- Debata. l'07Jbrojeniowa w KomjSJł 
zację wYSP. ani na ich neutrali~jq, Politycznej ONZ nie tyl'k'O nie posunę-
co proponowa.J Dulles. la się a.ni o krok, aJe dodatkowo 

Wydaje się, że takie przedstawi&- 81rompllikow.ah., JesrLcZe nie zamknięto 
nie DulJC6\a., ja.ko pra.gnąiecgo loompro- listy móweów, a już jest '2lłoaxmych 
mir.su ma na celu raww~~~e g.I) PM:k ~ 11tąpienia do rozmów z J>rzywódoom:ł eminencję k.aroyinala..„". Nie wiado- 8 ll'!'Ojek.tów rezolucji or~ trzy po-

l 
ameryłcańską opinią. pu urzną, . tora. FWN Jl'l'ZYjQt<> we Francji z dużym mo ile dni trwać będzie oondave. praiwld. Ositat:nJo Ind.ie i Ju~awia 00 

pewnego czasu doona.ga się z.i;prr.c- zadowoleniem. Trud'llo przewidzieć, Przmvidu.le się 3-Ą dni, chocia.ż nie Pl"Ledsl.aWi!.ły wspólny projekt. który 
stania tllliwańskiej awain.tury. Stąd te c-ey przywódcy FWN z,god-zą s~ę na. wyk~uC"La. się i tygoonia. Jedno jest pmew;jd1uje l'O'ZSZerzenfo ISlktadiu Ko-
h:lstoryjld 0 „upR:rtym Or.a.nrgu" i: wa.nmki ]JT'Z('.d~tawlone pm;ez de Gaul- prawie pewne: k<J1legiurn ltaNlyna.tów m.1sji PolltyC'Mte,f oraz 61Pll'llWY za!P()-

. „ustępUwym Dullesie". Je'a.. a.le niewątpłiwie srz.amsa jest dJUia. jest zg-01d11e, że obecny pon1tyfiika.t po- bieżenilt niespOOri!iewa.nemu ata1kowf. 
Prawda., wydaje się, wygląda talk: Jeclnoe:ześnie wojsk.a francuskie roo:- winien być krótki i stąd przewiduje Tymcza,sem zainter~va.ne kraje :PII"ZY 

obaj oni za.inieresowa.nI ~ w utr.zy- poczęły d'lliałamia przeciwko gruprom się wybór pa.pfoł.a. st.a.rszego wiekiem. gcr!<owl1,ią się do konferencji. genew-
manfllJ nafięcia w tym rejonie i Czang, l>O'V&tańczym, u.krytym w tr•1dno d9- Kl-o nim zootainie? Ten. który otnz:y- skiej, rmipoczynają,eej się 10 listopa,-
kióry nie ma nic do straceni1t, bieme · B""....: da. Mówi si·ę, z"e w~.""7V.n.a•-n ....,._.._ l al D 11 - d ·0 stwnyeh miej\!lca.ch Alg:ierill. .,......„e ma oo na.jm.n:iej 35 głosów. -...,-~.„..., ..... ~.,... na sieb e c I\ wJon.ę, a u . es 'Łas ;1,1 ~ mia,Jo powa2:ny wpływ na. deey-i;ję l\lta.wi różne plany st°WIO'l"7Alnfa s~ref 
do Zl'(l!ZU,m.ien.ia, że mi.al jru1c najilepsrze FWN. Terarz :J)O'rosta.je tyliko ob..'i"Srwować Jnspekcyjnyeh. w tym wseysłklim bar 
chęei. * * * d.Ym z komina, wych<Jdzą.cego z tej dz-O prrzyda,łby się jakiś konlSltru!ktyW-

Taka. Jl'(ldwójna buchalteria w po)j- sali. gidzie ka.Nlyna.tzywje głosują: dym lllY krok w ONZ, co miał<J<by duży 
tyce prowadzi <l<> n~kąrd. Nie morilna bd ww,oraj 5% ka.Jldyna.tów J>OOJOSł4!,je 1m\.1111Y <Yllnacza, że wyboru JeG!ZCu wpływ na. atm<J\Sferę w Genewie. 
na. dłtd:mą, me~ opiera-O ~~ na fik"ji, odiwło-wanyeb od świata d·la prze- nie di>k-011<an<>, biały - wy.brano no-
a ta.ką fikcją j~t „wladca" Taivranu. prowaid:zenia wyb-Oru nowego papieża. we.K'Q 11·arpicża.. H. WALENDA 

2 DZIENNIK ŁODZIU nr 255 (371°' 
............ ;'.' .... ~ .... ~~~~~ .... ~~ .............. ~ .................. ~ ........ ~~ .... ~~~~-.... ~,~ 

PONIEDZIAŁEK, Z1 PAZDZ. 
15.00 WJadoonośct. 15.to Z cyll<.Lu: 

„Ludowe zespoły regionaJme". ll'J.30 
Dla dzieci pogada.n.ka dr Ja:na ża
bińskiego z cykJu „Mooog.rafia 
2lWieraąt". 16.05 (Ł) Gra ires:p<lł 
„Banjo-Rytm". 16.20 (Ł) Arudycja 
dla dzieci. 16.35 (Ł) Ko.n.cert. ~tra
dowy pt. „Kontrabas". 17.35 (Łl 
„Sprawy, które "zek'11ją na zała· 
trwienie" - pog. Fr. Lewandow
skiego. 17.50 (Ł) Utwory charak
terystyc:zine. 18 .10 (Ł) ł.ód!zlki dzien 
nLk:. ra.diawy. 18.30 Wiadomości. 
18.45 Feliet001 .muzyc-zmy w opr. 
Jer,zego Waldor!ta. 19.15 ,.Pieśni 
kompozytorów pols'ldch" śplewA 
chór Ro-.ogłośni Wrocławl!ildeJ pk 
Edmunda Kajda~a. 19.40 „o pro
blemacłl młodzieży". 20.00 „z Je.ra
ju i ze świata". 20.27 Kreml.ka spor 
towa. 20.40 „Pod mleo"ZJnym lasem" 
- shuchow·Lsik·o. 22.05 Wiadomości. 
22.10 Pogacta111.ka filozoficzna. 22.25 
Gra wroclawsl<i kwirntet ry.tmirz
ny. 22.45 Wobna ti-ybuna literac·ka. 
23.00 „Sylwetki kompoo:yitorów". 
23.50 Osta:bnie wiadomości. 

TELEWIZJA 
Niedziela, 26 października 

12.25 Transmtsja meaz;u pilficl not 
nej o mistmostwo I ligi G&m~ 
(Zabrze) - LKS (Łódź) (K). 17.25 
Program dla dz.ieci „Esitlrada di:le
oięca" (W). 18.30 Tele<turniej 
„Zgadinij ikim jestem" (W). 19.30 
D'Zliennik telewizyjny (W). 20.20 
Występ zeo.;pollu regional.aJ.ego „0-
pocZJno'~ pt. „Jałowiec" (Ł). 20.50 
Test „Telewizja Łódź" z muzy
ką. 20.55 „Joanna <!'Arc" film 
arohijwa.Lny (Ł). 22.00 MUZY'ka. 22.05 
Audytja poet~.ctka „Clennle i gło
gi" (L). 

Poniedziałek, Z7 paźdzlemJkl!. 

17.00 Kronilka kulturalna (Ł). 
17.30 P'iJm król1kometr.aiWwy CŁ). 
17.4-0 Kal>a<ret „Bi-Ba-Bo" (Ł). 18.10 
„Eureka" (W). 18.40 Tajemrnlca;y 
przedmiot (ftnal) (W). 18.50 Pmer
wa. 19.30 Dlliennl.k teilev.izyjny 
(W). 20.00 Film krótkometrażowy 
„U żróclel p!ast~•l<i" (W). 20.15 
Teatr teleiwf,zji „Sława Nor'W'l4a" 
(W}. 
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t późnego wieczora · ~ 
~Zwiedzających uprasza się o niedotykanie~ 
; k ' ' ~ e sponatow ~ ----- -· W Wielkie.i Bryta.nii, gdzie Szekspir 

napisał „Wesołe. kumOS'Xki z Windsoru" 
byl0 widocznie kiedyś wiele kobiet kłót
liwych i gadalli'\'\'Yeh. Ażeby im . uniemoż
liwić gadanie, Anglicy wymyślili pt'a.w
dziwe narr.ęd'Zie łorlury: ,,namordn:lik dla 
plotka.rek". 

Zastosowanie namordniik.a, nie rCł'Uł1>
wa.ne żadnymi prawnymi prrepisami, b;v
ło neroko l'07.JPOWISl'IA!Chnlone · w XVI, 
XVII i XVIII wieku. Gd?Aeniegdzie prze
trwało aż do 1824 roku! 

Niektóre muzea angle!Mńe J)06iaAla.ją, 
po parę egumplarzy tych n.arz;~. W 
Cheshke je.<;t ieh 13, w Lancashire 5, w 
Dcrby1Shire 1. W in·nych hrab&twach na
mordniki były nie?Jna•l'H~ - nic wiad-0tno, 
ezy kobiety były ta.m ła.godn.iejsz,e, m;y 
tei mę-/.owie cieroliwsi. 

Namordnik skład.al si.ę na. ogól z cze
g-0ś w rodzaju :iela?;nej korony, za<>pa-
1.ri;onej z prwdu w knebel, który ściśle 
przyle!fal do ust ofiary. l1ańcuch, przy

. twierdrony z boku, um<W.Jiwid mę-.i:·owi 
Juh jakiejś 7..aufanej oe1Pble, Pt'OWlld"Lenie 
lmbiety jak na smyczy. , (;jk.) 

RAKIETA TYPU 'RM-1 NIE MA NIC WSPÓLNEGO 
Z WIELKIMI RAKIETAMI BALISTYCZNYMI l WYSO
KOSCIOWYMI OŚWIADCZYŁ INŻ, MGR J_ WAL
CZEWSKI. - NJEMN Il~J TRZEBA STWJERDZIC. ŻE 
PRÓBY DOKONANE Z RM-1 MAJĄ P.OWAŻNY WPŁYW 
NA DALSZY ROZWÓJ PRAC W TEJ DZIEDZINIE„. 

11oszla w 11rzes 
. 

rzen 
Lekki wiaterek poruszał kępkami zeschłej trawy. 

Jego ledwie odczuwalne musmęcia przesuwały 
z miejsca na miejsce drobiny kwarcu tworząc faldy 
i wzgórki na piaszczystym morzu. Jak okiem !lięg
nąć - piasek. Tylko hen na huryzoncie, tam gd~ie 
styka się pustynia z błękitem nieba, czernieje wąski 
pasek lasu. Tam kończy się Pustynia Błędowska. 

W pewne.i chwili na tle nieba ukazała się smuga 
dymu. Raca. 

Za p.a.rę minał nastą.pi sta.rt.„ Sta.rt pierwszej 
polskiej doświadczaJnej ra,kiety wysokościowej -
RM 1. 

Przez wąską SZIC'Zelinę o-
kienka bunkrowego widać 
częsc twarzy mężczyzny 
wydatny nos i okulary, sooza 
których wyz;erają oczy. Męż
czyzna Sl)>Ogląda w str'onę wy
rz:utni rak5etowej. Jego ręka 
ISIJ>OCZY'Wa na rąc?lcoe elektrycz
nego wplonu. Od niego b'f'
gn;e ni1."'!1ąca na tle piasku 
n;tka kabla. 

Jeszcze pięć minut... 7..a 
pięć minut będz.ie wiadomo, 
c:z.y wysilek . dwf)ch lat badań 

i pracy konstrukcyjnej wydał 
owoce. 
Męfozyzna w jakimś błyskri

wicznym tempie przeb'e2a 
Jeszcze raz myślą wszystkie 
rachunki i ·wykresy, To go na 
moment u~•pc•kaja. Wszy.stiko 
jest w zup€lnym porząd!ku. 
Ale już po chwili wracają 
V.:rątpli\vości, poo/raca oł~nva. 

Jeszcze pozostalo 4 minuty. 
Oczywiście n ~e pora teraz na 
wywiad, J~z u:lóżmy, że 
twórca pierw„rej rak:ety inż. 

mgr Jac.ck Wakzewsk~ miał
by go udz'.cl:ć. O:i•oylob;-· s:e 
to chyba w tcleg;-afl.ezn ym 
skróC"e.„ 4 mlnuty cz.a,•u. Po
sta;-am s;ę w tych gran 'cad1 
zm'.eśC::ć info:-mację o rakie
c:e i jego twórcach. 

W 1906 r . ,iowstal w Krakowi2 
Oddział Pol»k'.ego Tow arzystwa 
Astronautycznego, Wśród 150 je
go członków znajdują się pia
cownicy naukowi, inż~nie.ro
wie, technicy. a także ludzie zu 
petnie nie mający nic wspólne
go z technika C2Y nauką (up. 
krawcy, fryzjerzy). którzy in
te>resują si<: astronomią l astro
nautvka. Praca tO'warzystwa 
przei->:ega w trzech sekc.iach 
spe.cj alis1:~•C>Jnych, m. i·n. tech
nicznej, na czele której stoi inż. 
Jacek Walczer'fl.rski „na co· 
dzie1i" star«ZY asy~toot komórki 
techniki ral<ietowej i fizyk i a to
mowej AGH. Sekcja postawila 
sobie za cel przeprowadz~n ie 
sz·eregu eksperymeontów z rakie 
tarni ~-pu meteo;·ologicznego tj. 
tal<imi, któr e można &tt'>Sować 
m. in. do badań meteorol-O'l!ie?.
nych. wY'W'Qływania Of)a<:lów, 
rozh i.i,.,nia fr()l1tów bnnow~·ch l 
stac.iona.r•nych oraz likwióowa
nia lawin śnieżnych. 

Naiwiększa rzeka świata 
w 1%6 r. onra~owano p!er.,.,,

~zy projekt rakiety RM-O. By
ła to l<;omnil•~ja rakiety . z ba
lonem. NkA.ety projekt nie zo
stał zreal i?.o-wany na skutek 
trudności zbu:l„wa.nia balonu. 

Projekt RM-1 kl' :vstali zow&ł 
sie w roku ub. Ohliczooo d'a 
niej pułap. prędl:.:o.f.ć l 1.ac:i~;.!. 
przeprowadzono · próby statvcz
nc1 opracowa.no p.r oje-kt ~· y!'?.ut 
ni itd. Dziaki pomocv woj3ka 
uzyskano paliwo dla rakiety o
raz polig<ol"„. 

•.. „J widzieliśmy także lndlaonikl, uzbrojoone w htkJ i S'trza
ły. Prowadziły one C"lerwonoskórych mężczyzm do bojµ, 
a walczyły - z większą bra'\\"Urą niż oni. Gdy w pewne.i 
chwili :nężcz;„żni r;,ucill się do uciec-„ki, Indianki za-czę!y 
ich młócie łukami po plecach. Kobiety te pi'Zypominają mi-. 
t~· czn"' Amazonki. Aby ktoś n·le powątpiewał, iże prawd~ 
powiadam o tej ich wale.czności tak nie licującej z nat\l'rą 
zwykłych kobiet, oswiadw.am, że wklziałelrn to nil wla~e 
oczy" . 

. „. „Na~z . kapita.n chciał koniecznie wiedzieć, S'ką-0 biO<l'ą 
s i ę u .men dzieci, skoro a.ni nie wychodzą za mąż , ani Die 
tol e rnJą męzczyzn pośród siebie. Powiedzia<no mu, że od 
c~asu do . c_za;ro ~a-pada.Ją one sąsi<>dnie królestwo, biorą do 
m ewolt Jencow i dopoty ich trzymają, dopók.i nię po?.a
chodlą w ci ązę. 'Potem jeńcCMn każa wracać do swych sie
d zib. A gdy urodzą się dŻii<>ei, zabijają chłopców I ich 
zwłoki odsyłają ojcom, córki zaś wychowują ja.le naj_o;ta
r~nniej, wdrażając je w arka.na s-.:,tuki W>Ojen.nej"„. 

I a.mazo1isklej dżungli żyją nie wykryte jes1cze plemiona In· 
dian. Na zdjęciu: Indianin z niedawno odkrytego plemienia 

Carapa polujący na ryby przy pomocy Juku, 

DODATEK NIEDZIELNY 
„O Z I E H N I K A Ł Ó D Z K I E 6 O' 
______________________ __. 

t.ódł, 2s. x. ~a Nr łl (255) 

W ten mn!ej więcej spo
sób informował w lis
cie do swych · przelo
wnycb bra.ciS'rek za-

kon ny Gaspar de ca.rjaval, 
którY w roku 1547 brał udzial 
w wyprawie żeglarskiej z Pe
ru w glą.b nie znanego joszczc 
terytorium Południowej Ame
ryki. Mał~-m :ia.glowcem, &\1'11-
szt"Zonym na wody wielkiej 
l"l'.eki, dowodoził ka.J>itao Fran
cisco Orel.lano. Mijały tygoo
nie, . garstka hit>zpa1iskich 
śmiałków posuwała się wciąż 
napi-zód i naprzód z rwącym 
nurtem, pokonując g1,creg nie
be2płeczeństw. ja.kie na nich 
C"l.yhaly na ooraz to ~o;x)J."S'Zej 
nece, bądź u jej bł'?.egów po
rośniętych tajemniczą dżun
glą.. \Vick razy wydawa~o się 
im. że już wypłyneli na peł
ne morre. lecz gdy skkrowy
waU swój statek ku póln<JcY 
lub południowi, znów wy1·a
stał przed nimi mur dżungli, 
często uś tr.reba było (,"Zym 
prędzej uciekać <Jd brzegów. 
skąd sypały si<: ku nim z.a
trute stnaly Indian. Wresz
cie jednak udało si<i im wy
dostać na pełne mo1·te. a po
tem wrócić okrężną drogą d<1 
Peru. 

I chociaż relacji bracimka 
Gasp~ra o wojujących Ama
zonka'.cb nie pot\'\'icrd7ilła ani 
jedna z obser'Wacji uezestni
ków })Óźniejszych wypraw w 
a-b,b brazylijskiego Ją;tłl.1 - do 
l\<1elkiej R7Alkł, ?:wa.nej ró\,,... 
Jriei Rzekl\ Rzek, p1-zylgnęł& 

już na za wsze Dalm'>a Ama
ze>nlra. 

I lriot>nie, j4!:!l't IO rzełća 
r.rek, najwięks=. najgłęb
S"La i na,Y.lłużs-za wśród 

rrek ~o globu. gdyż od
le!l'l<IŚć od jej źroo.Pł w pef'U

wiańslticll And>ach aż do uj
scia . do Atlantyku w,Yn-06'i p<>
n-a.d 5„'iOO km. 

Jej na}'Nię\.:sze doolywy blorą 
początek w· Koluwh\i, Ekwad,o
rze i Boliwii. Tor~ący cz arne 
jak smoła fale dopływ Rio Ne
gro jest dwa i pól raza dłuższy 
niż nasza Wisła . Madeira i Pu
rus długością biją Ganges, świę 
tci rze.kę 1Iindu:5ÓW. „l\iiz'"'rna·• 
zaś I s-.;a, która wpada do Ama
zonki w jej górnym biegu, ob
titsze toczy wody, niż zasilany 
przez Alpy francuski Rodan. 

W okolicach miasta Ma11aos, 
które leży 3.000 km na za.chód 
od Atlantyku - Arnazonl~a jest 
jeszcze tak szercka, że z jedne
go brzeg.u trudno dojr'.<cć brzeg 
drugi. a tak głęboka (72 m), że 
do Mana.os mogą s\vobodn.ie do 
cicrać bodaj n2jwi<:ksze stat<ki 
oceain icZine. Nato1niast statki 
handlowe o wyporności do a.ooo 
ton stale kurs·oją aż do Iquitos 
w Peru, odległego od Manaos o 
2.000 km 

Ożu:i.gla, która. Nn)>OŚciera I 
się tylim. w brazylijskim do
r..~eezu Amaz-oonki, obejmuje 
<J.l>szar 4.500.000 km~ - jest to 1 
twnad t><>lowa. ca.Jego tcryto-1 
rium Brazylii. ln:nymi ~~G\~Y'. 
na 0ob.sza i-re bra.z~·ltJ<;lde,J 
dżungli zmfo.ścić się m<>ie z 
poow<J•l'Zot'·niem 8 ta.kich p.aai&tw 
,jak Francja lub H ta.kich jak 
Pol~•ka. 

Pn„v u;iśeiu do Atla.ot~'ku 
Ama'l'o-nka wraiz z rzeką To
cantins twe>TZY olbrzymią del
t!') - le:iąr:i. w jej ramionacn 
wysl)a Marajo ob=.1-em zna
cznie przewyis'>'a Szwajcari~. 
O tym. jakie niesamo&wite Ho-
śei wody wtłacza Amazonka 
do() Atlant;vku. najlepiej świ:> ·d 
cz,v fakt. że jc.57.C'bC :;o km ml 
u.iśuiii wcxfa oceanu ma ~ia
gle ten sam sklad ch<'mi=u~· I 
jak przed dt" lt.ą I 

A 
gdy nastaj<i okres butz I 
tropikalnych i ulew-
nych des-zc'lów. i\ma-1 

zonka wraa: _z o~aczająr~ i"° 
dżunglą sl.aJ<l się myms <J
kr<Jµnym. Wooy \1;7.h'-eraja tak 1 
gwałto·wnie. że ich !Hl'Ziom I 
(w za lot'Ż!H>ŚCi od roirn. miej- ' 
sca ; brzegów) podnosi się oo . 
12 do 30 metrów. · I 
Rwące woody druzg<J.cą 

dżun~I~. !)Orywają b<ldaj naj~ 
większe dn:ewa. · t w<Jrza, z 
nieb zat.ory, żłobią gt<"l>o•koe 
jary, zmieniaj<\ kor-17ta doply- 1 
wów, 

Leoz sk.oro tylko powódź u
s14poi, „zielone piekło" - ,ia•k 
Brazylijczycy z wyżynnych 
partii kraju na:zywają dżun
glę - zn-Ow S"zybko się odra
dza., Ama.z.onka znów normal
nie t<>c'LY masy woo, rybacy 
wyje-.i:dża.ją na Jl<)łowy .,pira
curu", które pn.y·pominają na
sze,;u dol'S'l.a, drwale przy9tę
pują do wyrębu szla-0hetnych 
gatunków dl'7..ew, a tak zwani 
„seringueiro.s" ZllJPll&z-c'Ul.ją się 
w <1<kolke obfitujące w oll)'J"Jly
rnie „hevee", które ll'O nacię
ciu im km-y wylewają do 
~tawfonych kubłów <J.bfite, 

!~e łzy - naturalny ka.u-, 
(Dokończenie na sk. 4) 

'"r~caj~ ~etlna•k "" samej 
RM 1. Raicie-ta p<>m:vf-lana zosl·a
ła Jak0 ostatni ~tc>op i eń przvszlej 
rq,kietv wieloczłonowei. Posiia
de~a ona 82 Cffi dl·i!l>:O„Ci (wraz 1. 
itlowiocąl, SG mm średnicy. or•.7. 
4.3-1 kg wal'(i. Wedlug obllc,ze:.1., 
miała się wznie5ć na wys()kosc 
1.800 m.„ 

• • • 
Do .sta:-tu poz.o,._<i!alo 5e,.""ZJC'2ie 

30 sekund. W bezip;ecz.nej od
le"łości od wyrmtni u.lokowa
li 

0

siG ob&e\·watorzy. Prze-z sil
ne lornetki będą oni oh9E't'WO
wać lot RM 1. Zainst;il~ane 
tam równ'ci: aparaty pom.ia
rowe za:notują wysokość loitu. 

Rak'eta sygnalowa wystrze
la ponad btmk'et. Jeszc."re tyl
ko parę sekund. 

Inż. Walczew,s.ki wlącza za
pJon teządzen;a dy1mlącego, 
które ma znaczyć tor lotu ra
kety. U stóp wyrzutni uka
zują się ZTazu nikle, póżn'.ej 
coraz J!~sze kięby dy:nu. 

Czemu to tak długo 
trwa? Wszyscy z niepokojem 

Przed umocvwaniem w kor1>tuie l'akiety inż. J. Wa.lczew~ki ltadll 
dokładnie stan i;lowic~, 

patrzą w stronę stalowej wie
ży. 

Inżyn:er nac:iska spust głów 
nego zaplonu. U!ame:c sekun
dy i... lśniąca metalem ra
k;eta znika z W)'rzutni. Z jej 
d,_vszy bucha dym, potem zaś 
czerwony. świ~ący płomień. 
Huk i ś1v'st wi bruje, narasta. 
przeC'hodzi w potężny grzmot. 
Wvdaje sie że rak:eta miao;t 
oo<lalać, zbliża s'.ę do bunkra 
i ob.~rwato~ów. Ale wraż~'l:e 
to trwa t)-llm parę sekund. 
Grzmot c:chnie. Rakieta po.
szla w przestrzeń. 

Z punktów ob.soerwac;dnych 
donoszą., że ra.kif'fa p~ 
c-ąła szyblrn-ść di:więku i 7'.3-

płanowanĄ wysokość. Pierw
S'l'.a rakieta. pi~'SZ& próba. 
j ••• pełny „ukces„. 

• • • 
W dziesieć dni później w 

Krakowie rozmaw-iam z inż. 
Wa.Jczewskim na t>emat dal
szych po-::-zynań sekcji • tech
n :cznej PTA. 

- ·Przede wszystklm ebee
my w dalszym ~ią.gu Teali't<>-

. 10Vae progTam bu<lowy monów 
l'a.kłriy - mówi twórca RM 1. 
- Pl"lewidujemy ogółem trzy 
słopnk>, Pl"l:Y c-iym dwa z nieb 
mają spehtiać 7.adan!l:t, meteo
rolO\,,Mj.ozne. lhntStO?ll iowa ra • 
kieł.a wzniof'Sie orlę (według 
na152Ych obliczeń) do .aranie 
trop<J5'( ery. 

W tej chwiłi trwają J)1'SOO 

J>oojekwwe. PO'Z-a tym 'Pl'aoo
.Jemy nad udo.sikonaleniem 
Il,.\'( ] i d-0si-OSOWal11etTI jej do 
stra,ca.nia lawin g6rskich. 

- A jak wyglą-:'.la takie stra 
can:e l&w!ny rak'etą? 

- Po prostu strzela się r?.
kietę w pole lawirHl'\\e i t>'l>
woduje jego <>pa-d„;-ęcie zanjm 
j~C'1'6 urośnie do 1rroinyeh 
rozmia.rów. 

- Czy przy budow'e rak'e-
ty ko:-zystal!ś·:::'e pa.nowie 1 
wzorów zagranjc-.mych? 

- O~iCTaliśmv si~ na litera
turze obcej. Natomiast ws-zy
stkie C'Zęści zarówno samej 
rakiety jak i W~'rzutni wyko
nal.'6mv samod'Zielnie ; to po
\\i;ed'l:!.a.łbym . domowym" SIJO
so-bem przy minimalnych nakła 
daeb pienJęż-nych. Jeden z 
koJ~gÓW SkODlltnJO'I al nawet 
dO\~Clot>ne urząd'Zenioe - fl'°'"
<"'tył on sp.u~t migawki apau
tu (flot,llgrafic-m-eg0 z wyrz.ut· 
nią. W momencie, srd.v ra,k!e
ta. wzbija się w górę. a'f)a.J'at 
autom<1t;rcznie wykonywał jej 
'Zdjęcie. 

A k'edv zam:e::zacie od
być nastęi:mc p:óby? 

W pi:-zyszłym roku 

A teraz t:OC'he może n .<"
dyslcetne pytan 'e. ile lal E
c.zy sob :e p:m inżynier? 

- 27. 
- Słysz.alem.· że przez oc-

w:ea czas przebywa! pan w 
Lodz.!? 

Tak. Na. Pclil>echnice 
Lódzkiej na wyd'Eiale me<!ha
ni~nyrn u prof. Jana. Werne
ra robiłem slo}lieri ma.gister
s'ki. Jt"śli ch<>d'Zi 0 budowę ra
kiety. 1o niemały udział w 
rym d'llie.Je ma m. in. drugi 
.,łodziani·n" mgr inż. Zbignjew 
Wiejaold, który obeenie mi('
szka i pracuje w lAMl-ii. Sły
szałem. że s•tara się on zor· 
gani:rować w LOOzi ododzial 
Polskiego Towarzystwa !...st·ro
nau .IY~eg--o. Sądzę, żie mu się 
1ilł uda.. w.i>'·e&> 



Iru~ne .i.nie 5 !,;... , 

Ma~nm111ana . . ·?·J·'. „ • 
~ Gierymski byt "a··=nTM:I 
pie~ spośród polskicll 1\#41' 11\ I 
malarzy, który w „natuTze, 
życiu i wspókz.esności znalazł ~ 
pr:redmiot i formę ~j sztu- M 
ki". Ma2J0wieakie krajobrazy, ()// . 
drogi wysadzane topolami., 
smętne w swej brzyd.OC::c i u- ___ ..,,_ 

PA:ZDZIERNlK 
bOOtw:ie domki prL.edmi.eść 
Warszawy. ludność równie u
bogo odziana - oto tematy 
prreważająoej większości ob- 20. 1'133 - Urod"lM się Ad.am 
razów Maksymiliana Giecym- Naruszewicz, h.isł-OO:"Y'k i 
&kiego, pochodzących z okl-e- P~ o1cre9u Oświeoen.fa. 
su j~o dojrzał<llici twórezej. 22. 1948 - Zmarł Franciszek 
Dla public-zmo.ści polskiej o- Lehar, k~ we-

Po 
szu 
ki 
wa 
cze Archeolog dr Ja.n K<JWałczyk idzie (a wlaś-c.iwie pełza) śladami dawnych górników, 

wych cza.sów przyzwyczajonej giersld, tw6rca. oiperetek. 

do potęi;nych w swej patrio- %4.1558 - Ul"IJodzil się poeta k 8 h 
%~~~~0~~: ZG.~~~~=c:°;1~ 1 rzemienny~ 
~ ~=g;=~~ ~~=a~i~n:~~ . \tj skarbów 
Gierymskiego nie przedstą- ~,..,-~.,..-.., __ .,.,.,..,..,_ 
wiały żadnej wartości. Spole
C"..PJ1stwo żądało treści, nie 
formy, choćby najwspanial
szej. Obrazy Gierymskiego, w 
których zestawienie dv.oóch 
brył, ba.rwa cz:y światło od
grywały rolę zasadni.czą, po 
pro5tu nie liczyły się. Ten 
brak uznania :z.e S'tro<ny roda
ków byl jedną z najwięks~h 
bolączek jego życia. A życie 
to było bardw smutne i -
bardzo krótkie. Jako 20-letni 
młodzieniec, Maksymilian Gie-
T)"lD&ki, s,yn szipitalnego u-
rzędnika, pows'tanieo z 1863 
roku. otr;tym.a!W\S'l.Y stypen
di'llm, opuścił rodzinną W ar
szawę i wyjechał do Mona
chium. Byla wc:z,e!ll'.la wioo:na 
1867 roku, kiedy wątły młody 
czlowiek mpuka.ł do wrót mc>
naohijskiej Akademii Sztu'k 
Pięknych. W krótkim ozas!e 
pobyt za granicą przynió.91: mu 
europejską sławę, którą, jak 
sam często powtarzał, chętnie 
zamienitby na uznanie w kra
ju. Na.jwięklny sokces ~
ni6s>l mu, wystawiony w Lon
dynie w 1870 1"0'ku „ Odld•mai 
ułanów, pnreohod7.ącyeb przez 
zamanniętą rzekę", obraz, 
który W"ZJbu&lił nehwyt kry
tyki: i pnbl.i<a.zm<l!Śoł. Pooypały 
się iera:z; zamówi'61lfa z Lon
dynu, Wiednia i Berl.ina. Nre 
pr.eynlosły one j>edna.'k artyś
cie zadowolenia. Clą,gle ~i1 
za .krajem i Wlll.'S'L3.v1ą, którą 
p0 raz osłatni odwledlJił w 
1872 roku. Wyjechał 'Z • niej 
rozg-OryC"WllJ' i giniewny na 
obojętn<IŚĆ w sto.su nku do 
swej sztuki, f mim-0 wmystlk-0, 
pełen miłości J przywiązania 
do kraj11. Do nootali;ii. NVT..g<>
ryCtrellia i bolesnycl1 WISlll-OM
n-ień nie <1>tl'WLl1.je'lllnfoneg-0 u
mucia do kobiety, d-0ł11czyto 
się wkrót<'e cie!'f"1°en.le fizyC'Z
ne - gruźUca. ?rz~z pew:en 
czas starcza mu €ił na to. aby 
wewnętrzne udreki i chorobę 
ukrvć pcd mal!'lką oobojetne!t'O. 
modn'e ubranego eleganta. W 
jedwaólmym ka<pelu.s.?.u. glan
rowanych :-ękaw:czkach, lekko 
wymachując la.~eczką. ukazy
wał się na ulica<::h i w ka
wlarn;a.:;,h l'vfonarnium i drżał. 
by ktCiś n'e od·g.o.dł. jak c'er
pi. Choroba jednak <"Zyn'.la 
gwalt<n11TTie postępy. Gierymski 
za!am al się. 

„Jestem zmęm<11ly I znu~ 
ny - p:sze w roku U3i3. -
Wszęd:zle mi nu-dno ••. " Depre
'<ja, po krótk!ch okres'lch 
twórczych zrywów. poglęb'.a 
s'ę. Na zleoon'e lekarzy wy
jeżd:i:a najpierw do Meranu. 
pote!TI do Relchenhallu w gó
rach Bawarii. Są to już o
statn:e m'esiące tycia Maks;y
miLana G:erym.9k:iego. Zma.rt 
w Relchenhallu 16 września 
1874 N:•ku w chwili, r,dy sta
nęła przoo n'lm oflw-Onmi 
świetna malarska kariera i 
gdy d·o-j?"Uł cał'koiwloie jako 
artysta o silnej indywld.uaJ
n<JŚCi I m.istrwwsikiej toeehni
oo. Miaa wówczas za.Ie!l<wie 
27 fat ••• 

W-k 

Pod znakiem „13" 

k~iążkaeh 

Walka 
40-lecle KPP - to $pOSOb· 

nośd bardzo odpowiednia, by 
wywołać z mroków przeszi?ś
ci jej boha.ierskie dzieje, udo
stępnić je najszerszemu ogóło
wi I utrwalić w pa.mięci paki>
lenia dzisiejszego. Do tego 
celu m11sl zmierzn,~ nie tyliw 
histori-Ogra.fia.. lecz i litera.tura.. 
Wiem.u. że powołane tnstytu· 
cje opra.cowujq historię par
tit, zbiera.ją rozproszone mate
riału. sie11ają do źrOO.el dai.oniej 
niedostępnych. Jest to pra.ca 
o charakterze raczej nauka
wym. oparta na kr11teriach śd
slych, niejako oftcja.lna ł w 
treści !Wej oara.niczona do fa~ 

W Londynie powstał ,,Klub 
trzynash1" do 2'WalC7-8-nfa pne 
są.dów związam.ych z tą liC7Jbą. 
K!1lb liczy 13 czlm11ków, któ
rzy spotykaJu, się 13 kaM~o 
m:lesiąca. O ;-od'linie 13 mi
nut 13 c-zlonkowie klubu zar 
siada.ją do obladn. ]><ldC'ZllS 
którego 13 kelnerów podaje 13 
różnych dań. 13 rod'La.iów ruv
pojów pr.eyceynia. się do stwo-
r-rema odpowiedniej atmosfe- Aktorka telewl7JI angielskiej 
rv przyjęcia. ()zynsz za lokal Jennifer Jayue wykOrzystuje 
klubu, do którego prowadzi. I deszcz, by przejrzeć się w ka-
13 st<Jopni, opilaeallY jest rów-. łuży. 
nicż kai.i.deg0 13. J-i -------------
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Mgr Zygmunt KrZ<!lk, rozło
żywszy toaletowe akoe-
5'0ria nad brze.gi.em okrąog 

lego zapadEska, dem<J<nStruje 
nam na własnej brodzie p:><>
ces golenia metodą... kamie
-nia gLadronego. Pokaz pil."'Ze 
b:ega dość opornie i w pew
n)'llll momenc:e :z.rezygnowa.ny 
aroheolog o:l:klada krzoe:m.ienną 
brzytewkę, stwie:xlzając rne
lanich<J1l·ijnie, że W&J)Ólc:resne 
brakoróbstwo żyletkowe po
siada widać me bylę jakie 
tradycje . .,. 

Znajdujemy się w Krne
mionkach Opatowskich, na k'
ren:e. gdzie pr:z.ed 4 tysiąca
mi lat wydobywano i obrabia 
no krzemień - mater'ał od
grywający w owych cza.sach 
rolę dz'.siejszej stali. KopaJ
nictwo krzem:e:nla było baI"Cllw 
rozpows1'Jeclmione. Dotychcr.as 
o<lnalez'.<mo na całym śv.riecie 
około 70 kopalń z tego okre
su. Wyjątkowe znacron:e 
Krzemionek Opatowstkioh po
lega prZ€de wszy1sflfjm na nie 
spotykam.ej gcl.z.ie indziej id.oś-

była nieustępliwa 
ti.w niewątpliwie" autentycz
nych. Lecz do wyników te:I 
pracu nie 'każ.du bedzie mó17l 
dotrzeć: brak cza.su, jakieś tru
dności techniczne czy inne .~ta 
ną tu niejednemu na przeszko
dzie. 

Dta.tego te:! wla.śnie - to 
·dziale up.a.miętniania WoJJT.k, 
zwycięstw i - ofiar KPP w o
kresie międ.z11wo,ienn11m - hi
storioarafii musi posp.teszyć z 
pom.ocq literatura. 

Sta.ntslaw Wygodzkt, ;la.ko b. 
uczestnik walk rewolucyjnych 
w sanacyjnej Polsce i utalen
towanu pisarz, jest ba.rdzo po. 
wolanu do popula1'1!zowa.nia me 
toc;ą beletrystyki <lzie;ów par
tii, której bul ofiarnym żolni.e
rzem, i losów ludzi. którzu we
spól z nim w jej szeregach 
dzielnie zmaga.li .~ie z przemoż 
nym wrogiem. Chodzi tu zwla 
szcza o ttJch skromnych. nawet 
bezimi.ennuch bojowników, n'l. 
których nieczesto zatrzymuje 
sie spojrzenie przysięqlego hi
storyka. poszukująceqo racze! 
wyniosłych postaci przyw0<l
ców i herosów. 

Wydant1 ostatnio pod tytu
łem •. Mi.Lczenie". zbiór opowia 
da.ń Wygodzkiego *). jest już 
t1·zecią z kolei n1?welist11czrią 
publikacją tego autora.. :zwią
zaną najściśle1 z historią KPP 
i jej ludzi. Poważną i gene
ralną za.letq opowiCLd.ań z tomu 
„Milczenie" jest to, że 1wtor 
nie scherna.tyzuje l nie auto
mat•;zuje t11ch ludzi na modl.ą 
dawnych. „bohaterów po
zytywnych". lecz · pozosta
wia każdemu z nkh 1.n
duwidua.lne oblicze I wyposa
ża każdeao w zwykle ludzkie 
uczucia - miłość. pażq.danzc. 
tęsknotę. zazdrość. nniew itd. 
Liryczną nutę spotyka.mu tu I 
niema.I wszedzie. a najdobitniej 
sz11m teao vrzukladem jest chu 
ba opowiadanie - .,Anna" -
historia dwojqa dziala,cz11 pnr
tyjn?Jch. którzy - kochając się 
- nie mo11<1 zaznać .,.adości 
W'Spólneao żucia. ponieważ je
dna lub drugie z nich prze:1y
w11 za.wsze w murach więzi(!n
nych. 

NieTct6re z oper.Dla.dań ma.ją 
podkl,a,d niema,l sensocyjny. Ta~: 
np. we wspomnW.nej już .,An
nte" - obok motywu liryczne
go - jest i drual watek: trn
pienie tajemniczego prowoka
tora: trzonem obszernego opo· 
wia.da.nia .• Las" jest sprawa 
wura.finowane; prowoTw.cji po
li.c11jnej. Tctóre1 ofiara 1)(1,da wy 
bitnu dzia./.n,cz KPP. Ba.rdz,i 
pięlcne l nodne uwa.pl jest o
powiadanie - „Zlemta", kt6-
reao trefriq sq przeźycia wię
:foU:i za.mknięteoo w karcer11e 
Bere.7.u Kartuskie1. O więzii>
niach w oaóle mówi się w 'lO
welach Wuaod.zkieoo częsta i 
dużo. obrazu ł obrazki sana
Cllineoo wiezienni.ctwa. sto!un
ku do więźniów politucznuc:h 
itp., majq nie byle ja.ką wa1"
tość dokumenta.lnq. 

Opowi,a,danta Wugodzkier111 
zaslugujq m1 oc~ne k,ar!lzo po-. 

zyt11wną. Zarzucilbym autoro
wi jedunie tra.fi.a.jące się gdzie 
nie.odzie wstawki publicystycz
ne. niezha.rmoni.zowa.ne z oqól
nym charakterem narracji; Jest 
ich jednak na szcze:ici.e nie 
wiele. wiec i rozwodzić ste nad 
tym nie warto. 

B. D. 

*) Stain.isla.w Wygiod7kl. „Mil 
czenie". Warszaiwa. MON. 195G. 
Sbr. 264; cena zl 11. 

Największa 
rzeka świata 

Amazonka 
(Dokończenie ze str. 3) 

A 
w di.un,gl'i jest pa.mo0 i 
d11S21n<> i gi-ząsket. Ciała. 
węilrujących lub pra-

cujących .,eabooloo" :C:) ociel;:a
ją strumieniami ~iu. Na 
każdym kro-ku czyha jakieś 
niebeoz;pi-e-ll2eństw<>. I mm-e 
nMVet mn~ej da.ją się lu
dti-ll'm we mi.aki d1'a.pdeime 
zwie<J.-zęta, czy .jadowil>e ga.dy, 
których na szczęście w dżun
gli nie ma ?Jbyt wiele, niż 
właśnie moskity zara'l3Jąc-e 
mal.arią., niż stada ltą.-śliwyc!l 
oJ.brzymieh mrówek. niż złoo
liwe kl>CIS'icze wżerające się 
glęooiirn w ciaJ·o. niż ja.d-0'\vi
te k11foe pewnych gat.unków 
ki-t:a.ków, pow<1>1:l'uja,r,c b-0!-es
ne, ropieją.ce ra;ny. I WT•m'l-1 
ci-e wydeńcz.a.,jące orga.ni'11Ill 
choro)>y tropikalne. 

z tych też wzgledów w:vbrzerta 
Ama-z.onki sa bardzo rza{iko za
mieszikane. Olbrzymi stan Ama
zonas, wra•z z~ swą &tolicą lVIa-
11aos, nie ii.czy nawet pół mllio-
11a mie$7Jka1\.c6w. a strun Para, 
pobotony na nieco wyższych te
renach. nie przelcrae7-a miliona. 

:Aby oie uchro<nlć przoo zarrla
r!ą nagłych plJ'\vodzl. „cahoc\oo" 
budują ~we chaty na vry•Co<k.ich 
palach, b'ldź na tratwach dobrze 
z;a'kotwlcz.onych. Nawet jedno z 
wielkich prrz;edmleść M!l'naos u
TliOSi sie na wodzie szero>ko roz
laine-j Rio Negro. 

Mimo. 7.e nad „zlefon„vm 
pie'ktem" ~!IW> IJ'l"7.<ela.tujz, sa
molqty r.?:Y h„Ifilt-0ptez:v, jego 
mat.e=ilk1. .iego tajmuoni1lfre 
wnP,tr.ze cią.!fle ,je!'7.cre j-est 
dr.iewiwe. nJe u~t'lrnid'3 Sltop~ 
c~n;vil•i-zowa.n,,,,go ezfowiek:i_ 'V 
nfoktiirveb re iofl<a,aeb (lidJ!uryt-0 
wp,ra.w.17'.e kil'k.a drz;ikich pfo
mfon fo,dia.n. a. w górnym 
biegu Maod.eiry t-ereny ol>fitu
,jące w r<me n~.ftilwą, lecrz 
jt'6'ZCW wiele uplvnie W<my 
w Ama-zance, -z.anim d?Ju.ngla. 
wyjawi w.szysffk:ie swoje ta
jemnice. 

*l Carocuoo - tu pr:zieważnie 
mety.si, potomkowie małżeństw 
m:eszany~h z rasy białej i l 
cz.erwoneJ, 

CZE-MOND 

ci (przeszło tysiąca) :szyb'.ków 
o~az ®tc1S1u.nkowo dobrze za· 
ooowanyoh. wyrobiskach. 

Niestety. Od roku 1922, w któ
rym iirof. Samsonowicz odkrył 
prehlst01·yc:i;ne szyby, zrobiono 
stosunkowo niewiele dla Ich 
spopulary>mwania. Wyniki ba-
11.aii archeologic:i>nych prof. Ste· 
fa.na Krukowskiego i prof. Jó
zefa Zurowsklego w okresie mię 
dzywojennym, których plonem 
było okol., 1.500 skrzyń znale
zisk (z<ieponowanycll w Muzeum 
Archeologii w Warszawie) i roz
prawa o u:rzemionk:icll - nie 
i.vyszty na ogół poza szczupłe 
grono naukowców. 

I trzel>a było dopiero „Tysiąc
lecia" i J)ołąc:;;one.I inic.iatywy 
Muzeum Górniczego w Sosnow
cu, Centralnego Zarządu Szlrnle
nia zawodo\vego 1\-I. G. i E. ora~ 
Centralnego Zar-tądu Muzeów i 
Ochrony Zabytków, aby ożywili 
za.pomnia.ne i opuszczone' kopal
nie naszych przodków. 

nia. Nie była to praca łatwa... 
ówcz.e.s;ny gó:m!k kopal C:.eripl.i 
wie otwór szybowy, potem 
żłobił rysę w wa.J)':ennej skale 
i ro:z;sz.erzaja1:: ją przy pom<>
cy kam:ennych klinów, drążył 
poziome przejścia. 

C wigając się pod niskim 
5tropem, chodn.:k'.em wy
kutym w wapieniu, z 

pod"Ziwem oglądamy praoę 
prekunsorów po1slk:ioego gór
nictwa. Oto porzuoone nanzę
dz'.e pracy w poot.aoi usz.ko
dwneg·o jeleniego rogu leży 
na snągi.1 w miejscu, gd:z:e 
odnalazł je aroheolog. 

Ot.o nieco dalej wyraźne 
ślaid,y wc:ęć, ozn.aczająoe pra
ce wydobywcze przy odkrytej 
żyle kn.em:enia, zan'.echan~ z 
n'e znanych nam powodów. 
Obok wyeksploatowana k<imo-

raz widocznym 
,,gn;ia21dern'', z 
którego wylU&
kanio krzem:en
ną bulę, dość 
~;:<11 rozmia
rów. 

W ciemny>ch 
limach, poz,:>
staw :onyci:t na 
b:alej &.t.ą.le 
przez pl<l'ln:eń 

smolnego łuczy
wa, dos:z.U!.~uje
my się rysun
ków. Nie jest 
to jednak fan
tazja. W daw
nych kopalniach 
znajdujemy li
czne r-ysiu.nki i 
rzeźby liultowe, 
mają.ce na ce
lu ochronę przed 
n'.ebezp:ec:ueń

stwem g:·ożą~ym 
W pOOZ!e;ni.acil. 

Panie rna,g•strze, są.d'Zimy, że lepiej 
~nak golić aię :l:yletka.mi „Ra.wa-Lux" 'l 

./ Kim byli ci 
lu.dz_e. skąd 
prz.y.s.zl.i, co &:ę 

z n:mi stało?.~ 

N 
aj.popularn'.ej.sizą postacią 
na terenie Krzem''JllJ.eik 
jest od 30 la.t Julian 

Pac.'1.niak, op'.ekun za·::zątku 
lokaLnego muzeum. 

Niby KlL~cznik z •. Pa•na 
Ta<leu.siza" oomyka żelazne 
pok,rywy, zabezp'eczające dwa 
o::Th:opane zejścia do pod:z:em 
nych korytaczy. 

Po żelaznoej drab'.n-oo za:pusz 
=3.Illy s'.ę w g· <\lb <>~mbrowa
nej etudni, glębok:ej na kilka 
metrów. Na dole obmurow.ane 
otiwory prowa..;!:zą do wyrobi.sik. 

Prred tysią·cami lat cz.lo
wiek. posiadający pryimi.tyw
ne naTzędzia z kam!enia i 
ro,,gów zwierząt, odważnie 
wc1z:oerał s'.ę pod ziem:ę, po
szukuj<t~ twardego krremie-

Ili! czeni okre~la.lą Ich Jako pte
U mlona kultury amfor kuli-

stych I pucharów lejkowa
tych, a na podstawie wylco:pa
llslt stwierdzają, że produlrowa
ne przez nlch !>rzemienne sie
kiery rozchodziły się w znacz
nej części Europy. Możemy więc 
bez żadnej przesady stwierdzić, 
ze przed czterema tysiącami lat, 
na naszych ziemiach tstniala wy 
soka, jll.k na ówczesne stcsunkl 
kultm-a promieniująca daleko 
na sąsiednie terytoria. Już ol>ec
nie Krzemionki Opatowskie m:a· 
ją wszelkie dane, aby stać się 
pierwszorzędną atrakcją tury
styczną. 

Tekst i 2Xljęcia: 
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Giganty mikroświata 
hon;y wa atuC7llle ~ 111a

IY plastyczne. zna.my Ju setki 
zastosowań tej wielkiej :OOoby
cey ehemtl. J,iteratnra naukowa 
I techniczna, zajmująca się tą 
obszerną dziedzmą. obejmuje 
Wiele tysięcy grubych tomów. 
W krótkim artykUliku dla pL~ma 
codziennego zdołamy zaledwie 
powiedzieć najogólniej ,,na czym 
sprawa polega" I zamieśctć zwją 
złą encyklopedię niektórych tyl 
ko, najbardziej rozporwszechnio 
nych tworzyw. 
Moleknła. czyli ciząstec:i:ka two 

r.o„vwa to i;i~ant (pollJner) po
wstały z połączenia. się wielu 
prostych czą>teczck (monome
rów), l<tóre w procesie pollmc
r~ji tub polikondensacji two 
rzą wlelltic łańcuchy o ciężarze 
cząsteczltowym nędu dziesiątek 
a nawet setek tysięcy. oznar..za 
to, te cząsteczka polimeru jest. 
dziesiątki lub setki tysleCY ra
zY cięższa od atomu wodoru. 
Wśród wielu bardzo cennych 

własności, za.zadniczą c"chą two 
rzyw sztncznych jest to, ~o pod 
wptywem odpowiedniej tempe
ra.tUTY lub ciśnienia stajl\ .się 
plastyc=e, pod<lają się łatwo 
obróbce mechanicznej. Z chwilą 
powrotu do „normalnych" wa
runków temperatury I ciśnienia. 
tworzywo sta.!e się clatem st.a
łym, zachowując na.dany mu 
kSztalt. o tnnYflh cennycli własno§
etaeh - mr>wa w ponl.ższyIĄ 
swięzlYm przewot!n.ilru. 

POl.ilETYLEN 

Białe, pólprzezirocrcyste alalo 
sf;a!e, odporne 111a dzialaJIJJie ano
Ol'l.Ycb kwasów i zasad. Zacho
W'llie ętastv=ość 111awe<t w 
t,eni,p. 60 et.oµni poni,i>.ej z.era. 
Zu.pelntle nie 'W'cllłarua wody7 a 
jako i,zolatar ei-;~kbry=ri,y ri~
mal n!ie ma roWlll.ych iso'o<ie. 
otrzymywany z ga:zlll etylenu. 
którY j~ jedinym z naj}:lll"OOt
cs:z;ych węglQWOOOrów (W7..Ó1" 
chem. C9H~). Istl1lieje kilka me
tod technologictZJnvoh otrzymy
wania polli.etyil.e.nu. Dla timfoc
mac.li wart.o podać, że z pol~
etylen.u W)'["ab:i.a się m. :il!l. ró
żnobarwne lroraile tak ~
waine przei; kolbiety rzie "W7Jglę
du na WY~ ótji_ połąCC!.elIIJie 
:wY'klttcz;ają.oe ~e się 
sznura. 

• POIJIA'MID'Jl 

Obimiema gJ!'ll1jpe. ~ 
nYClh. ~ lilii> pól
~ ipocliimerów, 
irUdnO ~oh i 1:1riu
dn.O toi:itiWYoh. SiJme rpodig.rza
ne, !Pl'ZE!Chodrr.ą w lepką olecz. 
z której laitiwo uzySkać długie, 
mocne ll'bio!, Po:'.t'.amiidy oo. su
rowcem. z którego obrzymuje I 
l!lllę znane ka:OO.em:u wł&ma IDY-
lmlowe d. ka;p<ron~ z kt6cr:vch 
m. m.. robi się ~ę, bie
l:lmnę, ipońw.ochy, fubra !itp .• 
Zm!endając skład chemd.c!1'l!ly 
poliamidów, mOOila otrzymy
wać prodruilctv wookO-ii kaJucrru

ikopodo'bne. Cząstec7Jki !Pcil:iam.i. 
dów 2lbt1diowalll.e są z bc>Jrdziej 
zkxżooycll nliż ety'.len liurb piro
pyłen cząsbec:zek mooomerów. 

POLTAKR'U.A.n 

otirzy.au.wane z k!wasu a.kr:r• 
lowego luib jego poohodeycih., 
(Kwas akrylowy z kolei uzy
skuje się z etyJenu lub il)«'qpy
lenu). W rza.le'ŻJnościi. od składu 
oherrriamego li. sbo.pnja poiline
l'Vza&-ili. (tj. liił.ośai ~ 
mooomeru, twarząrocit czą
ste=kę polimeru), ;ooińakcyła:ny 
byw.-ja ciałami stafymi luh 
póliPJ:v11ru1 masą, Sz.oze.gó1nie 
oerun,ą wlasno.śoia j€6t P1'ze2lro
oz;.yi;;tość w:yższa ruiź wkła d ide
alma ocl:pomccić na św:iart:to. Cal
kowicie bezbarwne l>Oliatlory
la:n y 'Pf!"l'.eDUSZOZai ą promdenne 
ultraifiol!kowe. Służą m.. im. do 
wyrobu szkła or~o _.,.... 
(pleklsiglas). 

POLIOcrAN WINYLU 

Mapy 

matrymonialne 

'l'wCJl'ZYIWO to ~e ~z 
acetyilenu :i. kwasu~ 

POIJISTYREN 

l"owl!;tzje z wietu cząsteczek 
styrenu (lub winylo-beawealu). 
Sam styreai otiiz;ymujP. się z 
"ben:zenu i etylenlL FTzy IP(>li
mery..z;ac:jd styre.n,u powstaje 
praezroazv&te oialo stałe, nde
rozpuszczailine w a1lroh<lllach i 
tłU'9Zi.!Zach ~. Naj
więksize maoe;izerui,e ma poltlsty
r>en w elektroteclm:ioe. &zc:z.e
gó1nie ctzięla ISIWYDl oenmym 
w la.sinościom d:iielekliryoznym. 
Lącrz.ąc w jedną gliigainty071!lą 
molekułę ~ styręnu li. 
:iJnnej &Ubstarnc:ji - butadienu, 
otrzymuje się ,,kopolimer" o 
właoo.ościach kat.tczyilru. Syn
łetyC2ll1.v kaiuazruk butadiieno
wo-styrenowy pr<Jdulkuje się 
oboon:ie ll'la dużą sltal~ 

POLIF.STRY 

Obszlema ~ potńmerów, 
otJ:"zymywanych ze sit;QISJ\lnkQWo 
złoronycll subst.aincjd. ocga~ 
czmych. W załeżno.ści od sdda.
du posrrezegó1ne rodzaje róż
nią się lepJrośaią, ~.tu:rą 

mię..lcni~ia. elastyc:zn<JIŚCrią i dn
nymi wlasnośc~mi, Do ~Y 
poliestrów 111a:leżv m. :i!11.. ;nowe 
włókno, flYl!ltetycv.;ne, 7mane w 
All..l{Jti 1lOCi na.zwą tecy!l.eiw., ~ 
w USA .,,.... d.ak!roinu. 

»LIDO« 
!l'nlllno powiedzł~ Jaka m7fl 

PrKYśwłecaJa panu Leonawi Vol· 
terra. kiedy w roku UZll nabył 
olbrzymie podziemie pod nr 71 
Avenue de Champs Jllysees w 
Parytu t nn:ądzlł tam pływalnię, 
sztuczne lodowisko, blehlę 1.„ 
kabaret I co ma Jedno 4o drn• 
glego. Prawdopodobnie chodziło 

o stworzenie uniwersalnego kom 
bina.tn rozrywkowego. 

p 
e 
r 
ł 

--------------------------~--------------------------------------.-:-------Pani elarke s Han
ehester dowiedziała •i• 
pewnego dnia s p.17Ar&
żenlem, te w fotelu, kt6 
ry niedawno nabyła 
znajduje się paczka s 
dynamitem zdolna wy. 
sadzić w p«JWietrze kil
ka domów. 

Napisała Jej o tym li. 
właścicielka te>telu. kt6 
ra wyemigrowała llD 
USA. Dynamit uloko
wał pewien przestępca. 
który odbywa dłutszą 
„odsiadkę". Fotel stał 
blisko kominka, a dzie
ci pani Clarke często 
bawiły sit na alm. 
Br.r •• (h) 

• • • 
Niecodzienna u,roczy

&tość miała miejsce w 
więzieniu w Edynbur
gu (Anglia). Odbył się 
tam ślul> Donalda For
besa (23 lata) z 22-letnią 
Małgorzatą Mclean. Nie 
codzienność polega na 
tym, te Forbes został 
skazany za za.mordowa
nie dozorcy nocnego na 
karę śmierci I w dwa 
dni po ślubie ma &lę od 
być egzekucja. Forbet1 
złoty! prośbę ~ nłaska• 
wiente. (h) . ~ . 

Anglicy maJą jut. 
dość palących papiero
sy 14-letnich chłopców. 
W kilku s.zkołach za.pro 
waclzono surowe kary 

dla Pałtłey>eJi nłed:orost 
ków. Polep. to po pro
stu na lanin paskiem 
gołego pośl11dka deli
kwenta przed calą szko 
łą. zebr&114 na dzie<lziń 
CU. 

DotychC'Z811 tylko dwie 
matki za.protestowały, 
ale chodziło Im nie o 
to, te ich synalkowie 
dostali pasy, ale o &;o, 
te publicznie. (h) 

• • • 
,,Boski" Presley Jesł 

Jut w NRF - Ja.ko je
den z szeregowców m 
zmoto:ryzawanej dywl
zJI USA Army. Na Jego 
powitanie wyległo oko
ło 100 dziennikarzy. Pre 
sley zachowywał się po 
dobno skromnie, Jak na 
jeg-o styl. Jedna z jego 
„mądrych" odpowiedzi 
na pytanie :erasy brzm.la 
Ja: „Nie znam się na 
muzyce. Nie umiem na-

wet o4czytywa6 nut. 
PrzY muzyce klasycznej 
natychmiast zasypiam". 

Podobno Jego lrnlcdzy 
nie wykazali żadnego za 
Interesowania osobą kr6 
la ,.rock and roll'u". 
Siedant-szef przyjął no 
wego podwładnego ze 
stoickim &pokojem i 
112:eregowlec Presley do 
stał się natychmiast w 
tryby machiny woJsko
:wej. (b) 

• • • 
W Tookio mlał miejsce 

zadziwiający wypadelC 
samocbodowY: na rogu 
ulicy zderzyły się ze 
sobą trzy weny, jadące 
wszystkie z nadmierną 
szybkością. Na miejscu 
znalazł się natychmiast 
policjant, gotowy do 
spisania protokołu l na
łożenia kar na nleostrot 
nych kierowców. 
Dowiedział się wów-

-.lłpl~ ....... 
ebód wiózł do u;pltala 
kobietę, 11Plesz11q na po 
ród. W drugim sami>
cbodzle jechał Jnspek"' 
tor drogov;ry, kt6ry 
chciał sp~ protokoł 
szoferowi pierwszego 
wozu n zbyt s.eybką 
jazdę. Trzecim samo
cbooem spieszył do szpi 
tala łekarZ - ginekolog, 
którego wezwano do 
kobiety, ja.dąceJ :w 
plerwszYDl wozle. 

W łych okollcm-oś
ciach policjant zrezy
gnował z ma.ndat6w ku 
nych... (j. k.) 

• li(. • 

Angielsk>l uczon;r M. 
Reglnald Plggot wYdal 
niedawno kslątkę, w 
której analiz U.Ie ZS.090 
rodzajów pisma ludzkie 
go. Rozdziela on pisma 
według tego, czy są wlę 
cej, czy mniej czytelne. 
w kategorii "prawie 
nieczytelnych" która o
bejmuje od t do Z5 
proc. nieczytelnośc4 
znajdują się pisma le
karzy I uczonych. Pi· 
got cytuje pl"zykład nie
szczęśliwego pacjenta, 
któremu amputowano 
niewłaściwy palec u rę 
kl, gdyż na skierowa
niu lekarskim odczyta
no w szpitalu „llttle 
finger" (czwarty palec) 
zamiast „mid.dle tingel"" 
(trzeci palec). (j. k.) 

·Test • Test li Test• Test • Test li Test Test 

Czy jesteście szczęśliwym 
1. Jeżełi ma~le zanniair WY.Iść 

wieczoo-em, czy wolicie: a) iść 
patańczyć? b) iść do kina lJUb 
do teatru? 

2. czy umiesz szybko powziąć 
decyzję? 

3. Czy uw~asz, te Twoja „dru 
ga polowa" jes4; sprytniejsza Qd 
Ciebie? 

ł. Kiedy się Wiecze>rem kła
miesz, C'Zy: a) Twój umysł p.-a
cuje jeszcze prrzez dlluższy czas? 
b) usypiasz natychmiast? 

5. czy zdarza Ci się, że przed 
WI'7JUceurlem llist1U do skrzynki, 
pmepkrujesz go jesz.cze raz? 

6. Ozy jesteście oboje t~ sa
mo rolli 1 pociągający? (bez fał
szywej skromnOlkl., odPQ'Wiedz 
zupetbnle =zerze). 

7. Czy baJWI Ciebie CltY'Wiona 
dyslrusj a? a) talk, b) n.ie lij)&

oj alnie. 
8. Czy uważasz ke>responden

cję za 2Aq)el1Ille oi;obi.~tą spra-

ł 
I I 5. 10 punktów za „nie". 

ma Ze n St.we m :i:~~°:/~~~::ww ~a „~~k;Pecial• 
8. 10 punktów za ,,tak". 
9. 10 punktów za „nie". 
Ponieważ w ma.lźcńshvie trze-

wę? Czy jesteś l'Jdamla, te lllll'kt 
nie ma prawa otwierania li.stów 
zaa'<lresorwanY'Ch do drugiego 
małżonka? 

9. Czy w chwilach wlelkiego 
wzruszenia wollsr. być sam ze 
soobą?, 

• • • 
L Zanotuj 10 punktów Jełell 

odpowiedziałeś „tak" na b) 
2. 10 punktów za odpowiedt 

„nie". 
3. JJ!ielł ,le5te& kobietą - 10 

punktów za „tak". Mężczyzną -
10 punktów za „nie". 

4. 13 pun lctów j ~te li <>dpowle
działeś „tak" na b). 

ba być we dwoje, zróbcie obo
je ten test. »<>dajcie Wasze 
punltty. 
Powyżej 121 punktó'" je.tef.

cie wzorem szczęśliwego malżeń 
stwa .. 

Od 90 do 120 jesteście szczęśli-
wą parą. · 

Poniżej... zastanówcie się tro
ch~. I >próbuJcie za rok p1>now
nie zrobić ten test. • „ • 

K01"JENTARZ 

Psy.cholodzy, którzy O'P?"<>OO
wa1i ocrwyższy teS't. ol:>jasniają 
w następt>jacy sposób seons, jr.
kie;:o do-szul;:ują sję w poszcze
gólnych odp'->wiedziach. 

1. S-.cze8li.we pary we>lą, na 
ogól, spokojne rozr)'wki. 

~- Na c<lw.rót. n'ż się zwv1.:1e 
pr-;:YJYU.SZCZa, decyduią się sv,yb
ko osoby. które łatwo megają 
obcy1n wplywam „aby szybciej 
z t~„r~1 ~kończyC.0 • 

3. Kobiety czuja się m:czclli
we, jeż.cli mogą podziwiać swo
ich mqżów. 

4. r,uclzie. których um)·"ł T>O
zo~taje dtugo ...._..„ 8tanie oi'.Y'\v'io„ 
ncj aktywności, są zw;irJ-c1e ba.,.
dzo nerwowi i we<pólżycle z ni
mi nie Zat\vs-ze jest łatwe. 

5. Ludzie nczP.śliwi oi•za StZYb 
ko i be·z dh1~\ch n~rnys:lf..w. In
ni ma.i ą t<"nde1t1c1ę do przerabia 
nia swoich !Lslów. aby ul~ryć 
swój pra·\vdziwy nastrój. 

6. W małżeńotwie każda ze 
f'.trc'.>'.1 pcwi·n.n, c;~q c:ie-3zyć. jeżc~i 
dl"'ue;a j?:'3t czetr\.tjnca. w o-sta
teeznośe\ lepiei jest: jeżeli bar
dziej uro~a j~t kC'bieta. 

7. zami!Dwl'!nie d'.J !(O"l'lcych 
d,·s1<11&ji może rtoprowa<ltić do 
kłótni cłorn.cnvych. 

Dzisiejsi. „ władcy" Lido na eze 
le z dyrektorem p. Guerin po• 
radzili sobie z tym wszystkim 
zupełnie inaczej. Kaba.ret WY• 
parł pozostałe rozrywki, wszyst
kie pomieszczenia przerobiono 
na olbrzymią salę, która mieści 
1.000 osób (przy stolikach), zaś z 
urządzeń o pierwotnym sporto
wym przeznaczeniu sprytnie ko· 
rzystają dowcipni inscenizatony 
programów. W numerze pt. 
„Antyczne łazienki" nurkują w 
basenie zupełnie współczesne gir 
laski, co dokładnie widać przez 
ogromną szybii a doskonała 

Margie Lee popisuje się ewolu
cjami na sztucznym lodowisku. 

a paryskich kabaretów 
8. „Nie mamy prz<'d robą ta

je1nnic" odp("nv;e zapewne 
większość z was. Zaom,·.n<» Jed
nakże d~·skr"'l>ja umożliwiR cza
sami ukrycie p~z:vl;;rej \viaclo
mości lnb orzyi>:otowanie milej 
niesrpodziank'. I jedn?~< każdy 
woli sam 1>twierać swoje listy. 

„Lido" operuje nagością rów· 
nie często, jak Inne kabarety, 
lecz zupełnie Inaczej I w sposób 
wysoce Interesujący. Zresztą ze
spół 30 „Bleubell Girls" jest d-0-
brany bardzo starannie, a bo
gactwo strojów i ozdób tancerek 
nie ma nigdzie równego. Co Jest 
charakterystyczne dla tego ka
baretu, to całkowite złamanie po 
działu na scenę I widownię. Kur 
tyna odsłania się w coraz to in
nym miejscu, a wszelkie popisy 
tane~e odbywają się na olbrzy 
mim „wybiegu". Każdy widz 
siedzi blisko któregoś z nume
rów. Premiera obecnego progxa
mu pn. „Prestige" (czar, urok) 
odbyła się 12 grudnia 1957 roku. 
Od tego czasu nie przerwano 
występów nawet na jeden dzień. 

W st<>Sunku do' bogatej wysta
wy programu, wstęp nie wydaje 
się zbyt drogi (tzw. „konsump
cja obowiązJrnwa" - 2.600 fran
ków, za co dostaje się pól butel• 
kl s~ampana), wystarczająco jed 
nak wysoki, by tzw. szary tury· 
sta co najwyżej postał sobie pod 
bramą i obejrzał ciekawą publlcz 
ność tego · najbardziej eksklu
zywnego I najelegantszego par)'• 
&kie.1:0 ~haretu. 

9. Szczę~li· .. ve pa~y \V01 q być'
razem w c!n'1Hac11 !=:mutikn l'tlh 
wiclkłego \v·zruS"ZEm!a. Je::;t to 
ctzywodem d<>skor.ałego z.życia sie 
ze sobą. 

Mimo wszystko, nie przejmuj
cie się zanadto odpowi~ian\L 

KRZYżOWKA 

PoT.lomo: 1. Rysownik map ge
ogra'fi.c:znych. 4. Literat polski. 
8. Rama z przetaTcia skóry na 
cieLe, miej5Ce obtarte, odpa.rze
nie. 8. Sześcian. 10. Ptak wróblo
waty żó1tawy, w lecie samiec 
czer.ll'onaiwy. 11 . Sieć na ptaki, n" 
ryby. 12. Działalność, posunic;cie 
przedsięw-zię-te dla osiąg;ni~ia Ja
kiegoś eiko•nom.icznego lub poli
tyc:zmego celu. 13. Robotnik k.ra
wiecki. 14. Zespół aparat(>w sta
nowią~ych wyposażenie laborato
rium, oddziału fabrycrLnego 1°uo 
przedsiębiorstwa. 

Pionowo: 1. t.ncochana Arleikimo. 
2. Fallste karbowanie wmów. 3. 
Srodek bakteriobójczy - 10 proc. 
ro2ltwór wodny aldehydu mrów
ltowego. 4. Specjalista w clz!edzi
nle nauki o roślinach. 5. Jeden z 
trzech og:·ociników. 6. Tr'l.os, ka
leta, mieszek. 7. W starożyt'lej 
Grecji - uroczystości ku czci 
Bachusa. 8. Ptak. 9. Ow:.d, zabaw
ka dziecięca lub ptak brodzący. 

ROZWIĄZANIE KltZYżOWKI 
z ubiegłego tygodnia. 

Poziomo: 1. Celibat. 7. Sum.. IO. 
Amor. 11. Kopuła. 13. Rataj. 15. 
K.omilll. ~ 1'0kal. µ. '.l'aJkt. 19. 

Bis. 20. W'Ldok. 2.2. Ra. 23. Sobelt. 
24. m. 25. Koran, 2o. Kra. 27. 
Sni>b. 29. Naz.wa . 31. To·pór. 33. 
Trans. 35. Ogarek. 37. A.nia. 38. 
Lać. :lll. Kasz.tan. 

Plon1>wo: 1. Car. 2. Emalia. 3. 
Loros. 4. Irak. 5. AK. 6. Tok. 7. 
Sumak. a. Ul1'k. 9. "'-1antyla. 12. 
PctDk. 14. Ja.wor. 17. J,lba..'l. 19. 
Brystol. 21. Den~t. 23. Sobór'. 2~. 
Urania. 25. Kopać. 2ij. Kwant. 28. 
Noga. 30. Zraz. 32. Rek. 34. Sa."l. 
36. Ka. 
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~;;;;1 Importowana bawełna na ... zaty!anie dziUr w o!nacb p o s t u I a ł y l o d % i 
wieczór : Czy uda 11'11 Się na ogólnopolską konferencję 

zrealizować ambitne pl·any rozkładów jazdy z okazji 
40-lecia 

Komsomołu 

o ruodze „Ma.rchlewsldegio" mówł 5'.ii;. że ambie.ie peha.j" 
ją wciąż na.prnód, 'Że od .killru już lat za. nie nie eh.ce U6t!ł
pić pierwmeństwa w pracy. 

Dzil;;i.a.J o t:odrL. l!I, w Ro
syjskim Klubie KuJruraJ.nym 
przy ul. Pira.mowicza 12, od
będ>zie się urecz,v&ty w;ietnór 

ł poświęcony łO rocizaicy ~w 
stania. KOD180m<lłu. 

l 
Referat o działalności i 

dorobku orga.n.i1J1a-e,jj komiso
molskiej wygłOSi red. S. 
Powołoolti. 
Wstęp wob17. 

(as) 

Te wlaśnie ooahy wy=wa
lo się wyraźnie na wczoraj
szej, II z kolei konferencj~ 
sam<l'I'ządu =botnicz,ago. A 
przecież istnieją W-'>'7.ie'łkie da
ne k!u zad<J1w<ll!eniu zafogi. 
Plany na biel',ąoo nie tyłkJO ~ 
wykonywane, ale i , prz.ek:ra
=ane. Po trzech. kwa·rialach 
br. ZPB im. Ma.l'chlewiskiego 
ma. na· swym koncie 105.3 proe. 
pia.nu. o 15,4 proc. ~la. 
pr<>duk-eja w porównaniu z 
rokiem Poil)t"Jlednim. 

Nie odkładać 
na ostatniq chwilę 

Do naszej reda.keji zwróciło si~ mereg ma.tek 11: „,a,pytandem, 
w jakich wypadkach ich chieci m<Jogą być !ZWC)]nfone oo me-Le
pień .przooiwko chorobie Rt>ine- Medina.. O w..vjalinien.ie -zwró-ei
lismy się do dyr. Sta.cji Sa.n.- Epid. - dr Zański~go. 

- Zasadą przy zwalnia.nilu . 
od szczepi.eń je;,it ocena leka
rza, czy reakcja ja.ka nastąpi 
w najbliższym cza.s.;e po za
=epien.iu może ze w~glę<lu 
na już istniejącą chorobę u 
dzieoka, P,Ogorszyć sla'l'I jego 
mrow'ia. S7.czepion•kę przeciw
ko cho:-ob'.e Heine-Medima 
dzieci znooza bard.w dobrze. 
Przeważ.nie nie wy1v0tluje 0 na 
j<?lciej<kolwiek reakeji. Jeżeli 
wywołuje to albo nieznaC'cne 
zaczerwienienie w okolicy 
m'.ejsca wstrzykinięcia w2lględ
nie nieoo podwyżsroną tempe
raturę. Ta.ka minimalna reak
cja powoduje, że tylko w wy
jątkowych wypadkach są pod
stawy do zw<ll!.nienia dzie~ra 
od swzepień. SW.ruje się to 
w wypacl!kach <lb-trych gocąc-G
kowych chorób, c?.ynnej gruź
licy, ciężkiego ogólnego wy
niszczenia organizmu. Decyzja 
im•afaiająca mu.si być :indy
widualna dla każdego dzieci~ 

- Jak podcllodzi się w tym 
wypal!!lku do dzieci uczulenio
·wych? 

- Jedynie <..'iękie sta!ly 

wencji srezepiennej. Od paru 
dni kwa.J.if:i'.kują wyłącznie le
karze. 

- Jedna.kże zclarza. się, że 
szczepione d'Zie1,<i w krótkim 
eza.sic IN• tym chorują, cu.sem 
nawet na. jakąś chorobę za
bżną. 

- Je..<1t to zupełnie n-o:ru
miałe, gdyż· w masie około 
2000 szcr.epionyah dz.iocl dzien 
nie, muszą znaleźć się także 
dzieci, które zaohorowalyby i w 
tym w~paicl1ku, gdyby nie by
ły szczepl()łne. Za.szezep:e.nie 
ieh przed takim zaehorowa
n:em n:e wpływa ujemnie na 
przebieg choroby. Sp'Otykane 
jeszcze IJ7.a.S.em ol>a wy. że 
zas7:czepien.ie może 1>t1•1>'Wodo
wać wystąpienie choroby 
lłeine-Medi•na. są WTęC'L a.bsur 
dalne, gdyż S'lXl'Zepfonka. zawie 
ra za1lri·tY zara-iek, be-z ,je-go 
własnil.ści eboroootwórC"ZYch. 

To są niewątpliwie <ISiąg
l!l:ięcia, a mimo to załoga nie 
spoczęła na laurach, ujawnia
jąc odwatżnie popełnione błędy 
i braiki, domagając się ich 
usunięcia. Np. srpmwa jaJmści 
tka!Din. W oddziale wykońC?.al
ni zaistniały warun1ki <lo wy
pu.sz,czarnia na zewnątrz tkau'.n 
źJ.e wykonanych. które są po
wodem sh1sznyeh relklamacji 
odbiorców. PrzytOC"'...ono kon
kretne przykłady, jak to cala 
partia tkaniny pr?.eszla przez 
wszysbkie fazy wyik<>ńczerua i 
kontroli i żaden majster, kwi
tujący odbiór tych tikanizn, nie 
odnol<>wa1 uwagi. że zauwa
żył braki. 

TC) lekeewa:Zenłe, r.q br.a.1t 
sumienności w kontrnlowa.ndu 
prooukcji .if!t'lt ,,,-,zym;yn- obni
żenia. się ja.kości: prod11keji, a 
e4) 'Z t.cgo wynik& - Jimmych 
fldrzutńw ze st-rony odlbi«ców. 
Wr;ikutel~ ta<kie!?o stanu rzeczy 
za;k.lady nie w.vwiąza:ły &"ię z 
zobowiązań woibec przemysłu 
odzieżowef{o. oo ko=tować ""'
ciz'e Za•kła<ly im. Marchlew
skiego okolo 500 tys. 'llł kar 
k-OD'\1'·enejonaJnych. 

Równie ostro, jak sJ)l'a'Wę 
.iak0-ki - IP<>t'US'l'.ano probl-em 
marnotrawstwa. surowca. To 
ni<„ :że w ()!lólnej go,;.l)Odar.ee 
zakłady oodą<męly w tym ro
ku o ·wiele lepsze wyniki :fi
:naThSQWe, niż w roku UJbieg
łym, oo pozwala zalodze mieć 
nadzieję na doda1tJkowv fun
dusz zaklad<J1Wy. II KSR w.gka 
zala, że m;ńna jesiz<Cue leoiej 
i <:k">Zczedniej gOL.<ip-Oda·roować, o 
ile zwróci sie uwa·gę na ty-eh, 
którzy w pracy tej przeszka
dZCJją. 

A więc rnamotrawstwo su
rQIWca, <lro;rlej, ~mporlowanej 
ba·,•:elny. Mówifa o tym w 
słowach pełnych oburzenia 
pra(,'>Cl''w"!1.iea przędza1Lni · -
Dominiak4!Wa, T~'\SiJ!.ce kflo-
gramów bawełny ginie, bo są 
tacy, którzy mS7JC2Ą ilmrowiee 
IH!?itnyślnic, u.pycha.ją nim 
wybile myby w dienach, uży
wają do naJba.rd~ej ·()SC)bi
stycb potrzeb. Inna r~. że 
należałoby zwró.."'ić uwa,gę i 
na te l)Owybija:ne szyby i na 
i111.ne mankamenty z dz;iądziny 
hi,g:eny, który>0h i.stJ1iehie sprzy 
ja mannotrawstwu surowca. 

Zabierający głos w d)'IS4ru-

„ 

~ii I eekretarz KD P'LPR 
R. Okraska ZJWrócH: uwagę :na 
jes=e jeden niezwykle i&tot
ny problem. Otóż konferencja 
samorządu robotnic-zego wbo
wiąza la ktlerownictwa oo po
oiynienia pewnyah poounięć 
w kieru:nku u.;iUJil.ięcia zanied
bań i braików. Ale d,la.mego 
tylko kierownictwo KSR jest l 
:i.11stytucją d-zia.łającą w za
kładzie z ramienia. załogi? Mo
że więc zooowią,7..ać i załogę 
do lel}.w..e,j, OISZczędnłej>&zej i 
sumiennie,is"lej pracy, zwlasz
ezi< te częśe za.logi, która. 
1>rzeja wia braki w ewej pra
cy. 

Na konferencji w 9]>rawie no well'O rozkładu jemdy obeen]'dt 
było ~o 60 01Sób, repre-ren t-ują<"Yeh wiele zakladaw prae:\>', 
instytucji pa.ństwowych, rad narodowych Hp. W porównaniu 
'Z Wa.1-szawą. irdrz:ie po.d0>bna kon Cerencja odbyła. sie na S'lle7.eblu 
DOKP, jest to ilość bardro duża,, cdY1; w s:łolią ~lei 
rui. 7>ebranie tyl:kiG 11 osób. 

Ogólnie r.lleC'l: biorąc, Il KSR 
w ZPB im, Marcitlewf:lk!iE>,,go 
przyni.Olllła cenny materiał. 
Byla to raczej udana kO!ll.fe
rencja, reprezentująca oob:rze 
2<1logę w zarządzaniu i:akła
dem. 

(wyn,) 

Trzeba wykorzystać 
złoża kamienia wapiennego 
· W okolic:a.C'ł! Poddębic wy 
stępują poważne złoża ka
mienia W8'>iennego· na<lają
cego się do budownictwa in
dywidualnego. Częściowo -
trzeba przyznać kamień 

Specializacja 
w ... tańcu 

Wojswódzk.i Ośrodek lnstruk 
cy'jno-Metodyczny Ló<lz'dego 
Domu Kultury, w porozumie
niu z Kw:atorium Okręgu 
Sl!lkolnego Lódzkiego, o·rganizu 
je doksztakanie dla instrukto
rów ta;necznych zatrudnionych 
w świetlicach szkoJinych oraz 
dla kandydatów na instrukto
ró\Jl. 

Szko1ente pomyślane jest ja
ko trzystopniowy kurs specja
listyczny, obejmujący tagadnie 
nie teoretyczne i ćwiczenia 
praktycz.ne z dziedziny tai'lca 
dla dzieci i mlodzieży. 

Zebranie organizacyjne odbę 
dzie się dnia 29 października 
br. o godz. 18 w Lócłzkim Do
mu Kultury, 

ten jest wydobywany dla po 
trzeb gospodarki miejskiej 
(budowy szkól). Jednakże -
jak to ma miejsce np. w Cze 
powie Górnym kamień, 

·który można bez trudu zna
leżć na terenach prywatnych 
i PGR - nie jest dos~atecz
nie wykorzystany. Je<lynie 
;rolnicy wydobywają go ,na 
potrze.by wb:is.ne, lub sprze
dają go po 60 zł z.a tonę. 

Warto więc bliżej zainte
resować się pokładami ka
mienia wapie.nnego w okoli
cacih Poddębic. 

Trzeba wykorzystać dla po 
trzeb budownici wa, natural
ne bogactwa znajdujące się 
w województwie łó<lzkim. 

(kr) 

~ ........................... ~ ......... ... 
j Ogólne zebranie j 
: łódzkich ! i dziennikarzy 

Jalk nas ~n.formują właid'218 
lrolejowe przec!IS'tawi.cieile za
kla<lów pracy i;nteresowali się 
przeważn;e ruohem podmiej
f!kim. Zglosz,oino szereg po
prawek do przejaz;dów i od
jalrlów pociągów roboczych, 
k-tó1·e 2.:J<sfa!!lą I'{)zpa trzone na 
ogóln<Jikt'ajowcj k()!!lferencji. 
rozikfad<u jaz<ly w dniu S li
stopada w G<lynL. 

Za1<J>Wać jedynie n.aJeży, Żi9 
'i't"zedl!lta w:iciel Rady N a;rodo
wej n·ie zgłosił 1.lil"'.otywowa
nych wniosków na J)iśm.."e. 
Ma to uczynić w najblilŻSZych 
dniach. Chod>rl tu ~ żądtl:nła 
łAKh:i odnośme dalekobieżny-eh 
pooiągów w irewnie letn.im. 
Wydaje n.a.m 9ię, że Ló<lź !)O'" 
wiima doma,gae się na. konle
ren c j.i l>l""lJCtJł11?,P,UiJ1. w lecie 
11·usp1esmtel.f<> P-Oeią,gu l..ódź 
Ka.lli!<ka - Gdyuia do Urikł 
lub Lcł>y, ut!'Zyma.nia w l!'e
zonie ~rooniego p<l'ła,ll""~a. 
l,ódź - K1>fobneg, wpT-0wa
<lzenia w okresie letnim eo
d-iienneg>o p·oł~nia KoluS7iCk 

' 11:e Spa.Ją oraq; uruc1mmienia 
w C'"Ul.s~e wakitc.ii be<z.JH>ś:red
nieg.o l)Ociągu Ló-dź - G.iżyeku • 

Jciell te W'1lułaty bę<la 
uwzglc;dn.:one mor,i;na mó·,sf,ć 
o ch1'brym polącze:ni.u naszie,go 
m ia!>>l.a w lec:~e z letnisłko111--y
ml miej,°l'OO'wościami nad mo
rzem i w gó!"a.ah, Oczywiście 
<l-0oty<:'hczasowe połąorenia z 
Zakc<;)aJ!lem, Krynicą, S2llcla.r
~1!'ą Porębą, Kud.;iwą i PQIJa-
nicą będą ll'LTZYID<l!lle. (9) 

Gospodarskie 
ploteczki 
Jal~kcdwiek tegorOO"Zll'IY uro

dzaj owocowy sprzyja rdbie
;n;u l<<>n.fibu!r i w~n. tv jednak 
lódzi!<ie gospodynie po J>1"CL'>l.U 
nfo n1ają w czym tyeh emako
łyków przyrządzać. Brak jest 
weków &l<>ików i balonów n& 
wino. 

Jeśli chodzi o weki - jak 
-po'nformował nas dyrekt.or 
MHD - Artykuły Gospodar-
et.wa D<>mowego wh."T6'tre 

UG"ZUleniowe mogą być , prze
ci.wWt>kazaniem. Po\waechne 
4)b.awy o szczepienia. dzieci ;i 
lekkimi ttC'lrulenia.mi na ))&

karmy i leki są be2lpodst.awne. 
TyL'lco dzieci o stw:erdwnym 
już uczuleniu na penicylinę ; 
sbrep1<JIJllycynę, wilmy być 
za.szczep'one po uprzednim 
stw;e;:xl;ZiE111iu IS!toPf!iia ich uczu
letnia, czego do:.;:<mać m<Jd:e Sta 
c.-ja Sain.-Ep:!d. DZ.:eje się to 
dla tego, że do szczep:oruki do
dana jest n'.eznaczna ilość 
tych antybiotyików. 

W Lodzi za1SZCWPiO'llO do
tych<:ZalS 13.000 dzieci. łirek
wenoja jest; mniejsza niż w 
innych m:iastacih, np. we 
Wrocławiu, gdzie zaszcrepio
no 95 proc. dzieci, lub w 
ośt'Od!kaoh wlejskiioh. gdzie 
frekwencja dochodziła do 100 
prorent. Niewątpliwie matki 
lódllide starym niedobrym 
zwyczajem od'ktadają szczepie 
nia na ostatnią chwilę, licząc 
si.ę z tym, że będą one prw
dlużone. Tymczasem termin 
sz,czep1eń :z.o.sitar ;;ikrócxmy do 
dnia 4 Lis tolJ)ada. i jest on 
oota.teczny. R<Nfai.ce, którzy 
zmarnują mooUwooć 7.ai,,'>"l\cze

pienia swych dzieci, nie bę
dą mogli juź tego odrobić, 
ponieważ Ministerstwo Zdro
wi.a. wyoofa suzepfonkę na 
inne tereny, ]}(MW.stawiając w 
Lodzi tylko UuSć wyJfozoną 
do drugiego wstrzyknięcia. 

Coraz więcej wyszkolonych 
ł Zarząd Lód7:kiego Oddm

lu Stowarzyszeni.a. Dzienni- :· 
ka.l:'Zy Polskich zawiadamia, 
że zgodnie z uchwalą ogól-

nego zebrania. odmiału ! 
powtórne zebra.nif! wszy$t-

ukaże sie ieh w S!i:lepac:h dość 
duża ilQŚĆ. Będą to weki z 
imoortu z NRD. cena ich wy 
noo:d będzie 2,50 zl za e.ztw~c:. 
CZY'li tyle, ile k<JGvtują welki 
krajowe. Gorzej Jl".'.'Z'fldstawia 
się sytua.cja z bafonami na 
wino. I•asz har.<lel nie otrzy
muje idt Q1Sta·tn:o i nie ma na
dziei, że będzie otrzymywał. 

Stwierdzono, że w \Vyn~ku 
dotychc-La&Owych kwalif:kacji 
do sz::zep'.eń pnez p'.elęgniar
k!„ 1:-::-zba zwa111ia11ych po::ho!l)
n:e była n:eiimiern'e duża i 
niewątpUwie przycz;ymła się 
do stosunkowo słabei frek-

Jakie· zwierzęta 
otrzyma 
łódzkie ZOO 
z NRD? 

Z NRD wrócił dyrektor 
iódzikiego ZOO - Gawor
kiewicz, który nawiązał tam 
szereg cennych kontaktów z 
r-oszczegól.nymi ogrodami o
raz omówił sprawę wymia
ny zwierząt ·z dyrekcjami o
grodów. 

Z obserwacji, jaką delega
'~ja łódzikiego ZOO poczyniła 
w NRD wynika niezbicie, że 
•otnieje tam dużo więk.5ze za 
interesowanie ogrodami zo
ologicznymi. Np. w Magde
burgu gdzie jest 130.000 mie
szkańców odwiedz;i miej~co 
we ZOO 300.000 osób rocz
we. 

Naszych czytelni:.1<ów zape
wne zaciekawi jakie ok.azy 
otrzymamy w drodze wymia 
ny z ogrodów zoologicznych 
w NRD? Jak nas informuje 
dyr. Gaworkiewicz - łooz
kie ZOO WZlbogaci się m. in. 
w owcę grzywiastą, parę 

lwów morskich, ocelota, pa
rę danieli i duie puchacze 
tzw. „Uhu". W zamian za 
aie oferujemy nhmieckim 
ogrodom samice bizona, pu
my i mn:ejsze zwierzęta fu
terkowe. (s) 

Celem wyjaśnienia mankom 
wszel:ki<'..h wąt.p!iwo8d zw:ąza 
nyC!h z.e szcz,ep'.eniami Wy
dział Zdrowia zorganiz..owa! na 
okres pięciu dni wyjazdy w 
te:-en lekarzy, którzy w be-z
po.średnich kontaktach z mat
kami. których dz:()(:[ nje zglo
IS"'..one ZOIStały do .sv.::zepiet1, na 
pewno wyjaśn:ą im ó'·'Zereg 
wą·bpJi,wości. W dzialalnooci 
tej pomoże har<:Er.stwo. PCK 
i Llga Kobiet. 

Roznna wiala: Kas. 

Z kron!ki sadowei 

sanitariuszy PCK 
W dniach od 5 do 18 listo-

:r-ada w Ośrodku Szkolenia 
Sanitarnego PCK w Ciecho
cinku odbędzie się kolE!jny 
<lwutygodniowy kurs sani
tarny dla komendantek, za
stępczyń i sekcyjnych dru
żyn sanita,rnych oraz komen 
dantów posterunków PCK. 
Z Łodzi w kursie tym weź

. mie udział 40 działaczy PCK. 
Poza za.tęciami teoretyczny
mi sluchacze kursu odbędą 
praktyczne przeszkolenie sa 
nitarne. 

W br. w Ciechocinku prze 

Zlvyrodniali rodzice 
utopili własne dziecko 

°"' Są.d.u Wojewócfaldego dla 
woj. łód"l:kiego WJ»łynął ostat
ofo akl. oskarżenia p!'"'reciw'ko 
maiż. Jadwidze Je!'"'Lemu 
l\l11S1.:ynkiewi-0""01n (z;im. w 
8kiernie\\ieacb). którzy -ia-
mON!owali sw'<>je dziecko. 

W dniu 15 lipca br. Ma.-.~
kiewiC7..owie wyjechali ze 
Skierniewic do miejswwości 
Za7XIM6ć i tu w !)Óźnych go
d11:ina.ch wiec7J0rD.Ych wrzuciM 
do stawu swego 2-tygodniowe 
11'1> syna - 81>gdan.a. Zbr'Odnfa 
ta jest tym O'krutnieji.-ia. że 
'łlo.stała już 11: góry za.1>lanmva
na. Jadwiga. Mru;-zynkiewfoą; 
zarae po opttszC'Zcniu SIQ)itala. 
chciała pozbyć się nowomdka. 
przez otrucie g«> luminalem. 
Ta próba pozba.wfon.ia życia 
uwiodła, gdyż apteki nie wy-
da.ją luminalu be-'1.: rooe(l'ty. 

Wyrodini rodzi•ce zdecydowali się 
więc na inny uok - utopie
nie n&worodka w staWie. Ki•l
ka. dni po dokO!llaniU zbrodni 

jeden -i okoliezny~h ntiESJlkań
cow łowiąc ryby znalazł 
zwło·ki d'7Jiccka. 

Proces ten od~lzie się w 
drugiej polov.ric li.stopa.da.. 

........ ~ ...... ~ ...................... 
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szkolono już 70 osób z Łodzi, 
absolwenci tych kuro:ó.w peł 

1 
nią już społeczne funkcje w 
drużynach i po1>~erunkach 
sanitarnych PCK. (k) 

E'fYKA RELlGtJNA 
A ETYKA SWJ.ECKA 

ZaTZą,d Kola St.owarzysz.enia 
Ateistów i Wolnomyślkieli 
przy LDK w Lodzi, organizuje 
26 bm. o godz. 10.30 odczyt na 
temat „Etyka religijr.a" - a 
etyka świec!{a", który wyg los i 
pracowinik UW, mgr Ciupaik. 

Odczyt odbędzie się w Lór'z
kirn Domu Kultury (ul. Trau
gutta 18, sala 303, Ili pięt.ro). 
Wst~p wolny. 

W FILHARMONil 30 i 31 BM. 

Dyr~kcja Filharmonii w Lo
dzi komu•nikuje, że ostatni kon 
cert svrnfonic:z;:iy w bieżącym 
miesląc'u odbędzie się w 
dniac.h 30 i 31 października 
1958 r„ tj. w czwartek i pią
tek, zamiast jak zwykle w plą 
tek i sobotę. 

W tiwlązlw z tym abonamen
ty sobotnie są ważne na czwar
tek, a piątkowe bez zmian. 

O J\:ONG.RESIE 
PSZCZELARSKIM 

Polskie TowarzysLwo Przy
rodników im. Kopernika. Od
dział w Łodzi. organizuje od
czyt prof. Zofii Demianowicz 
pt. „ Wrażenia z Między na.rodo
wego Kongresu Pszc-Geiarskie
go w Wiedniu". Zost<mie on 
wygłoszony dnia 26.10. (nie
dziela) br. o godz. 11 na zel>ra
ni u ogólnym PTP im. Koperni
ka w sali nr 61 Uniwersytetu 
Lódzk.iego przy ul. Narutowi
cza 68. 

UWAGA, MATURZYSTKI! 

Państwowa Sz!.;oła Pielęg-1 
niarstwa nr l w Lodzi (ul. 

ki ch cr.łonków z udziałem 
delegatów na 7..,ia'.!'d o•tl'IJ.ędltie 
się dnia 29 paźd:zit>rnika o 
g4Jod"l. 16 w fokalu przy ul. 
Piotr>kowSlk.iej 96. 

„ .......................... ~ 

UJ kilku 
zdaniach 

Piotrkowska 45, teL 212-51) 
przy.imuie za;p1sy. Nauka roz
poczyna si.ę dnia I lutego Hl59 
roku. Internat na miejs-:;u. Bliż 
szych informaeii udziela listow 
nic i telefonicznie sek.l·eta.riat 
szkoły. 

W KLUBIE TPP-R 

Dnia 28 bm. o godz. 18 w sa
li Klubu TPP-R (ul. Na;:uto
wicza 23) odbedzie się wieczór 
litera.cki, poś1vięcony twórczo
sci M. Smtoc110wa, Prelegent 
re<l. St. Powolocki. Na zakoń
ezern.ie film. 

Karty wsl.ępu rnoi11a otr~y
mać w sekretariacie lub biblio
tece TPP-R. 

O wiele za malo dcetajemy 
ró,vnież J>O:'<."elamy, naczyń 
emaLlowanych i cynkowych. 
:00..sfawy po:-·:::elany maj
wora wx:łzie wzrosnąć w IV 
k,;,,ar\ale br„ ale jak bt';<lz'e 
naiprawdę - trudno przewi
dzieć, 

Przybyło takl-..e pralnie elek
trycznych. a:le n 'e na tyla 
jeszcze, by w;irowa!'-!zić je do 
E"oorzedaży wolnorynkowej. Je
dynie krajowe pralnioe poznań 
sk!e można <J·trzyrnać bez talo
nów po 1.850 zł. Mają O'-le 
je<l:nak tę wadę, że pochlania• 
ją zbyt du.żo 1x·ą<lu, Sprowa
dzO!!le z JU.~<k'1a•wil p:·aJnlce w 
ceri'c 4 iy.s. zt okazały się 
niezdatne <lo użytku, n:.:>wzy
lY b:eli=ę j trzeba je bylo 
wycofać re sprzedaży. Cie!'\<i
wc dlacz.ego n1f' wypróbowano 
lcb przy odlbiorze z Ju:iosra-
wti? (u) 

* 
* 

Dzieło polskiego ornitologa 
Drugie wydanie Historii Polski 

Nakładem Państ1Ą."Owego Wy
da V.ini·ctwa Na nko\vego uka.zaJ ~ 
się w dwóch tomach 1>raca zna
kon1ite-go zna\vcy życ-la p"tt3!kÓ<\v, 
wybitnego wspótcze·,•nego o·rni
tologa polskiego Jana Sokołow
skiego - „PTAKI ZIEM POL
S.lUCH". Autor zaml~nął w tym 
cl.7..iele bogate doświadczenie i 
wiedzę calego swego życia. 
Książka IJOl{ato ilustrowaJla zo

stała \Vydana '-V forn1acie albu
mowym i zawiera pona<l 150 ta
blic częściowo IJarwnych. Zdj<;
cia wyk0>nał sam autol' . 

Dzieto o ptakach polskich za
interesu,je nie tylko fachowców
omitologów, ale niewątpliwie 
także najszersze kola miłośni
ków przyr0>dy. Ksiażl;:a ta szcze
gólnie jest cenna dla nauczycieli 
przyrody w S'Zlkolach oraz dla 
młodzieży. 

* „ • 
09t&tlnio, 11ak!adem 

wego w~·dawnlctwa NallikO"Wego 
ukazało się równie<!: drugie wy
da.nie pie>rws,zego tomu „HISTO
R{I POr..,SKI", składające si~ w 
odróż,nieniu od wydan;a pierw
szego nie z dwóch, lecz z trzech 
części. 

Część trzecia za-wiera wszelkie 
materiały pomocmicze (mapy, 
tablice genealogiczne, chronolo• 
gię oraz tndeks). 

Pierw•.ze wyda"1ie tomu r Hi
s'lorii Polski, które uka1,ało s;ę 
przed kilkoma miesiącami bar
dzo szybko z;nik.nęlo z półek: 
księgarski.eh. 

Tom pierwszy Hf.sororii Polski 
wydany poct red. prof. H. Łow
miań&kiego, obejmuje o!<res od 
początków Pańsbwa Polskiego 
do roku 1764. 

W druku je&t tom drugi, któ
ry obejmuje okres O<i 176' 6t 
136~ 1~11. . 
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LOKALE 
3 POKOJE z wygodami 
w centrum Łodzi, I pię· 
tro zamienię na 2 pokoje 
z wygodami w Warsza
wie. Oferty pisemne -
„724.1" Biuro Ogłoszeń ul. 
Piotrkowska 9S 
PoKOJ z oddz-,-.e1n--ą-k-u-

chenką zamienię na mie
szkanie pos:Jclepowe. Ul. 
PKWN 15-10 21509 
DWA pokoje, kudi.rii.a z 
wygo-Oaml w Poa.naniu -
Ostroroga (dziełni-ca wil
lowa) zamimię na podob 
ne w Lodzi - śródmi~cie 
Wiadomość Łódź, ul. Kru 
cza 29, m. 25 21464 

Dr SIENKO specjalista 
skórne, weneryczne, wło· 
sów 16-18, Ęllińsklego 132 

Dr NITECKI specja!,sta 
sl<ór .• e, weneryczne, mo
czoplciowe 16-18, Nawrot 
nr 32 17860 

CHOREMU DZIECKU o 
Dr KUDREWICZ spe<>ja· k&żdej porze udzieli po
lista wenerycz.ne, skórne, mocy Prywa-tine Pogoto
moczopłc!owe 8-10, 14-1~ wie Dziecięce, tel. 300-GO 
ulic" 22 Lipca 4 

LECZENIE ULTRADŻWl~ 
RENTGEN - prześwietla- l{AMI: wrzód żołądka, 
nie klatllt! piersiawej, żo- dwunastnicy, !gchlas, cho• 
ładka d·r Baran, Piotr-
kows.ka 103, m. 12 codzien rcby Basedowa, Bechte
nie 21751 g rewa, woreczka żólclowe• 

go, astma itp. Dr Szere· 
Ór REICHER spec)a!ista szewski. 17-19. Tuwima 40 
weneryczne, .skór_'.:.e• 1~1.:_~~ DENTYŚTA-p-;Łwlilcowski 
w.e (zab~rzenia) 8 9, • Sie·nkiewicza 27, specjal• 
Piotrkowska 14 189.3 <;!. ność korony steelonowe, 
PIĘC TROJEK tel. 333-33 metalowe v.rykonuje w 
natychmiast wizyty do·,clągu doby, mostki i pro 
mowe lekarzy specjali- tezy - tennin 5 dni. Re
stów również dziecięcych peraoja pro.tez na pocze-
calą dobę 21ł08 gka·niu 21810 I 

Dnia 25 pa.źd?lfernłka. 1958 r. po dług-ich 
ł ciężkich clerpJeniach za.snął w Bogu. 
prieżywsey lat 3'1 nuz najukochańszy 
syn, brat i wujek 

S. t P. 

TADEUSZ RADZIEIEWS.KI 
Pogrzeb odbędzie się dnia 28 paździer

niki. 1958 roku o godz. 15.30 z kapliC"Y 
cmentarza rzym.-kat. przy ul. Ogrodo
wej, o czym zawiadamiają, pogr::,.-teni w 
nieutulonym żalu 

RODZICE, SIOSTRA, 
filOISTRZENICA i ROD7..J:NA. 

)ltJZEUM SZTUKI (Więc 17.45~ 20; 27.10. „Kochan nleszka wśród gangste- Interna: Szpital Im. dr PIANINO krzyżowe cz11Jr-
~owsk1ego a6) cą;ynne g. kow1e z Werony" g. rów"; 21.10. Program Pirogowa, ul. Wólczań- ne sprzedam. Tel. 325-82 I I 

, .10-1' 15.30, 17.45, 20 jak wyze)'. g. 17 (19 sita 195. OWCZARKI niemieckie, I 
! SOJUSZ .en - Nowe Zł~~ sea.ns zamlauęty) Laryngologia: Szpital cza•rme podpalane 3~ie- PRACA 

"I N A no) „Pięciu Jenluch~w„ PBZEDWIOSNIE (I - że dr Pirogowa, ul. Wólczan sięczme oraz 6-tygoclniowe 
g. 11 „Szatan zazdroscl romskiego 76) g. 11 Baj ski\ 196. reprodukowane z NRD - •----------

tw nawiasach podajemy d~o7lw. od lat 16, g. 15, ka dla dzieci, „Porte Oku)lstyka: Szpital lm sprzedam. Podkowa Leś-

28 października. (wtorek) w dniu imie
nin ukocha.neg-o męża. i ojcs 

S. t P. 
kate;;orie kin) 1 i.l5, 19.30; 27.10. „Sza· des I.lias" g. 15.30, 17.45 dr Jonschera, ul. Mlllo- na wschod•nla Borsucz.a 19 

~DRIA (II - Piotrl<O<W· ~;~5 zazdrości" g. 17, (20 - zakupiony); 27.10. nowa lł Drzymulski 21343 g 
.ska 150) „Na plaży" - · g . 15,30, 17.30 „.Nie ma · MASZYNĘ <Wiewiarską 
d07'W· od lat 18, p. 13.30, STUDIO (lll - Bystrzy- miejsca dla dzilnch zwie 27.10. 6_80 om Walter" sta111 

15.45, 18. 20.15: 27.10. ,.Na oka 7-9) „Przygoda w rząt" Chirurgia: r Klinika ~dea·lnY sp~edam. szara 4 
plaży" g. lo.45, 13, 20.15 Zlote.j Zatoce" g. 12, GARNIZONOWY KLUB Chirurg„ ul. Wigury 19. m. 7, Chojny 21768 

)łAŁTYK (?remderowe - „Cyrimo de Bergerac" OFICERSKI ('l'UJWima :;~) Interna: Szp!tiil tm. dr · . . 
Narutowicza 26> „Nie- c~oi-~'" od lat 12, li(. 15. „E!:i:bleta - ;Joanna - Li- Jonschera, ul. Milionowa M_ASZ;NĘ ~uss~iorską n~ 
r.nośna diicwc:r.yna" li.1.>, 19.30; 27'.10. „Mord zystrata" do:z.w. od lat nr 14 w,1 „SLn·geir imam.co 
doziw. od lat 18, g.~ 10. w Berlinie" d07JW. od 18. g. 16, 16, 20 Laryngologia: Szp. Im. sprzedam. Ul. Komunalna 
12, 14, 16, 18, 20; 21:10. lat 16, g, 17, 19 zr.tó. nieczynne N. Barii-ckiego, ul. Kop- 2, R~tda Pabi~rnicka, przy 
ProgN!m i goct:z;iny Jak STYLOWY (I - Kilińskle DKM (Nawrot 27) „Nocny cińsk.iego 22. stanek Ma«YS1'Il 21749 

'WYteJ go 12a) „Ali Baba i 40 patrol" g. 17, 19; 27.18. Okulistyka: Szpital tm. SAMOCHOD „DKW" do-
:DWORCOW~ (Il -t D~ rozbójników" dOZ'-"· od Program o godz. jaik wy N. Ba,rlickiego, ul. Kop- bry, pi.lnie sprze.d•am. Ju-

Kalisk1) „. a wys aw1e lat 16 g. 11 „Ryszard żej cińskiego 22 lianów, Jasna 16 

-------~--------------------------------------- .............. ,„_. ________________ __ SAMOCHOD osobowy -
0 DKW" silnik „Olimpia" 

KOPACZY, robotników nie wykwalifikowa- góma pilnie sprzedam. -

I 

Sorzedamv ! PARKIET Sorzedamy ! 
• 

ZAKŁADY CZOtENEK TKACKICH 
Łódź, ul. Wólczańska 206-10 

tel. zbytt.. 430-63 

polecają doskonale wysezonowane i pre

cyzyjnie WJ"konane klepki parkietowe: 

bukowe i grabowe w wielu wymiarach 

każdej ilosci w cenie 126 zl za m2. 

KO~IUNIKlT 
Łódzkie Przedsiębiorstwo Skupu Surowców 
Włókienniczych i Skórzanych w Łodzi 

za~iadamia swoich klientów, że od dnia 10 
pazdziernika br. 

w Punkcie Skupu przy uJ. Lima.nowskiego 
nr 122 
uruchomiono usługowy punkt' obielania 
(skóro .1ani.a) zwierząt futerkowych. 

CENY PRZYS'I'ĘPNE. 

Właściwe obielanie gwarantuje dostawcy 
uzyskanie wyższej zapłaty za dostarczoną 
i>k6rę. 7319-K 

ur PRACOWNICY POSZUKIWANI m 
" INSPEKTORóW nadzoru robót budowla

nych na ter~n Województwa łódzkiego przyj
mie od zaraz Zarząd Inwestycji Szkolnych. 
Z~łosze_ni~ osCl'histe przyjmuje naczelny inży-

h . . Wiadomość ul. Kurczaki 
nyc powyzeJ 18 lat, ma.Jarzy, czterech pala~ 117, Chojny 21840 
czy na centr. ogrzew„ 4 ma.tstrów budowla-. SAMOCHOD osobowy -
nych, 1 kierownika. gospodarki materiałowo- „Mercedes" V 170 po re· 
magazynowej z wieloletnią praktyką branży m?ncie z zapasowylllJ! cz.ę 
bud „_ · " ki lk • b .o • śc1aml sprzedam. Łódz, 

ow .... neJ, "' erown ow uuow - z.atru- ul Jasna a doja:r.d tram-
dni od zaraz Łódzkie Przedsiębiorstwo Budo- w~jem 11 i' 4 21848 g 
wnictwa Miejskiego nr 3, ul. Goplańska 28 MASZYNĘ . S'i!nger" gabl 
(Bałuty), Dla robotnikó-w zamieiscowyoh za- ne.to-wą spnzedam Al. Ko-
pewnione mieJ'sc.a w hotelu robotniczvm śc~uS"Zki 21-21, l~a mała 

'· • oficyna w po.clJvvo1'0l1 za 

Zmiana nazwy 
ZARZĄD SPOŁDZIJELNI INWALIJ>óW 

„ZAKł.1ADY CUKmRNICZE" w ŁODZI 
zawiadamia ws.,;ystkich kontrahentów, ił 

z dniem 1 listopada 1958 r. spółdzielni.a o-
trzymuje nową nazwę o brzmieniu: 

Cukiernicza· Sąółdzielnta lnwalid6w 

„RUSAŁKA" 
~ Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 4 

telefony: 309-40, 306-80, 306-35 
}tonto bankowe: N.B.P. III Oddział MieJ-

ski nr 907·6-160. 

W związku z tym wszelkie 

raz kores.rondenc.ie należy 

nową nazw~ spółdzielni. 

zamówienia o
kierować pod 

7317-K 

drugą bramą 21857 
LODOWKĘ „Z·ił" i m;i,gine 
tofO'Il „Sz,maragd" niżej 
ceny urzędowej sprzedam 
L:ipowa ~-::23, _r;odz. _11-1~ 
PELISJI;, futro nowe wę· 
giers.kie barany oraz kra 
jowe sp;rzedam okazyjnie 
Narutowicza 54-7, prawa 
oflcyna 21845 g 
NA _Ni ty sprzedann lisy-za 
rodowe oraz koln>ierze. 
O!erty pl&e<mne „21693" -
Biuro Ogłoszeń, Pioirkow 
ska 96 21698 g 
MASZYNĘ do pisainla no 
wa „Erika" pil.nie sprae
dam. Za-chodnia blok 50, 
kl. I m. 22 (róg Luto
mternklej) 21309 
PIANIŃO krzyżowe spr11:e 
dam. Ul. Sasanek 61 (Ra
qogO"Sl'JCZ) 21659 
MĄ-SZYNĘ gablmetową-.:: 
„Singer" sprzedam. Za
'kąbna 35, m. 3 21879 
SAMOCHOD „MOSlkwlcz" 
nowoczesny sprzedam. Li 
powa 68-23, godiZ. 11-16 
LISY nlebies.kle--zwc:ze= 
sny<:h wykot.ów Sc?rzedam 

lr,ll'lli-------------------·- Ul. Trawiasta 7 przys·ta-

~GłOSZENIA DROBNE Ili la<:;~ ~::~aj~~~ie~~o-•-IW-----·----------------.1-..,_· l\IASZYNĘ ręka·Wlczarkę 

NIERUGHOMOSCI 
nier Łodz, Jaracza nr 11, pokój 42. 7322-K 

W 
--- - - ---. GOSPODARSTWA, wlille, 

YKWALIF~KOWANEGO czapnika-chałup- domki, place poleca do 
nłka z.atrudm Centralna Wytwórnia Odzieżo-

1 
sprzedaży i poszukuje do 

wa w ł,odzi, ul. Curie-Skłodowskiej nr 12-14. kupna Biuro Pośrednl
Zgło11zeni.a osobiste prnrimuJ· e dzi· l k d ctw.a Spó!Jdzie<tnd „czy. 

DOM pa?""tMowy murowa 8 . grubą. spi;:edam. Julia
ny z 1>la.cem oatolo pół ~ow. ~smol'. a 26,. ró~ Ka
mOTgi w ozoo-kowie, ul. bnowe;J, Skowroński 
Zg"lerska 28 s.przedam pil- TELEWIZOR „Rubin" no 
nle. Wladom.ość klo.sk wy sprzedam. Reiwolucjl 
„Ruchu" prizy kościele w 1905 r. 39, m. 4a, prawa 
Ozorkowie 21093 oficyna 21413 g 

SAMOCHOD osobowy -
„Ham,a" kabriolet sprze
dam. Oglądać nie<liziel.i 
godz. 10-15 dni pows.zed· 
nie godz. 1J.-!~. ,l{ilit.
sk!egQ ~, · ~fil2 Od 

. "'• a a r w stość" PiO,~O'W'Ska 39, 
i zinach o~ & d~ l~. J292·K tei, ł'!H! J ,_ - l!~ k 

GOSPODARSTWO z bu
dynkami 7 ha koło f,odzl 
do sprzeda•nia. Wiado
mość Łódź, Q:lqW1na 35, m. 
~. P..ar1'~ 21604 a: 

POMOC do jednej osoby 
na kilka godzin dziennie 
potrzebna. Wal'LIJrud do· 
l>re. Nowotki 4-12 
GOS-POSIA-umi;jącag.o: 
tować potrzebna. Warun
ki dobre. Próchnika 54, 
m. 12 21266 g 
POMOC domową -porcz;yj
mę natyc~iast. Piotr· 
kawska 7, m. 18, tel. 
266-21! 21835 
GOSPOSIA potrzebna -od 
zaraz. W;iru.nkl dobre. -
Łódź, ul. Killńs\<:iego nr 
151, m. 5, godz. 16-20 

, ___ R_OiH_E ._.I I 
KRA WIEC przyjmuje po 
r>rawkl, reperacje. Piotr· 
kow9ka 19 poprze-oma o
flcY'!'la. parler Wojcie
choVWllkl 21360 G 
PIĘ-KNĄ suknię ślubną, 
wleczo-r01wą wypożyczysz 
tanio w skleP'ie ul. "22 Lip 
ca 10 21531 g 
WSPÓLNIK z kapitałem 
z branży ogrcxtnic:zej 
pszczelal'!llkiej, hodowli 
drobiu lub :ziw-ierząt tu·ten· 
kowych Clllein ur1.1.chomie 
nia prowadJ7.enfa produk
cj I koło :Pa•blanic pot!"'Leb 
ny. Oferty pisemine 
„21349" Biuro Ogłoszeń, 
Piotrkows·ka 96 

PIERWSZ~wY"i'OżY
CZALNIA poleca suknie 
ślubne, balowe, kapki, pe 
lerynki. Obr. Staltngradu 
32. Teł. 266-22, godz. 10-18 

RADIOODBIORNIKI· S'ie
ciowe. bateryjne samo· 
chodowe naprawiamy so 
l!ctnle, sa;ybko. Termin 
t-3 dni „Radiotech.n.tka" 
Nowomiejska 2 2B51 G 

NAUKA I 
KURS tka<?twa ręcznego 
organizuje Zakład Dosko
nalenla Rzemiosła. Łódź, 
Łąkowa 4 tel. 289-05 
KURSY SA!\IOCHODO· 
WE amatorskie I zawodo
we, kat. I, II. III przed
południowe 1 wieczorowe 
TKWP. Zapisy t lnforma 
cja Tuwima 15, godziny 
8-20, tel. 297-48. Rozpoczę 
cie kursu zawodowego 
ltat. III. 3.Y.I. 58 r. 

I 

TADEUSZA ULATOWSKIEGO 
zmarłego 8. VIlI. 1956 r. odbędzie się 
msza święta o godzinie 8 rano w ko
ściel św. Krzyża, o której wszystkich 
bliskich i życzliWYch pamięd Zmarłe
go zawiadamiają 

ŻONA i DZIECL 

Dnia 24 paźd2łernika 1958 r. zmarła 
• &RENA ZIOŁKOWSKA 

dłuaoletnła pracownica. Pa1istwowego 
Domu Młodzieżowego im. M. Konopni
ckiej, odzn~na Brązowym Krzyżem 

Za.sługi. 

W Zmarłej tra.clmy oddaną, !mmien
ną, eenioną pracownicę i nieodżałowa
ną koleżankę. 

KIEROWNICTWO, ZESPół, PRACO
WNIKOW i MŁODZIEZ PA~ST\VO
WEGO DOMU MŁODZIEŻOWEGO ii;n. 

M. KONOPNICKIEJ w ŁODZI. 

Dnlo 24 października 1958 r. po dłu
gich i ciężkich cierpienia,ch zmarła. 
pneżyWszy lat 37 

S. t P. 

IRENA ZIÓŁKOWSKA 
W:irpl'flWa.dzenie drogich nam zwłok 

nastą.pi w nJedrielę dnia 26 październi
ka 1958 roku o godzinie 15 z kaplicy 
cmentarnej św . Franciszka na Choj
nacł1, o czym mwla.damia. nieutulona 
w żalu 

RODZINA. 

PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim, któl"Zy oka-zali wiele ser
ca w czasie długotrwałej choroby oraz 
wzięli udział w pogrzebie 

S. t P. 
Amem z Lewando.wlczow 

PAWLIKOWSKIEJ 
scrdecme podziękowanie tą drorą skła
da.ją 

MĄŻ, DZU:Cl i ROIJZINA. 

J{URSYkroju, s'ly<?ia l 
modelowania TKWP. Za· 
pisy sekretariat Szkoły 
Podstawowej nr 91 ul. Ka-

1 
sprzaka @1 go9z, 8-12, , 
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* Czy pL~ka.i.~e LKS J)-Oiralią dziś na Staidionie śląskim 
odnieść upra,gon:ione zwycięstwo? 

- Pyta.nie to allirorbuje, jeżeli nie imiliony, to sebki ty
sięcy sixn-towców i 1ti<bfoów całej PollSlki. 

Jańczyk 
Ewenlua,J.ne zwycięstwo LKS mieć będ~e wyją,~kqwo 

wiruką cenę. Jeżeli fod!Manic wygra.;ją z Górnikiem, aulo
mailyc-Lnde 7>ilobt;dą zaszczytny tytu.t misk"'.i:a. Polski. 

Bem 

Grzywocz 
N a. mecz LKS - Górnik 27W!ł"ÓCOD& 7!0Sia.je więc główna 

uwaga. Spotka.nie to sta,je się cenlta.lnym wydaneniem 
dzisiejszych irniprez sporW\\'ych. Szczurzyński 

Z wielką niecierpliwością, oozełrujemy meldunków 
.,, boiska śląskiego. 

C 
~łą noc mżyło i to niemal 
bez prze!'Wy. Dopiero koło 
południa niebo przeta.-ło 
s ię n a tyle, że nawet kil<ka 
razy wy,jrza lo nieśmiało <Mo
nec~ko. ;Jest więc na<l>Z'ieja, 
ze pogoda dop is12:e, to za
pewne choćby w części po

""' inno uspokoić rO'l:klekotane ner 
wy kibiców Górnika, wśród któ
r~· ch krąży cala masa naj.rozma
itszych _plotek wokót d?..isiejszego 
spotkani a , w samym założeniu 
ta·:< ab_sl!i 'dalnych, że nie_.widzimy 
:naJmi:i1eJsz ego po.wodu ich przy-

(OD SPECJALNEGO WYSLANNIKA) 
)~ WaJc>faka i musieliśmy grać 'lf' 
dziesfątkę. Be'l: wątpienia, Górnik 
to do.bra di-użyna ale jak.os naom 
się z nią dobrze dotychczas· gra
ło. Dlaczego dzisiaj mi·ało.by być 
i.naczej? Grunt zagrać tak, jak na 
każ,dym innym moomi, przede 
wszystki•m 9Wobodnie, bo wted:I' 
ws;i:ystko wychodzi. 

ton. Pohl J,entner ró'.vnież 
poz,ostają Wierni barwom· swo
jego klubu · o odejściu ich 
do stolecznej J;,egil nie ma w 
ogóle mowy. Leontner z po.wodze
niem moze odbyć 7..astępczą sluż
b~ wojskową, pracując w kopal
ni. Górnik nie ma więc najmniej 
szego zamiaru udzielić mu zwol
nienia. 

ta~zac. · ·· WS";:ystlrn pozostaje. wię"c jak bylo. 
Trener _Opata, o którym' się gło · dofąd i stary. wypróbowany, a 

śno mow1ło, ze postanowił nie od najlepszy skład zabrzan wystąpi 
:nawiać kontraktu 7. Górnikiem dzis·iaj ja·ko pr-.zeciwnik łodzian. A 
dał się ubla;::ać. Co najmniej je~ więc' : Kaczmarczyk - Fra•nosz. 
cze rok b"'32ie pracowa~ w tym Ftoreński, Hajduk Ga.wlik, 
klubie. .To. nje pl.otka, lecz ofi- Ole;inik Pohl, Jankowski, Czech 
CJ tl lne osw1adczen1e zatntel·esowa- Kowal, Lerttne.r. 

ży liczyć się (dodają przy tym, nie wa1rta funta kl&ków, już cho
iż poważ,nie), z możhwQścią prze- ciażby z tego wzglę-du, że przypo· 
gr.ainej. Przewidywania swoje o- mi<n« moono atmosferę poprzedza· 
pierają na ... niezb)'t dobrych s·to jącą spotkanie Górnhl<a z Ruchem 
su<nkach sąsie<l.?Jkich łączących i rolę ja.ką rzekomo miał w nim 
GórnLka z Polonią. W małodusz- odeg.rać Górn.i1k. Na pewno Gór
ności swojej posuwają ·się oni nik nie sprzeda ŁKS łatwo swo· 
tak daleko. ze w tym tkwi, lch jej skóry. ;Jeżeli sądzone mu jest 
zdaniem, ukryte niebezpieczeń- , przegrać, mówi się trudno, lecz 
stwo. ;Jeśli chcą niech się „z te- żeby . posądzać go ci jakieś kon
go powodu" martwią. To ich spr::i ·sz·achty i zamiar położenia się ... 
wa. Na.m wydaje .się ona jednak" nie, o tym n·le '· ntpże być - mow3•! 

O
. rużyJla LKS pt'Zybyła WlCZO· 

raj wieczorem do Kad:owic. 
Tutaj c~ekały na . n·ią. po•koje 
za·rezerwowan-e w hotelu 
„01·bis". Pię:ciogodz..inna jaz ... 
da nie zmęczyła zawodni
ków, zresztą g<{yby ta·k by" 
ło, będą mogli wygodnie wy 

począć w nocy, żeby dzisiaj w 
pełni sił wystąpić na 5ląskim sita
dionie. Z ekspedycją, którą pro· 
w.adzt p.· K. Rutowibz, przybył:> 
równ·i-eż sze1·eg działaczy ŁKS, a 
ja.ko rezei;wówi Barn·n, ~c;ru
rzyński l _Mjzger. 

s-~y111borski chciałby już mieć 
to wszyS<tko za sobą. Nie mecz z 
Gór>nikiem mnie niepoko.i. NaJb&r 
dziej obawiam się dodatkowego 
spotkain·ia z Pol<>nią. W meczu n 
tak wielka stawkę tru<lmo u tirny
mać nerwy na wodzy. Niezależ
nie <>d tego, jeS<tem przeoccma
l\Y; że drużyna zagra jaik należy l 
gpo\mjnie. 

neg.o .. F al>,t. ten naciąg•nąt n astro.ie\ są jed.na,k w obCYde Górników 
k1b1cow Go1in1ka na 111ieco wyższy Judzie, którzy twierdzą, że nale-

Baran 

Walczak 

Chociaż nie gra• 
li w ostatnich me 
czach, to jednak 
klub wiele im za 
wdzięcza. 

50 najlepszych 
pięściarzy lodzi 
Łóde.ki Okręgow·y Zwią.ze.k Bok

serski ułożył liS<tą najlepS<zych p1ą
ś-ciarzy Łodzi w pos-zczegó1nych 
wagach. 

Waga musza: Kołodz1ejSl<:l, Kar
g!er, Jankow!lki, Bobk.rzek, Czaj
kO'V\'SU<i. 

Waga kogucia: Szczepański., Gó
ralski, Stala•rz, Michałowicz, Cie
ph1"ha. 

Waga piórkowa: Rozpiers.ki, Dę
bicki. Skąpiec, Lachow&ki, Jeske. 

Waga lekka: Kaczmarek, Ku
chars-kl, Kubiś, Hajduk, Marażew
S\ki. 

Waga lekko-półśrednia: Ambro
ziewicz, Wrzesiński, Dalke. Jóź
wiak. Winiars•kl. 

Waga półśrednia: Romaniuk, 
K'.u,chars·kl, Chmielecki, Rajtkow
siki, Goździk. 

Waga lekko-średnia: Łolmziński, 
Czajkowski, To.maszews<ki, Wiliń
ski. Cze•kalski. 

Waga średnia: S-zcizepoc<k!, Stęp-. I • w I 'li niruk, Gąsio!'klewicz, Wi.ńkows.Jc<i, Lekkoat ec1 rot aw1a K~~i'~1~~i~iężka: ;Józef<>wi·CZ, Ku-
backi, PiotrowgkJ, Gro.nert, Ziół-

prowa dzą W m·eczu z ··todzią k~::~· cięzka: Nejman, Matusia.k, 
Lewandowski, Jainczak, Marei-

Wcwraj rozpoczął się p!"ZY :fa- set - 38.00; W ~ 1l N~twioh n~ta ta obOW'iązywać ma aż do 
tałnych warunkach atmosferycz I-· 6.7~, 2) Bry~k1 - 6.74,_ 3) 1 kwietnia 1959 r. · 
nyah mię<lzym1ael;()wy mecz lek- Ludwiczak - 6.68. StartuJący Naszym zdaniem warto byłoby 
koatletyczmy Ló<lż - Wr.oclaw. poza kon.kut'sem Marucha isko- ' oprac;ować. jeszcze .iedlną listę n.a 
'l'ym razem zawocli.'\ikom nie czyl 7.01; _ 5000 m 1) .Owc.zarek zakonc.zeome roku 1958. (n) 
stawiano wygórowanych wyma- 15.28,0, 2) Działow1o;ki -
gań, gdyż i bieżnia była kiep- 15.31,8, :3) Morawiec - 16.15,8. 
ska. A jednak daszlo w czasie Startujący poza konkwr.sern 
zawodów do niesipodz1anki. otóż Ożóg uzyi..•ikal czas 14,16.0: ~
mi.strz Europy Rut ~grał w feta. 4X100 m I) Wroclaw -
rzucie młotem z najgroźniej- 43.3, 2) Lódź - 43.9. 

Przed meczem 
Łódź ~Bydgoszcz 

szym ISIWOim rywałem W kraju Kobiety: 100 m 1) Wiec.>Xll!"- Najbliższą Imprezą bokserską w 
Ciepłym. kówna 12,6, 2) SZJ)XJłll.al" _ łX>dzi będ-zie s:pońkanie międzymia 

Po wczorajszym dniu prowa- 2 8 s-, ..:. _.__ ,„ 9 _,_ ... sto we Łódź - Bydgoszcz. Rmi:e
l • • 3) "":aciu~ - ..,,.,. ; .... o... graine ono zostanie 16 listopada. 

dz.i Wroc'1aw 72:52 pkt. W'tW;!'Ż 1) Ranc7.e'W.ska - 154, ŁOZB ustalił już skład repre-
Wyn.iiki były następują<.'<?: 2) Ba.łucka - 146, 3) Saladń- zentacji Łodzi: Kolodzi~jski, 

400 m płotki 1) świNo - 56.9, sika - 140; 400 m 1) Zwolińska Sz=epańsk·l, Rozplerski, Kub-lś, 
2) Zaiik _ 57,6, 3) Iwaniec - - 1.01,9. 2) Walenkiewicz .._ Ambroziewicz. Romaniuk, Łobu-

-0 9 2 zlńskl, Szozep<>eki, J6zefow1cz, 
59,7; 100 m 1) Zwoliński - 1 • , I.O .6, 3) Fija~ow.slka - 1.06.7. Nejmal?l. w rezeorwie znaj.dują się: 
2) Czapraclti - 11, 3) Wal:isiaik Dzjś O godz. 10 na bo!ISiku Czaj.kows·ki, Góra.jsIDi, Lach<>ckl, 
- 11,2; 800 m 1) Michalak - Społem na Zdrowiu dokońc-ze- Hajduk, Wr'Lesińs<ki, RaJ<kowS<kl, 
2.03,6, 2) Kraus - 2.03.9, 31 nie zawodów. S21koda, że z Oil'- Czekalski, StEW11iak, Gronert, Le
Grab .:... 2.05,3; młot 1) Ciepły - ganizaoją tej imprezy S•PÓ'Źnio- wa.n.dows.k!. 
- 6~.11, 2) Rut - 69 .. 39. 3) Tow- no si" ..ńwno o miesiąc, a mi·~- Kierownikiem drużY'!lY będ2'le 

~ - • "' '~ ~ Tadeusz Ba,rtczak. Sekundantem 
p'.ik - 58.69; dysk 1) Rut - libysmy piekne w!idowii;iko sPor- PopieJaty, a - jego pomocinikiem 
4.7.80, 2) Tow.pik - 39.68, 3) P<>- t.ow<e. (n) Nag.ajski. (n) 

Luc!Jzie małej wiary, ·czy nie ro
zurniecie jaką krzywdę moralną 
wyrządza-cie sn.vojej, druży·nię, roz
puw.czajac podobne wers·je. 

Po rozładowaniu atmosf.ery plo 
tek przystąpmy do rrzeczy, do 
właściwej oceny sil. Formacje d'i!·
teinsy<W>ne zn.aj.dują tutaj równą 
ocenę. Nat1>miast opinia śląska 
daje pewną r:n:izev.·a·gą łód:?Jkiej pa 
rze pomocników Jańczyk - Grzy 
wocz. a1e nie w tym stopniu. 
żeby mogło to zadecydować o 
?JWY'Cięsbwie ŁKS. Toteż dzisiejszy 
me.cz ocenia się jako próbę naj
ba·rdziej bramkostrzelnych ata
ków klubowych. Która piątka bę
clrl.ie Jepl'-"i dysponowana, kt&ra 
będzie miała lepszy dzień. ta dru 
żyna wygra. A czy to będzie piąt 
ka ŁKS. czy Gómika przekona
my się nie wcześniej niż podczas 
samej gry. 

Mecz Gól'ni!k - ŁKS J>O·prowa
dzi p. Fron-czy>k z Krakowa. 

Rra. 

l isłopadowy 
namer „Boksu" 

Przeprowadziłem na gorąco S'l.e 
reg rozmów z graczami i działa
czami. Oto co myśla oni o meczu: 

Kazimierz Rutowicz. Zawodnicy 
są wypoczęci. Wystarczy spojrzeć 
n.a ni<ll'l. Z Legią grali pocq,ątlrn

wo slabo. bo piizejęli jej styl gry 
Gdv przekonaH się, że nic nie wy 
chodzi, zaczęli po swojemu. Tak 
będą grali dzigia.1 l w najgorszym 
wypad>ku powi)"lni zremisowaó 
Mamy wle1ką sżansę I nle sąd~. 
żebyśmy ją zaprzepaścili. 

Szczurzyński. Wo1ałbym. żebJ" 
mee<1: odbywał sic w Zabr·Z.U. St!l
d"io.n w Chorzowie broche mni• 
niepokoi. 

Stusio. Stud!uii; J>re>gram ltin i 
na pe\\'no wybierzeom,\• się kupą 
na jakiś film. Mecz? Jeśli wynik 
ma zależeć oo tego ja1k za.gra 
Pohl, to po11taram s'ię un iesz;ko
dUwić go. Nie sądZę, zeby byt 
niebeQl!)ieczniej:SZym s1crzydlowym 
od tych, z ju>rni miatem j 1IZ d„ 
OZl'i?llenia. 
Wlazły. Trzeba grać i to wszyst 

ko. Wybieiram się do ki<na. To d<> 
b·ree drziała na nerwy. 

;Jak widzim~', nastrojo.m piłka
rzy ŁKS, doceniajacym nlewątplł 
wie wielkość stawki dzisiejszego 
meczu, nic za!'IZucić nie można 

Kazimierz Rozmysłowlet: 

Po meczu juniorów 
biegiem do gło,ni1ków 
Któż nie chce być pogrome!!, 

reprezentacji Polski? Przecież 
zwycięstwo nad taką jedenastką 

Uka'Uił się w kioskach „Ruchu" zalicza111e jest zazwyczaj do wiel 
Hsto:oad«xwy numer mies-ięczn:Lk'ł .kich sensacji. O taką ruiespo-
„Boks". I tJ11m razem pismo to dziankę chcą się post<>irać jU'll.i<>-
starainnie redagowane zamięszcza rzy Włókniarza, którzy dz.iś o 
szereg ciekawych artykułów. Red. godzinie 10.30 zmierzą się w me-
;r. Zma.111Zlik piue o reflel).sJach po . czu towarzyskim z reprez.enta-
tumieju w Lipsku, a K. MitzerS>ki ICYJ·iilą J·edenastką Polski. Li-czyl 
na· temat ostatniej SJJ)arta•kiady T K 'I 
pięścia•rzy wojskowy-eh. rener ro się z tym pow~ie i treneł" 

Niejeden z ciekawością pneczy- Górski, bo kto, jak kto, .ale on 
ta opinię pro!. dr Hansa Greb~ Trener Król. D1>~:rze byłoby, · te- ~okładnie zna '.łmbicje młodz.ie-

lna temat 1Ukwidae.i1 niebezpieczen by bez og-Jąda,nla się na ini1 ych. zy,. t.o t~ zmob1l:zował do L<>d:2:! 
&bwa w boksle. D<>skc>naly ongiś wba·snym,i siłami zdobyć tytuł mi- na1s1lmeJSzą druzynę. 
bokser i teoretyk Kazimierz Las- s·~r~owski. To zna07lnie przyjem· Za.powiada się pr~o ciekawa. 
ko.wski clmieli się z czytelnikami nieJ i lepsze wywiera. wrażenie walka. A po niej? Sż.ybko prz~ 
swymi przygodami na ringu. ;Joe ;Je--~ell dr;.izyna potrafi się skon- niesiemy się do domów, aby 

Red. · A. Reksza pisze o cenbrowac i to pod kaź?ym wa.gl"J zdążyć oczywi!icie na tra.nsmi-
;Jea.nette. dem, a przede wszystkHn wyzbyć . . . . 

Ponadto w numerze tym 7Jl'laj- się jakiejś nerwowości, mam mi- się 1a<l1ową z cho~zowskiego sta
<lJujemy sylwetkę Henryka Ku- d?:ieję. że mecz wygra.my. wszys; clwnu. Czy 7.d.ązymy na czas? 
kiera. (n) cy solidnie trenowali i n-ikt niP. Naturalnie. Nawet na piechotę, 

ma zaległości. Liczę na swoich boć przecież juniorzy grają tyl-

Turnie i drużyn 
dzikich 

chlopców. . ko '!O minut. 
Tadeusz Warchulski. .rak może 

być tnaczej ... - tu uśmiech da
jący wiele do myślenia. - Był 
decy<lu.jący mecz z Szombierkami 
I wyntk wiadomy: Teraz będzie 
decydujący me.cz z l•runym Górni
kiem, niech więc pan dopowie so 
bie r~tę. 

W tur<nieju drużJ11n dzl.Jiol-ch zor· 
gainizowa<nym przez Widzew uzy
skano wy.nulci: Sokót Kołodziej
ska - Trzy<na.stka 2 :1, Retkinia.n
ka I - Bombardier 3:0 

Soporek, kapJ.ta<n drużyny. M~·
ślę, że dla nas znac.znie trudniej
sze było spotkanie w Byt<>mi.u 

l! z P0olo.nlą, .i.właszcza · od chwiłi 
kiedyśmy str«cill kot1Jfmzjowa111e-

;Jutro grają: Re11k;niainik:a I 
UliC/Jką i Górka z Wartą. 

Zwyci4słwo AZS 
w tu.mleJu pl!lc! siai11kowej d~tt 

ży1n ple!'WSZO>lttgowych, AZS CŁódź) 
pok0<nał Gwardię (Wr<>claw) 3 :& 
(15:12, 15:13, 17:15), a AZS (Wro
cław) wygrał 7. Gónnilkiem (Kato
wice) 3:1 (15:13, 11:15, 15:10, 18:14') 
Dziś o godz. JO w saLi MDK do 

końc.zen>e tuirnieju. 
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