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mieście:------------------

,

Obiektywem po sw1ec1e

przygotowania
mln dzi-eci pozostanie w okresie wakacji w mieście. Z tego
względu

najważniejszą

sprawą

jak najzorganizowanie
w
wczasów
liczby
większej
jest

mieście.

organdzowan;ia wyakcjd
poczynku dla dz;.e<:i pozostają
cycJ::i w mieście pomoc okażą
także LK, TPD i Z.HP.
omawmno naNa naradzie
stępnie sprawę organizowanych
w bież. ro.ku na szerszą skal<!
zdrokol'D«1ił
&-.tygodniowych
wotnych w uzdrow<iskach. Podkireślano przy tym mocno, fa
na kol·e>nie te powinny wyjeW

wyjaśnia
przede wszystkim cTzi€ci
,,tajemnicę"
~::e~!~~~~zne i mające

TASS

st.ol4c afrykańsl<ich jest R.abat - stolica Ma.ro-ka.
__c_A_F_
_N_a_7Jdj_ę_c_1_u_:_p_a_n_<>_•_a_m_a_R_a_b_a_t•_•·----------F-·o_t_._.Jedną z na.Jpi~ki.lejszych

.

.

tru-iSpruwa

chać

statku „Gruzja"

Odry-łłysy

Aby zapewnić, jak najwięk
sze bezpiec:reństwo dzieci pr-zeMOSKWA (PAP). Agencja TASS bywającyoh na kol<J1I1iach dupodaje:
przywiązuje się w
W e>statnich d.niach agencje ame żą wagę
Dziennik
BONN (PAJP). Associated Press i Uni- bie'i:. roku do przygotowania i
rykańskie
ted Press oraz agencja francuska wytyczenia przez rady na1'<Xio- „Rhein Zeitung" pt7.1ewidując,
Fr;;uice Presse rozpowszechniają we, miejsc de>zwo.lonych do ką- iż m•imo zapowledzi. Adenauera
wi„~omości, p0ow-0lując się na .ln- ]J'iehl dla dzieci w morzu, rze- polityika przyszlego irządu NRF
ulec zmiian.iie,
formacJe uzyskanę z P<>rt sa.1du kach i jeziarach. Wszystkie te będzie mu.siała
·
·
.
. .
Zw•ąz- kąp1eli&ka
ze znajd-0drodze
jakoby w do
o tym,
m. m.:
byc. wyipo- p1sze
pow!.nny
Iraku
Radzieckieg-0
ku
wało się 855 ,radzieckich mło- sażone w sprzęt ratowniczy „Przyszły rząd NRF nie bęzatrudniać wykwalifikv- dz.ie miał łatwego zadania ani
dych uzbrojonych Kurd<>w, dobrze oraz
swycn zachodnich s<>wobec
Wyszk<>I<>nych w. pr0owadzeniu we>j wanego ratownika
•
nv partyzanck1eJ". •
---------do
jest
upowa.żmiony
TASS
,;twierdzenia, że wsp<>mnianc wy-

~~ w~::o:~:

'::ss::i:;:
staitku motorowym „Gruzja" na
poazątku kwietnia wyjechało "'
Odessy do Basry (Irak) 459 iraekich obywatel! narOdClłWOŚC! kurcl w roku
dyjskiej.
z Iraku pnzed
1947 zbie2'liObywaitel~
dowarniami o:e sbrony reakcyjnego
k-Ołlonialme.go reżim.u Nuri SaidaFeisala, przed p:r-Leśladowarniami
o:a uc'lzliał w ruchu na.r-0dowo-wyrz:we>leńcrzym ludu i•raickie.g-0 i uzyRadzieckim.
azyl w Związku
skali
w
ci przebywający
Kurdowie
rozmaitych
ku Radzieckiego, po proklam.owaniu Repub!.i.ki Irackiej wyra'Lili
chęć powrotu do ojcrzyzmy,
Takie są fakty i są one dostateC2Jnie dobrze zna•ne ty:m, któnzy
wymie:nia<ne klan;istwa.

na lamach prasy NRF
J

!uszmików,

anj

wobec

wlrusnej

ludności. Należy też przy;puszczać, iż z nami. Niemcami, w
najbliższych miesiącach nie bę-

oz.ie się robito zbytnich cere·
· i··i. R zą d l· parue
uczyni·1 y b y
gle
tl"ż słusznie, g;lyby psychicznie
przygol-Owaly ludność Niemiec
na to, by zro'lumiała, ie aJ.ianmaja, wprawdzie
ci zachodni

zobowiązania

Os'w1·adczen1·e K. Menona :~~l;i~

wobec

Berlina,

:1z:!.!eii:!„.wobec Wrocz1ennik „Der Mdittag" Olllawiając 10-letni trilarui polityki
rządu NRF stwierdza·

z zest rz ele Il1"e m samo1o t u Maszernją pcmownńe' niremiec·
· łnierze,
k
•
d
•
2111aczymy 00.Ś niecy zo
prześla I n y JS i· ego
Na pok.ładzie coo W świecie, najgorsze manawigacyjnych.
'

miejsoowościa·ch związ

roz.powsrz;eclmiadą wyżej

W ZWJ"ązku

Indyjski
DElLHI (P.AtP),
miniister e>brony, Kriszna M.e-non, zlożyl w parlamencie Dświadczenie w związku z zenad testrzeleniem w
samolntu
rytorium Pakistanu
indyjskiego,
min. Menon,
Jak wyJ'aśnil
i znasamolot ten
w strefie powietrznej
trudności
wskutek
Pakiistanu

piątek

lazł się

zmylił trasę

WIELKI KONKURS
•
ruchu"
„Czy znasz przepisy
Od dnia dzisiejszego począw:Szy zamieszczać będziemy
w „Dzienniku Łódzkiim" kolejne pytania t rysunki, których razem będzie 12.
Nie są to py.tania trudne, ani zbyt.nio zawile. Trzeba
'! dobrze przyjrzeć się rysunkom no i... znać przeyi.sy ruchu ..Aby więc wziąć udział w losowaniu licznych i cennych nagród trzeba jak najszybciej zawrzeć znajomość
z... przepłsami.
Kupony kontrolne a:amieszczamy pod pytaniami kon' kursowymi. Będzie ich też 12. Łącznie z odpowiedziami
na WSzYsikie pytania, kupony te należy wysłać do redakcji dopiero po za.kończeniu konkursu.
D~wia.dujemy się w ostatniej chwili, że organizatorzy
pow1ę_kszyli ilość cennych na.gród, które nfnndowały liczne mstytucje i przedsiębiorstwa.

\ Pqtani.;, nr

Co naleźy zrobić
przy przechodzeniu przez jezdnię?

Kupon konkursowy nr 1
(wyciąć

d-0łączyć do odpowiedzi zbiorczej).

same>lotu nie bylo broni, a jego
za1oga odibywala normalny lot
patrolowy dokonując zdjęć lotniczych nad terytorium Indii.
Rząd indyjski - o.świadczył
nie
min. MenOIII lotnictwo
iz
pakistańskie o.;;trzegalo samolot
·
•
d ·
· d ·
m YJSki, g yz jes. rzeczą nicaby zaloga nie
rozkazu
Mi1!1. Men.on przype>mniał, ie
wielokrotnie pak:i&tańskie sam~
naru.szaly C>bloty wojskowe
i;-z:ar powJ.etrzny Indii, lecz niie
lndie nie
byly zestrze1iwane.

na;;tępnie
może uwierzyć,

prawdopodobną,
usłucha.la

lądowania.

zamierzają zmieniać

dotychczaoowej pe>li.tyki z powodu popelprowokacji
n.ich
wobec
niemej
samolot
i jcili w przyszłości
nad
znajdzie
Indiami, zostanie Qil zmuszony
do lądowąnia, lecz nle będzie
ostrzeliwany.
M!in. Menon oznajmił również, że pilot j nawigator rektórzy
strzelonego samolotu,
zostali ranni, 'znajdują się w
drodze powrotnej do lndii,

pakistański

się

my, jak · się wydaje, za eobą.
to nie si{ całe
Ale 1Jo ,,µ:iy",
Niemcy, 1-ecz memiecka RepuMusimy Poblika Federalna.
· d en z za.przy·
·
· • su:,
Je
ze
go d z1c
na.rodów
z nami
obszary i.a
beztrosko
Odrą i Nysą, że w Anglii i
Ameryce narastaJ"" .,.losy dora„ „
na penam
wien czas o zjednoczeniu.

Przedstawiony na posiedzeniu projekt programu uroczyLodzi przewiduje m. hL:
111 W dniu 30.IV. br. o ge>dz. 18.30 uroczysty wieczór
w sali Teatru im. Jara.cza. Następnie uczestnicy wieczoru obejną sztukc; .,Wojna i pokój" - a.da.pt.ację słyn
nej powieści Lwa Tolst-Oja.
10-11 Plac Zwycięstwa
M 1W dniu 1.V. w godzinach
będzie> mic,jscem ogólnolódzkiego wiecu, na ldórym przemówią J. Spychalski - przewodniczący Związku Za.wodowcg-0 Włókniarzy ora.z jeden z członków Biura Polityczneg<> KC PZPR.
W godzina.eh 11-12.30 planuje się defiladę młodzieży ulicą Piotrkowską od Placu Niepodległości do Placu Wolności. Defilada obejmie około 20 tys. młodzieży, która przemaszeruje w pięciu grupa.eh. Będą to: harcerze, członko
wie organizuji masoV<--ycb i sportowcy, uczniowie szkół
średnich, studend, miedzi rob0otnicy i żolnierze.
W godzinach wieczornych, jak zwykle, w dniu 1 maja.,
Lódź będzie miejscem wielu uroczystych zabaw ludowych
na placach i w pa1·kach miejskich. Centralna. zaba.wa odbędzie się na Placu Zwycięstwa..
Ra.n<>, w dniu 1 ma.i<i planuje się kwestę uliczną na rzecz
budowy szkól Tysiąclecia.
Tegoroczne święto ma.j-0we z-0sta.nie poprzedzone wieczornicami na terenie poszczególnych zakładów pracy.
Komitet ma 7.amiar wystąpić do społeczeństwa naszego
miasta z a.peiem <> estetyczne dekorowanie budynków,
okien domów mieszkalnych,· witryn sklepowych ild.
Na wczorajszym pC>Siedzeniu powołano trzy komisje, kmuroczystości
re zajmą się roboczymi przyg·o-towa.ni.a.mi
1-ma.jowej. Będzie to komisja propagandowo-organizacyjna, której przewodniczącym został St. Jóźwiak, kier. Wypod kierownictwem
działu Org. J{L PZPR, imprezowa
R. Stefańczyka - kier. Wydz. Kultury Prez. RN m. Lodzi oraz komisja młodzieżowa, której przewodniCJ:Y Zb.
Lis, za.str,pea p1-zewodniczj\Cego LK.KF. tw terminie pó:i11ie.iszym zostanie powoła.na lódzk-a komenda obc•hodu
stości 1-majowych w

do akcji kolonii letnich
11 bm.
WA1"8ZAWA (PAP).
w Min. Oświaty odbyla się narada z udziałem przedstawicieli kuratoriów i inspektoratów
zagads7.kolnych poświęcona
różnych
organiza,cji
nieniom
form wypoczynku dzieci i mło
czasie wakacji.
dzieży w
Jak wiadomo akcją zorgani=wanych kolonii i obe>zów letnich objętych zostainie 900 ty.s.
blislw l
Jednakże
młodzieży.

M. Talarkówna-Majkowska przew. lemilet1 ~
łr
Program uroczystości
Powołanie komisji przygotowawczycb

l

1 Maja.
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Jeszcze do

końca

30 baterii
rozmieszczą

,~ ~

USA w Europie

J

WASZYNGTON "°A'D\I• ......, Z
(,glo.szonego w svbotę stenograkomisji spraw
mu po6ied:reń
Kongresie
w
zagranicznych
USA wynika, iż de> końca bie-:
żącego roku na teryitorium eu·
· t w NATO
· k'1c h p.an.s
znai.
ropeJS
30 baterii amerykai1dzie
rakietowych.
pocisków
skich
które można wyposażać w gl;iwice J'ądrowe.
Po.siedzenie, na którym mówiono na ten temat,

głoszeniem
lJl marca.

zurę.

---' 0~~pu..,u
.,.....,nogr.im
przesz,edl przez cen--o

wicemiinister
Irwin,
John
na
USA oświadczył
obro.ny
członkom
posi.e<lzemu
cwym
h
·
· „
k omhSJl
epraw zagTamcznyc
w bie
Izby Reprezentantów,
roku Lnansowyn1,
CZ<'\Cym się 3Q czerwca, sojusznicy Stanów Zjednoczonych w
pierwsze lll
F:uropie
baterii
Irwin do<lal, że zalrończenle
-----------------------------szkolenia żołnierzy obsługi wy

jaźnionych

skreśla

upomnieć

d7.ające

się

koń-

otrzymają

pe>ci>'!'kÓ'IĄ.·.

odbyło się

Formy oddzi·aływani·a
na- młodz·1ez·

że

żącym

rzutni rakietowych pozwoli wydo Europy przed 31 grudbr, jeszcze 20 baterii ra-

siać
nia

kiet.
Wi<!E!nini.stee

zaznaczy!,

jź

które d ,,_
,.wszystkie pocislo.,
.starczymy sojusZ!liikom,
w glow.ioe nuldear-.•ftsl- p-cy, prow-A-i to bowiem

Drugi dzień narady sekretarzy ZMS

.....,.
·~
Czy młodzież int.eresu.ie się te- ··- u
atrein, prelekcjami na różne te- do demoralizacji, wypa<!zenia psy-

można

:~atrzyć

pytani&
na
Odpowiadając
k{)łngresmenów Irw.in wyjaśnil:.
m<:ty, turystyką, Spcll["tem, tań- chlki młodego c:r.łowleka. (GR)
jż pierwsze 10 baterii rozmiel~
oe.m, literatJl,lrą, działalnością ar-~iii~ ci. się we Francji, Ndemczecll
tystyczn.ą? Jak i gdZiLe mają gpę
zachodnich, Turcji, W. Brytanii:
!!
dzać młodzi ludzie cza.s wolny
i we Włoszech. Część 20 dalod pracy? Jakie formy wychorozle>kowana
jednoorek
szych
wania mlodzieży porwitnny s'f;<JIS,()Mło
zostanie w tychże krajach, a.
wać orgamjzacje Związku
dzieży Socjalis>tyCZ111.ej w zaiklaw Be.Igi.i., Danii, Gre..
re<izta Wcrroraj .:>a ul. Pryncy;palnej 65 cjd, Holandi.1 i Norwegii.
dach pr-acy?
w biegu z autobusu
wysiadała
skreśliła
Res-ztę odpov;ioozi
Ma.rianna Zych (MiesrzOmó~ieniu tych zagadnień był IB 4'5-34
r
o~ ka~na Za). Wyskocrz.yws:z.y ii: autopoświęcony drugi i za.razem
kM"U dostała się Clłlla pod koła sa- cenzura,
w statni dzień ogółnopolsldeco moollodu c\ężaa:owego, I<otóry je- Il'Win nie podał typu czy fyWAJ.tSZAWA (lPA!P'),
: otrz
dniach od 6 00 11 bm. ~yły spotkania I sekretarzy ZMS prze eohał róW'Il.Olegle, doom•a.jąc ogólaki' t k• ·
·
. Ye ' ."ore mai~
myslu bawełnla.negG, które od- nych p<J<tłuczeń 1 zta<man\a pra- pov.;, r
· ·
W
·
&OJW.Z!l.lCY:
europeJSCY
negiocJaCJ>e bywało się w ZPB im. Armii Lu-- wej Ilł()gi. pir.zewieziClłllo ją ®lmac
arszawie
mę w
;
pomiędzy rządowyini dclegacja- dowe;I.
USA,
Sll.ll>itala Plogobo'Wia. (s)
mi Polski i s~ecji. DoprowaW pracy wycllowawcmej wśród
dziły one do podpisania proto.kołu do obow:iązującej mię- młodzieży konieczne jest &to.soMlodzlież
dzy obu krajami umowy ban- wan.ie rC:.:':nych fonn.
l:x:>W'iem przychodząca do zakladlowej.
W polslcim eksporcie główny- du pracy joest ba.rdro zróżni.co
mJ pozycjami są: węgiel, koks, wa.na zarówn.o ze względu na
środowi.s•ka, z których pochodzi
Gościnme wy- c~"ch ćwioze<nia żołnierzy bry>tyH
NOWY JOJt.K. wyroby hutnic-;.e i chemiczne, jaik i ze względu na wyksztalcez nich.
raniąc jodinego
stęi:>y w S.ta1nach Zjednoc:Y)nych sikich.
art.ykuly rolno-spożywcze, teks.- nie. Or„wanizat•J·e ZMS po„•i"nny
R:z.ąd Niemie<e·kief
BERLIN. bale•tu Mosl<iew>Slkiego Teatru Wie!
"
Prze
rob d
t l
. Wl- 1lbać <> wdrożenie mlodym lu- kiege> roopClłc:zmą się 16 kwie•bnia. Repub.Uki Dem0ol<ra.tyCtDnej poota~
Y ~a, V:Y . Y r:;..ewn.e.
duie się, ze w ol~1e ObJę~YTTI dziom pewnej dyscypliny społe- Agec'>cja A9sociated Press do11osi, now:t poonieść pbce dalszym 25<;
ich po.ziom intelektual- że już od ki1ku dni „tysiące osób tys. prac-uiącvch republi.ki. noty•
protokolem n.astąp1 6Z.Cze:~e>l11y' cznej,
wzr~t ekspor,u do SzwecJi na- ny, <> rozwój ambicji młodzie-.i:y st<>i gO<dzi.nami w k0olejee", by do czy to robotników i pracowni.kóiw<
i mateiria.
budowla'll<:go
przemys.tu
.wę- w kierunku systematY.cznego roz 9tać bi.lety.
wyrobów_
szycn.
oraz niekl.órychr
budowlanych
łów
1'()}n
:rodukt hutniczych,
1
Na IB5 tyis. bi>letów na prrz;ewl- ilnstytucji kultu.ratnych.
o-epozyw- _szerzania s~-0jeJ wiedzy oi:-ólnej
ow
g a l .P
Maj<><r ctau.dal
NOWY JORK . <l<Z.iaine 32 wy"tęty wplynęl.o już
1 zawodoweJ.
czych.
Eartherly, jeda'l z ty·ch. któnzy
900 tys. 1ZJgtoszeń.
jmpoctować bęZe Szwecji
w mku 1945 spebniają.c roaJ!rez do
'?d sprawnej O!'!l'Anh:aeJ~ atrakd2Ji<emy przede wsz"'3tk:im ruLONDYN. - Cała prasa brytyj- wódllt:wa brali udlział w atom<>
cyJnol<d i wszech.stroIUlo~I form
,_. .
dę, ma.szyny, aparaty 1 ~nstru- '.1zialanla. "".śród rn!odzie-zy w du: ska P.i:zynosi P?K1 W! e1kilm.i n.a.głów wym na.1QoCie l>ombC:Wy.m na Hiro:'
m<enty, stale szlachetne l wy- zym sto;uuu 7;alezy popul.arn~." kanu m~=a~e o mcydełl1>Cie, ja- szi.mę, sk>erowamy zo&tał w p.ią
roby z nich, łożyska kulkrywe, ~MS w :z~.kl.ad21 1e .pxacy. I Jeszcze k1 :;;.a.;;a:edl w c~asie .nocnych 6wi- tek na leczenie psychiatryc.vne. "'
Eartllerly mlewa na'Padv lęku f
wyrnby papiernic:re chemikalia .i<;<len wazny ~<>sek z narad;v: cz.en w<oJ-'lk b<Pytyj.5k1Ch '!la terenie
nie wolno a.nga:-<>.wać młodych lu- N.RF. Powien nlemie•cki posiada= halucynacje. Zdaje mu 5 · • ,
•
to .
. .
1
I<;,~,.,..
do '-"ZYDĄ~Cl.,li'l>Oi"z.nycb.w z1em.;•lu o.strzelał prze,proW'a.dzają.--nJ<i gQ,;-,t~l~Yq•
1Qzi
Wal'J•
i ume

-

Kronika
wypadków

Handel

polsko-szwedzki

°'

I

l

I
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28 proc. tkanin otrzyma szlachetną a.preturę

Przeglą

Cenne wydawnictwo

osiągn1~ć NA>OLUZS~„~.w'"
W Sal!lolku

zatl;;.ońcrzono

Nad „Rocznik iem Statystycznym
. łódzkiego za 1958 r."
wo1.

MO"

na Sanie

nasze~o
przemysłu hawełniane«o
;~Ii~EF:.~~~~fiz~~y~:
~
~
snecjalnych l<otwLcach.
to

Prnez długie lata narnekaliśmy
na brak informacji, na brak daJest
nych liczbowych i statystycz„~Uidz':e chw<!_licie. svcrego nie[ A więc :przede wszystkim py- przemysł na.stawił si~ na ;pro,.. ~:j~u~~iJu~ego tyipu mool' wiszą nych, które by umO'.ll.iwily p;r-.;:,eciętnemu
obywak~lowi nasz.ego
zn.a.cie .•• ' i „Nie święci garnki tanie: - Kiedy wreszcie każdy <lu.keję 1lkanill1y na dziewca:ęce
kraju wytworrenie sobie jakielep'.ą„." - te i in.'1e przysłowia melr bawełny będzie wyprodu- mundurki szkil<b1e (tzw. frix).
NAJWYŻSZY MAS!ZT
gokolwiek obiektywnego obrazu
ludowe znane od dawna a odda- kowany tak, jak to przewiduje ale „odzież" odei:>rala dotąd zaTELEWIZYJNY w POLSCE
naswj rZ>ecz.ywis !:ości.
jąc,e stoisU111.-eik do wiszelklch
u- ws9ókz.esn.a teah'lllOlogia, tak, by 1-edwfo 10 proc. tej od lat oczemiejętn.-ości oraz do tego ws.cyst żaden zagraniczny „ciuch"
nie kiw.au1cj produkcji (a byly w tej
W zaborskim „lVLoobo.staJ'LI" przyNa szx:zęśaie ten okr.es mamy
kiego oo pochOOzi z zagranicy -- był w stan.ie podrywać winli .s.r.mtwic nawet wielkie bata,l'.e gotowuje się konsitl'wkcję mais:;-.t111
n.a.sl.l!Waly stę wcooraj tym, .b.-tó- krajowego ;przemy.sJ.u włókien- między
„Pr.zemyslem Lekkim"' telerwizyjnego dla stacji pomor- już poza .sobą i teraz, jak lawisklej. Maszt ten mleć będzie po- na .sypią eię wydawn.Lctwa typu
rzy o 'oej,rzęli pokaz Cl\Siągrlięć nici.ego.1
a „Oświatą"). Trzeba bylo obec nad 300 m i tym samym bęcl.tie infonnacyjno - statystycznego.
P'.zemysłu ba~eiinianeg-0, zorgaW tym roku 28 proc. oalej ności ministra i odpowiedzial- najwyższy z dotychczas zainsta- Właśnie w -00tatnich dniach na
ruwwany w Centra1nym Labo~ produkcji bawełnianej
bę-d-zie nych przedstawicieli zaint.ere- lowainyoh w Polsce. Po wyJmną pólkach k.sięganskkh ukazal się
raton.um ~nem. B~w. „w Ło:J.:-1 miało tzw. uszlachetnion<> a.pre- i;.owanych prz-emy.slów
by te niu zamówierula b~dgo&klego „Mo „Rocznik statystyczny wojewódz
76
Mi
„
·
b ylo z. 'al a t wic.
··
&tostal"
ma podjąć
produ:kcJę
P rzy ul Piotrkowsh"'le
• J "' ·
.- ~ur()
(tkaniny niemnące, n.ie- spraiwy mozna
„bllżniaczy>eh" mamrthw dla in- twa łódzkieg-0 za 1958 rok", opra
ni~ter ~r-.ien:i·. Jekk1ego,. Stawi~- kurczliwe,
tkaniny
.. no-ironF. :S.
nyoh ośrodków telewizyJ!llycll.
oowany pod kierownictwem Zeski. wic€'.~ter ~<>J~k.i., finis.h"' ibp.) w roku 1065 zaś nona. Sumińskiego, kiercw.n.ika
p~edsta.-w1ciele partii, _1n.sty~u- już 43 proc„ więc bli&lm po]'oWydziału
Staty.sty,ki Prezydium
to~ ~owych,
PoJ.lłcehniki wa. Okazuje się wi"c, że t-0
Wojewódzkiej Rady Narodowej
'.f'?d~eJ,
p~s~~
~a.ndlu ;proces .p owolny, bo j€6teśmy je'" Lodz.i. Ro=i.k 1 ten zawiera
1 m;u za.J?rcsz.eru. gQSCle mieli o- s'Z.Cze za biedni, 'by w odni€&iewi ale o=ych materiałów dotykazJę d.~ronan:a pełnego. prze- niu do c.alej 600-milionowcj pro
czących
naiSzego województwa.
glądu <J61ągi:i.u:c . w.;:ipomrnane,go dud!:cji tkanin bawełnianych (w
j-e-.st 1Staran.nie op:ra.eowany, z.a·
;przemysłu w <l~edz.1.me wspol- metrach) stosować nowoc.z,e.sną
równo pod względem
z.,oota.wu
~nych. sposobów u.sz.!.achetnia- aipreturę (che1rnLkalia, bal."\v1dtc
danych .:.iaty.s.tycznych, jak i wy
W dnia.eh od 9 do 17 maja obchodzić będziemy po raz dru- kres.ów graficznych, i }est zarua tkarun.
itp.), że możemy nią objąć zagi w ł'olsce Tydzień Rozwoju Ziem Zachodnich. Wczoraj od- opatrZO!lly wstępem o tradycjach
Pokazan.o okolo
ledw:ie część tej :p!'odukcji, któbyła się w Prezydium Rady Narodowej narada posłów, dzia50 :ROZWIĄZA:&
ra ~dzie na rynek. BraJ< nam jehiistorycznych
Ziemi Lódzki·ej
TECHNOLOGICZ:NYCJI
sz.cz.e nowocresnego parku ma- łaczy TRZZ, przedstawicieli organizacji społecznych i poli- pióra prof. Romana Kaczma.•ka..
,
.
.
.
szyn.<YV11ego 111.a wyfoończalniach i
tycznych z Łodzi i województwa, poświęcona omówieniu
Treść rocznika rozdzielona Je5t
czyn1<1cycb w efekcie z tkani.ny farbiarniach umożliwiających tę
programu obchodów „Tygodnia" i innych zagadnień zwią- na 15 ~iałów, infon11uja,cych o
bawełnianej artyiku;l atrakcyjny, .a]:Teturę, :n:ie opanowabśmy też
ludnQści "\Y-OjC'\Vództwa, jego po.
trw!llY L„ lakomy. Wyo:>ra~m wszys.tki.ch niezbędnych techno- 7..anych ze współpracą ekonomiczn.o-kutluralną z Ziemiami wierz<;lurl i podziale administraZachodnimi. Na na.radzie obecny był także przedstawiciel cyjnym, o pt-zcmyśle, rolnl_ę.f:'vie
sob1e nawet it.łclc w łódzkich logi.i dotyczących niektórych bar
i leśni-ctwie~ o inwestycjach i bui;::oop.ach w sytuacji, gdy w.szy.->t wników i chemikali1
Rady Na.czelnej TRZZ.
downictwie, o obrocie
towarokie te. osiągnięcia ~jdą zast~
przy tej okazji o ;problemach,
wym i cenach, o transporcie i
sow·ame w maooweJ produkc.i1 które Zi06taly rozwiązane
Po zagajeniu pr.zewodniczą miast z Łodzi młodzież XI łączności,
o
gospodarce
komun.al
tkanin i!la 6Ukienki, ipl.aszore, ko
cego Rady Okręgowej TRZ.Z Liceum
Ogó1nok:;;ztałcącego nej i zatrudrueniu, o finansuh i
s+iumy j,t;p.
Rynek nas-z: bo- Z pOtYTKIEM DLA RYNKU. - mgr inż. J. Lorensa, pro- im. [M. Kajki do Olsztyna. 17 oehronie zdrowia., o szkolnictwie
wiem jest jak najżywotniej zaA wjęc glośna od lat sprawa gram „Tygodnia" omówił se- maja odbędzie się święto lu- l kulturze, o rad.11.ch narcdowych, pomocy SJ.}()lecznej <>raz o
interesow;any w pcl!nym wYk<>- 8ll.1roe&u d,...ra Pi:zJonia z Instytułlu k t
Ł "dzk'
'I'
dowe Z1"em1· Lubuskie.i··, weź- widu
innych bardzo ciekawych
rzysta:niu nowoczesnych metod Chemii.i Organicznej, o której pire arz
o
iego
owarzyproblemach.
bam'i"ien.ia, wy;k;ońcźa.nia i u.szla- sała prasa lód:zka już dość da- stwa - K. Przesmycki.
mie w nim udział zespół z LiMożna
się l!lip. z tego Roc:mtiika
ichetniania tk.aatin.
Zain<tareso- Will<>, a iMóra dotyc.zy opracoiwapiec Reymontowskich, który
wana jest itym. rów.n.ie!: nasza go Il!ia tecimoJogil tzw. ba.rwników
W Łodzi na początku „Ty- wystawi sztukę „Wesele Bo- dowie<lziieć, ż.e najwięcej kobiet,
S"',,.Odarlta narodo0wa, chod:zi. bo- lodowych, "WY60C>e antyimport<>- godnia Ziem Zachodniich" od- ryny". Do Pabianie :przyjedzie a.ż 119 n.a 100 mękzyzn przypawiem o to, by w maOOsyrnalnym wYcil i. podm.oszących jakość wy będzie się uroczysty konce1't. prawdopodobnie Zespół Pieś da w Pabianicach i Zgierzu, a
najmniej (104) w K.utn.ie, PajęczIS'.opniu opr.reć apreturę i WY'~<>ń lkoń<::2lellia tkanin. ba.wel:ini.an.yc.."1. Jeszcze w kwietniu-17-go wy ni i Tiańca Ziemi Lubuskiej.
nie i Poddębicach.
CZ€Jllie tka.n.in o środki che.nucz- A wi«:e buwnik.i rea.ktywne da.. jeżdża do Słupska 50-os.obo- TWP wspo'lnie z TRZZ zorZe na 100 miesz.'ltańców najwię
ne wlaistned produkcj.i, a nie o ją.ce trwałe powiązania z wlód 1
d · · ł, d
drogi lm!port :re Szw:<1;1c.arii, .A:n- iklnem i ~ć na wodę i wa e egacja mło z1ezy o z- ganizuje . szereg odczytów i cej ma.17.eństw ro='e zawJera
glii czy in4'Jych kraJow do!Mo- śwjatło, których produkcja opa,· kie.i, a ~4 b171.„ do Zi~lonej Gó- prelekcji .p0święconych Zie- się w Pajęcznie - 12,7, a najwYoh..
nmvana zastala pr!Z..eZ zgierską ry, Gubma l Zagania - 80-<>- miom Zachodnim.
nmi.ej w paw. wi.eluńakim - 5,9.
PokaZ wcrora,jtllzy jest dowo- „Boroitę"', a które już od dwóch sobawy chór ZNP. 14 maja. w
l>wa najwaiżnie.Jne
problemy
najwięcej dzieci rodzi się
den11 si:erokiej mobilizaeji na- lat stam.owią sensację na Za.cho- ha.li sportowej w Łodzi, od- Ziem Zachodnfoh to: sprawa sta- w Rawie Mazowieekiej - 31,8 na
ukowców
d2.iaJA1 pf)Stępa ie- dlz;ie, A więc środek wiążący dol będzie się wielki wiec mło- bilizacji miejscowej ludności-i·,,_,,. WO zni65Zlkańców roc:z:n.ie, podh •
e ·
w
Z.jednoczeniu bairwników - mel.a.fono. WM 6, d • .
ł 0'd ki j
d 1 tó
cieśniania więzi 1111<>1ecz:nej między
c DJ.'f!TJD 0 .• ~-i-· ...., t '
·
· · Cent ł
La:bora...
ziezy
z e •
e ega w mieszkańcami tych terenów a Pol- cz.aa gdy w Wi1erus:z.owie rodz.i
Przem,uk ~~· lll1B(~:yto~ ~ąg!Illęc:i.~. ra~!,.~ego młodzieży Opols~zny, Zie- ske, central°"' Tydzień Rozwoju się tylko 18,7 d.z:i.ooi.
na. owo-.,.......„~~.,.„„
...,,,urn .... ~w
. ' mi L b
ki j Zł0 to
W
Ziem Za.chod'llich jest tylko jedZe najmięcej ludzi umiera w
Wlókien.niclwa. Kędzierzyn itp.) które opraoawalo
technologię
• • u us e'
wa,
ar-I nym. z punktów
prowadzonej
01'8IZ samego przemy6łu, mobili- sto.sowa:rui.a. tego środ:k.a w op.ar- mli 1 Mazur. Następnego dnia prnez całe społeczeństwo
pracy Pajęozme _ 16,0 na 100
zacji w lkierunlku
ci.u 0 produkcję chemików z Kę goście zwiedzą województwo na tych dwóch ~h. pracy, kańoów rocznie, a in.aj:rn.niej w
dzier.z;yina Tylk<> dzięki mela- łódzkie i mkła<!y pracy w Ło którą J<o.ntynuowac b~emy w Lasku i W.iiea.'i=wie - 7,5.
PODNIESIENIA
f
. .
oka:z'ę zaoszc:z.ę
.
.
- następnych millMl\C&Ch i latach.
Cieka.we są również dane doUZYl'KOWOSCI TKANJN,
C:Ć<l'Wl mamy
J
- dzi.. 16 maJa wYjedzie

I

Tydzień

w

Rozwoju Ziem Zachodnich

0

Łodzi i woiewództwie

ze

.J

mi.esz-1

:nabywanych w 5lklepa.cll, a któcych produkcja, jak wiad<Jmo,
se.t.ekOceywi.ście
miliolnów ll!Pl!'3-metrów rocznie.
wa nie jest taka prosta i la.twa.
Właśnie wC!lJO?"aj w trakcie po..
lkazu odbylliśm.y ~ rozmów
z przedstawicielami nauki, handlu ;i przemy.silu, w wyirliklu iktÓiryah dają się ~ać niektóre ważne problemy,

sięga już

JWC~OLA.ROW

OKOŁO
50 TYS.
WCll!JOl:"ajszy
pokaz

'.
prz.yczynil
się ,..ównież do wYjaśnienia i innych $raw na odcinku międ-zy
przemysłem i rynki.em, Ta~ ~'P·
okazalo się, że pnemysł ~ezowy może śmielej zamaWlać pewne tkanin'.Y . '!1 pr7l6lllYŚle bawem:Lanym.i... ~ to robi
czas. że „J.JIZieriyń.ski" w z.od:zi
-""-"-·· tk

I

nato-

I.

n.

Dni.a 9 kwietnia 1959 roku po krótkich i cięlikich cierpienia.eh zmarł, przefywszy 1ait 47 nasz najukochańszy
syn, mą,ż, ojciec i brat
S. t P.

I
I

R J.
d:

•

I. O

tvcząoe ilości zakla.dów PI7JE!MYsłowych i zatrudnienia
w wP'J.
lódzkim. Wynika z n.ich, że prnemy.sil uspol·ecznl<l1ny - pań.stwo

wv i c·póldzielczy - posiada 72,4
proc. ilości zakładów i zatrudnia
99 proc. ogółu zatrudniionych w
województwi.e. Natomiast przemysł prywatny. pooia.da1jący 27,6
proc. ilości za.kladów, zatrudnia
tylko 1 proc. ogólu zatrudnionych w województwie.
Bardzo szczegółowo i obszernie
potraktowany jest dz.lal rolny. Z
danych
dotyczących
pogiowia
'"wierząt
gospodarskich w indywidualnych
1
uspołeC"~nionych
gospoda.rst1"1ach rolnych na 1oa ba
itżytków rolnych wynika, że hodowla bycUa i koni jest najbardziej
rozwinięta
w
gospodar•
stwaeh
indywidualnych,
nato·miast w hodowli trzody chlewne.i i ow\e,~, spóldzielnle produk•
cyjne i PGR z POW007,t!IDP,m rywalizują
z indywidualnymi goStl<ldarzami. ~la.n.kamentem tego
dzJa.lu jest brak danych o wydajności zbóż na 1 ha w gospo·
darce indywidualnej, w spó?dziel•
niach
produkcyjnych i
PGR.
Miejmy jednak nadzi•ję, że zostanie on :uzupełniony w następ.
nych wy<lanin.ch.
W sumie trz?.ba stwierdzić, że
Rocz!llk Statystyczny Wojewódz
twa Lódzk1ego za rok 1958, jest
cennym wklad·:mi do wiedzy o
na._o.zy:m v.·oj-ewództwie, z.a co jego autorom na1eżą &ię słowa
uznania.
M. B.

Wizyta sekretarza
Tcw.

Przyjaźni
Węgiersko-Radzieckiej
w

ponied:z.iałek

przyjeżdża

do

L<1dzi sekretarz generalny Towarzystwa
PrzyJnźni
Węg:ien;ko·
Ra.dziecltiej - Istwan Demeter. W
pierwszym dniu pobytu ~potka
się o.n z
d.z.l.ałaezanu
Zarządu
l'.ódzkiego i Zarządu Wojewódz·
kie.go TPP-R oraz załogą jednego z łódzkich zakładów i•racy. W
drugim dniu, w Ozorkowie, od·
będzie się spotkanie
działaczy
szkolnych kól Przyjaciół ZSRR i
n.a.rada Pretzydium zw TPP-R, poświęcona
pracy kól wiejskich
TPP..R, w której węgierski gość
będzli.e taJUe uczestniczy!,
Id)

e

I.

!ieton przyrodniczy dr• Jana ża~
blńsk:lego.
13.40 Koncert życzeń.
Dla dzieci sluchowLsko pt;
„Królowa śniegu" wg basni An~
CEGIEŁKO
der~na.
16.00 (L)
Koncert or.
kiestry LRPR
p.
d.
Henry~
były zapa8uik sekcji sportowej Unia cdzn.ac!zcm:v
ka
Debicba.
lG.30
Koncert
Chomedalami sportowymi
pinows.kl. 17 .Oo Wiadomości. 17 .05
Korespondecja z zagranicy. 17.15
Wyprowadzenie drogich na.m zwłok nastąpi z ka.pli(pCOduiku!je tysiące """'"'""w
aey cmentarza katolickiego n.a Dołach w dniu 12 kwiel<i ludowej. Jl.55 <Ll Wyniki loso- Śpiewa Państwowy Zespól Pieśni
n.il!l. w qpaoc-ciu o wspolililiane
wania ;,Kukułeczki". 11.57 Sygnal i Taińca „Sląsk". 17.30 „Pod\vie•baimvlriki reakfyw:ne, aJ.e rynek
tnia br. o godz. 15, o czym zawiadamia.ją krewnych i
cza.su z Krakowa. 12.04 Poranek czorek przy mikrofonie".
!D.00
NIEDZIELA
tym
nie
wg,
wie,
a
szkoda,
bo
to
znajomych
pogrążeni
w
głębokim
żalu
symfoniczny.
12.10
(L Pr. I) „Ogro<ini.k." - słuchowisko
0
noweli
A.
Francc'a.
19."'::3
Muz.
„
o
8
O
W"
~,.Ą_,~~
_,.,..~..,.
wygl"
MATKA
~ONA
C"'RKA
CIA
SIOSTRA
Koncert
rozrywkowy
w
wyk
bez
O D G u
'"""'-'=.., o -~•J=ym
...• ~
• v
, BRA
•
orkiestry
mandolinistów LRPR tan. :!O.OO Dz.iennik
wieczorny.
jest' dniem straconym
&ie, trwrue ~ ~ tzw. :iJnteMywi RODZINA.
/ p. d. Edward.a Ciukszy Jerzy 20.26 Wiadomości sportowe. 20.30
(L)
Sluchow1sJ<-0 wg B. Shawa
' - - - - - - - - - - - - - - " " ' nym wybarwie:ruU. że wre.=.e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sidorowicz - piosenki. 13.15 Fe- „Czarna
dziewczyna szuka B<>.s:a".
21.10 „Parna.sik". 21.40 „Gra Poznańska
15-tka Ra<.!llowa".
22.00
Wiadomości.
22.05
Ogólnopolskie
A prOJ>Cl!I na.stępca. PotencjaJ.nyob
ybuchla bomba z... Adenauerem
NaWm:łast grupa pa.rtamentuzy.stów
Wiadomości
spot·towe.
22.35 (L)
- powiedaJla,I: jeden ze znajokandyda.tów na fotel ka.ncle72la jest angietskicb i amerykańskich za,prope>Lokalne wiadomości
sportowe.
mych, gdy n,ademiły pierwsze dekilku. Na.jwiękm.e sza.ruse przypisuje ni!<wała wprowa.drz;enie do Bm-lina od22.45 Melodle t.an. 23.10 Muzym„
pesz.e o decyzji ka.noler.m kandydowasię obectnea:nu wicekancle1Tll()wiJ Erha.rd:oia.łów
policyjnych ONZ
zamfast
różnych naFodów.
23.50 Ostatni<!
nia w wyborach prerzydencldch. I rzedow.i, następnie ministrowi fina.n.sów, W>C>jsk ai:terech me>ca.rstw. Są to po- I 1Wiadomości.. 2i.OO Muz. tan.
czywdśele obecnie sprawa ta je.si
Etzlow.i. Dałsi k.andydiaici to mim. o- my.s.ly na. pewn<> nie skończenie dosk.op.r:zcdmfotem koorumta.r.z;:y, różnego r-0TELEWIZJA
brony Strauss, minister spraw wewn. na.le, ale dążące do osiągnięcia jakie~ speJrnla.cji, }lll'!Zewi.dywań i J"OG!:•
Schroeder I obecny przewodniczący ~ kroku na.Jl'l'ZOO. Potwierdza.ją one
Ntedziel.a, 12 kwietnia
tezę,
mówiącą
o
si'a.lym
zwiękma.niu
Bundestagu
Gerstenmeier.
Ci ostatni
ważań.
15.00 ;,Królewna Snieżka" (Lódt
Idą 0111e w zaeadrlńe w trrzech kierunmają
jednak znacznie sl.a.bsze widoki się gro.n.a p1>lityków szuka,jących inw programie ogólnopolskim). 16.25
i zasadnicza wa.łka rozegra się między
nych dróg wyjścia, poipr.rez rokowaka.ch.
Transmisja meczu LKS - Polonia
Jedni U'mLł.ają odejście Adooa.uera
Erhardem I Etzlem.
nia.,
(Lódź
program ogó!nopol.). 17.43
z fotel.a ka.nderski.ego, ja.ko dowód tia., Muzyka z taśmy (L). 17.50 S!ucha*
my
Pana
Tadeusza (W). 18.05 Film
ska polityki ~ o permanentne
W
tejże
Genewie
w
poniedziałek
Zailedlwie miesi~ dzieli DM od konkrótkometrażowy (W). lll.30 Dzlen 4
,,nie" wobec wmelkich procpoa;ycJi wYwzna.wia 6We obrady w konferencji
ferencji Il1.i.nilstrów w Genewie.
Zanik
telewizyjny
(W). 19.15 Teletur.
suw.a.ny>eh przea: ZSRR.
Partia CDlI
„klubu a.tomowego" - ZSRR, USA i
niej ;,Lódż - Warszawa" (W). 20.25
a.rgume.ntują ZWOllennicy tej teorii
Anglia.,
w 8Pl'awie zrupri;esta.11!la do„Bohaterka dnia" film fab. pr0d.
- OO<wJa do wnii.osk;u, że dalsze klon•
włoskiej CL). 22.05 „Balbina i Te.
św:iadcza.lnych
wybuchów jądl'O'WYch.
tynuowanie adena.uerowskiej PDlityki
lesfor" (L). 22,15 Koniec prograWart-o przypomnieć, że d-O<ty·ełlczas kon
mu.
zag:ra,mCQlllej może w efelroie doproowaferencja 01Siągnęla już pewien poistęp,
dzlć do irllll<lacji NRF, gdyż inni pra.rtU11Jgadn:ia.jąc 7 z 20 artykułów, ·skła.da.
Ponl.edzl.alek, 13 kwietnl.a
nf!l'2Y zachodni coratll ba;rda;iej pneyswająeych sill na porozumjenie.
ja.ją robi.e angielską elastyCfllllofić. Dla19.00
.Dziennilc telewizyjny (W}.
Wygląda na to, ie obradY pnynlosą
tego az;as już zaerLl\Ć myśleć o zastą
19.30 .,Eureka" (L). 20.00 Muzyka
daJsze USWllięcie is(.niejącyeh różnic.
pieniu dogm:a.tyków potitym:nyeh Za.
z taśmy (L). 20.05 Reportaż z Faoo w efekcie mO'Że doprowa.i'l~ć do
bryki Dywanów im. Ajzena pt.
chodu (Dulles, Adenauer) tudźmi, któzwykłegio zaware.i.a parurumienia.,
;,Ladniejsze niż pernkie" (L). 20.35
rzy by potrafili lepiej P:r2YSl.<!&0Wa.ć się
Muzyka z taśmy. 20.40 Teatr Te•
*
•
•
do istniejących warunków.
lewizji: ;.Czym żY!ą i od czeg.o
Inni, bi-Oirl\C v<>d uwagę nłe tylko re4 k!w:ietnia w Gettysburgu Jli!'CZ, Eiumierają"
inscenizacja. wg
zygnację,
lecz także przemówienie
senhower wygl<Jsił przemUw:ienie,
w
Herberta Eisenreiclla (W).
wybór
właściwego
następcy,
~przez
ohód
~ł
już
pneygotoiwa.niiia
p.MAd1'I!auera, ,vygloszone już po ogłosze
którym
znów
za.b:rzmiala stara. melodia
cą tzw. grupy roboczej, opra.C>OWU'jącej
niu owej decyzji, uwafa,ją, że nie na.- niego kier-O<Wać polityka, za.graniczną.
- „zimna w<>jn.a" t-0 wynik polityki
Równo-cześnie ma on prawdopod1>bnie
m.ateriMy dla. ministrów. J~t t-0 JMJ- nie rn;ądu USA, lee.z innych pa.ń.~tw.
leży spodrlliewać się zbyt radykalnych
w
zanaidrzu
pęwne 1>01>raswki konstyczątek
zamieNX1111y.ch
licznych
taJnycb
:z;mia.n, gidyż Adena.uer taikże jako ptreN a dOO;,i,tek kilka oska.rżeń p11d adrek·oosulta.cjli pań:siw zach@dnich, lgtórP. sem ZSRR, zrc.sztą eska.rżeń g<}lo.slowzydent PomCJ1Stanie fa.ktycmnie stetrni- tucyjne, które mu ułatwia, działanie.
ma.ją w efekcie przynieść uzg-0dlhfonie
l~iem bońskiej
poliiyki zagran~czneJ.
n~·ch, nie popartych fa.kia.mi ..
O~iście 1'()1.!;{)a.truj<l<J ca.la, sprawę,
jednoliteg.o siainow.isk.a na spotkanie
Zre.9'Ltą
wspoonnia.ne
p.rrre:mówit>.nie nie m<Yi:.na pominąć wp,lywu aktualnej
N a tern.at tego przemówieniia. wype>genewskie.
Adenaiuera. było dla W1S1ZY5tkich pr"Jll)ja- sytuacji miQdzyna.roo-O<We.J. Dla nikowiedlzia.ł się Chruszcz.ow,
Zw;i:ócił on
wem „ślepoty poiliitymmej", pm;ejwwem go nie jest tajemnicą. że JJ<>glądy Ade ..
N a.jbardr.zdej f.'lvskusyjną Bl)rMVl\ ~ą uwag(), że Eisenhower znów nieP<Jnui.nia..ekiego upanl C"dorwieka, nie J>O- namera ooraa; ba;rda:iej oddalały si1: oo
prop-oiiyeJe brytyjskie, odnośnie górne- trzebll!ie wprow.a.dza. a.tm<Jsfer<: nerwotrafii.~g.o wyciągnąć rzuea.jąeych
się
brytyjskich, rep'l'e-zenrowa.nych p.rrz;ez
go l.i.mitu sil z.brojnych w Europie. Po- w.ości do st-0.sunk&w mir,dzynaflCd()..
Komitet Lll<llkl PZPR zawiaw om;y wniosków. „Twierdzenie, ie J\<Iacmilłana. Co więcej za.r.rsowaly się
naAlto p11WSta.lo w mie:>dzyCll.a6ie killka wych, a. p,mooież wfa.domo, że cs:lągniQ
damia aktyw partyjny
oraz
p·()lity:ka NRF nie zmieni się ani na już naswet różnice z de Ga,ullem (pazainte~esowanych. że dn':i t3.
„prywailin:vch" k-oncep(!,ji rq~bNJ.jenW fo już &TLereg ist.Qtnyeh pÓr-0'.1l1mrień.
IV. br. <> gndz. 16, w <;all KL
j.ctę - pisri:e jeden z koonenta.toirów anmiętna wyp<J1Wiedź preJZY.denta. :i:~rancji
wych. M. in. francuski polityk, Jules Miejmy na.duejQ, że nie p0>wstrzyma to
Al. Kośchtsz.ltl 107, p21•„
f giclskich . - m~a „ skwitować tylko w spra.wie granicy na Odrze i Nysie) Mool1, wystą.pił z pl.anem utworzenia. J'OO'JWi.jaJą,cegio się ]Jd'itc:l\Su osła.hienia' PZPR,
ter, odbęd7.ie sic: odczyt pt.
były to na pewno
~yn.nlki,
mające
kilku stref o rou;r:z;ecbomyeb 7bl'o~łl na.~ęci:a i kro=ia. po drOO:ze · roko- ł
·~ w2:rumem.em ranuon •
„Polslca
na. tle
gospo·darkl
'
Wremcie trzeci kierunek, a repre- wpłyW na ro, że Adenauer za.C2<\ł o-glą
w Europie środkowej, z których jedną wan.
światowej", który Wygłosi M.!cł
zentuje go część ).1l"IWY brytyjskiej, ko-- da.ć się za. następ!)ą.
czysław Lesz lllinU;tcr han5taawwiJby zd~wamy Berlin.
H. WALENDA i

HIERONIM

d<l<tych-1

NIEDZIELAi lZ xwmTNIA

7.30 Dziennik poranny. 7.40 Muz.
tan. 8.30 W:tadomoścl. 8.36 Audycja
studencka. 8.50 Orkiestry rozrywkowe. 9.20 Radiowa Spótdzielnia
Satyryczna. 9.50 (Ll „Koncert życzeń".
11.00 „Powóz" nowela
M. Gogola. 11.30 Slucilamy muzy-

15.0ll

I

W

•

•

•

•

•

Cf

Jułro odczyt

ł

min. Lesza

dlu
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W poszukiwaniu

Problemy
konflikty

•

ideału

TURCJA-

•

IS I
SC ó
śród

wszystkich rejonów
najba<globu
nasz.ego
dziej niespokojnym oOjest BU.ski Wschód.
szarem
wojny
II
Od załm1'i.czenia
świa.towej nie było tam wlaś
ci wie spokojnego roku. Sp€cyfiką Bliskiego W.schodu jest
to, :1:.e choć bywają dlugie okresy zawi€SZ.ertia bron.i. podstawowe pr-oblemy nigdy nie
są ostatecznie załatwione.
Pl-zyjrzyjmy się z bliska tym
problemom.
Bliski W schód geograficznie
stanowi pom()\St lą~cy tny
Europę, Azję i
kontynenty:
Afrykę. Kie jest więc obojęt
n~· przy planowaniu tzw. gloStanach
balnej strategii w
Bliskość graZj.00.noc.z.:mych.
nic ZSRR, („mięfokie podbrzusze") zachęca do i.nstalowama
tam baz ra.kietQIWych i lotniczych.
W t)'ID rejonie znajduje się
droga
także Kanał Sueski mor&ka o kolo.salnym znaczePrzypomni•u strategicznym.
nijmy, że w 1956 r. po nacjonalizacji Tawanystwa Kanału
Sueskiego rozpoczęla się aninterglo-francusko-izraelska
wencja w lDgipcie.
to
jest
SUROWCOWO
jooen z na-jbogat.szych w rop.:
Kompanie
naftową obs-zarów.
które ulokokapitalistyczne,
waly się w Iraku. Arabii Saudyj.5-kiej i Kuweicie osiąga_;ą
fantastyczne zyski. Ropa naljest <><:Zywiśeie surowtowa
cem strategic.znym. 1'oteż 1a-

W

W ca!Ym kraju rozp<>częla się realizac,ia programu tntprez., z,~·iązanycb z „Rok!cm S1ow'."ckieg-o". T~atry P:~Y:
gotowują ponad trzydziesci premier drama.tow po Y•
młodzież szkolna bierze udział w k~nkursa~h. ~ec_yta.~:
skiclr w it.lównym hallu pałacu, w ktor.vm m1esc1 s.1ę P
zycliu:U Stclccznej Rady Narodowej, odbędzie się uroczystość wmurowania tablicy: „Tu w lata.<'-h 182S-1831 w
Rządowej Kon1isji Przyc·hodów i Skarbów praco~ał J uliusz Slcwacki"; we Wrocławiu. jako oslal11im n~ ziemlac~
polskim mieście. w którym ~··~e.bywa-ł Sło~~a.ek1._ zor.~an~
zowany zosLanie przegląd oaJcteKawszycb mscen1zacJ1 j
l'1I
, I
e-o ~ztuk.
„Rok Słowackiego" na lamach ~Pancra.my • nangu jemy szkicem poświęconym życiu wewnęłrznemu poeLy.

ZRA

N

ARABIABAUDY}GKA-

głoszącego konieczność zjedn<>-

Arabów w
państwie sięgającym od Zat_oki
Per.s...1'.iej do Atlantyku. Glownym inspiratocem tego ruchu
jest Egipt (obecnie po unii z
ZRA) i jego prezySyrią dent Nasser.
czenla

ie tak nie rozpala wyobraźni poet)'. jak miłość do
wybrane1 kobiety. Jak za
dotknięciem r6żdżki czarodziejskiej. duch ?Oetycki ubiera
tęczowe
ukochaną w lśniące,
barwy i stawia j;; na piedestale
świętości nietykalnej. Lecz nadzieje z.o-stają zawiedzione. ma
rzenia rozply\7aja się w pu.5V~e
i wówcza.s z piersi poety un-0szą się namięt"le skargi. Serce
· .-~va1'\li i oplakuje wlasne złu
dzenia. ale na t}""ITI nie poprzestaje. Nadal szuka swego cielesnego ideału na ziemi.

wszystkich

panującą

RELIGIĄ

wszochwaldnie jest islam, ale
wbrew powszechnemu w J:;uropie mniemaniu nie cementuje on zbyt silnie rozproszon.vch Arabów. Islam, podobnie
rozpadł
jak, chrześcijat'lstwo,
się na odłamy i sekty. Do dziś
w Iraku istnieje podsycana
między
nienawiść
sztucznie
najsunnitami a szyitami wic;kszymi odłamami islamu.
asla panarabizmu wysuwano na Bliskim W schodz'e
już dawno. Po pierwszej
wojnje światowej Wi<'lka Brytania nie dotl"Zymała p1-zy1-zeC'Ze!I danych Arabe>m w okresie wojn_v z Turcją i r<Yr.bila
szereg
na
Wschód
Bliski
państw. których granice wyznaczo·no d<hSyć d-0\volnie. Wówc7as
Syria i Liban
t-0 p-0wstaly:
Irak,
francuskie),
(mandaty
Jordania, Pa.lestyna (ma.nda~y

H

.

: .~ ~~·x.

-·'

do gra.nlcJ
nięcie się Izraela
wytycuonycb w 1948 roku oraz
pl"Zyjęcic 900.000 arabskich uIzrael ta.kich wach<ldźców.
runków nie chce przyjąć,
W calei g;:-z,e politycznej n.a
Bliskim Wschodz;e od.grywają/.
mocarstwa v;powai~ną rolę
chodn!e. USA po;xzez doktrynę l~is.enhowera chcialv skup:ć
Bliskiego Wsch&lu
pai'i.stwa
do walki z rzekomym mebezkomunizmu.
p;eczeilstwem
W zmagano nacisk polityczny i
ekonomicz..'l.y ( oofnięde Egi;:>-1
towi kredytów na budowę tamy w Assuanie). Inaczej zachowa! się Związ.e-k Radziecki. który poE:pie.szyl krajom. nraookim z pomocą ekonom:czną n;e uzależniajac jej od. warunków politycznych.

Pr-Lewrót w Iraku pl"'lekreśłil
rachuby me-carstw za<'hodni••h
państw ::rahna wcia~i~fie
skicb d-0 pal<to bi11:-dadzk1ego.
Przed kil!rnna.stu dniami Irak
o-fie.ia.lnie 'l\'YStąpił z t:~o paktu. który w ten sp-O<Sob automatyc.-znie stra.cil swe znal'Zl.'nie.
oto krótko o po.~7.czel?ól
nych pa1'istwach B!iskif'go Wscho<lu:
ZRA. Sklada się z Egiptu (olcolo 1 mln Jem kw. t 24,3
mln ltuln<>ścil t S:vrit (18i,G tys .
km kw. I 4.1 IT'ln ludnnścil. Sto-

A

lica -

Eair. Glowa

pań~twa

Organizm p~tycki Slowackiego był wyjątkowo uczulony.
Wplvuęly na J." €zcze~ólne warunki. w jakich wyrasta!. Pieszczono g-0 1 uwielbiano. Ró.sl
t-0warzystWJe kobiet. dwu
w
córek August.a Becu. Nasiąld
miekkością

Pos!nda poważną mniej
Ba~rta
szość lntr~vjską. Fakt"cznn gło
F.P.ner~l Ti::t.~sem.
pnństw:i Bog~te z!oża nafty. Naiwickszy
na świPeie c!\:sporter d::ilt.ty1i.

wa

ftel'11blika. 10.4 tys.
::..IBAN.
km kw„ 1.6 mln ludności. St.olica - Bejrut. Glowa państwa
- prezydent Szechab.
JOJ>.TJA"1IA. Królestwo. 96.~
tvs. km kw„ 1.5 mln ludności.

Stolica - Amman. Glowa pa11stwa - ltróJ Hns"ein. Kraj ten
żadnych

.

DODATEK NIEDZIELNY
„O ZI ENłH KA Ł OOZKIEGO'

prezydent Na!=iser. F.f!int ic-;t kra
jem o znacznvm przvroście naturalnvm 1 ma.łvm obc;:z3r7e ziem! zdatnef tlo l1orawv. Stad T>la
ny uż:v7.nienia ob.;;zar6w nad Nilem orzy pomocv svc;;temu t:im.
IRAK. R.enuhlit~a. 444.4 tvs. km
kw. i 6.3 mln ł•!dno~ci. stolica -

nie PMiada

Lódź,

Nr 14 (278)

12. IV. 59 r.

Wvwiadv „Panoramv"

,_!1.ych.
sytuacia
zróżn'.oo
wana. Kraje arabakie pooi.a~Ją . różne .formy ustroiflowe.
L- W:lęc są 1 republ.lki (Iran,
1bain. ZRA) i monarchie (Arabia Saudyjska, Jordania) 1
P.A.rotektoraty (Kuweit, Oman,
den).
POf,ITYCZNIE

-

je.st tu niez;miemie

. POSz<::zególne kraje znajdują

&ę. na różnych sY-...zeblach roz-

ekonomi=nego i spoleczne_go. Arabia Saudyjska np.
!'l1yrue z zaoofanego ustroiu
l uprawia.necro do dziś handlu
niewo1nikami. Kuweit i Irak
Wyróż.-Uają się wyższym poziof'.lem. stopy życiQIWej. Jor<la.nia - • twór sztuczny .o.ie
ma ~ ogole jakichkolwiek wa
runkow na rozwój gospodarWOJ U

CT.Y.
N ARODOWOśCIOWO

licząc
(nie
Bliski W schód
jest
~mies2lkały
Izraela)
Arabowie przez Arabow.
naród o tradycjach sięgających
czasów kalifów, Kordoby 1
ll!'>enady na Pólwysipie Pirenej
skiln. obecnie :z.najduje się w
granicach k.ilktunastu krajó·.v.
Ta jedność etniczn9 jest głów
ną °pożywką dla rozwijającego
się

ruchu na.ojonalisl<Yczinel!o

rozdrobniony
i
bn•tyjslde)
Arabski.
Kraje te postępowały róż
nymi drogami rozwoju i pana kłopoty ruchu
trząc dziś
panarahs.k.iego trzeba o tym
główny opamiętać. Nasser rędc-wnjk ruchu panarabsldcg-0
nie grzeszy zbytnią iwst ę1lo·wo
ścią. Usiłuje on zmusić pozostałe kraje do przyje<-"la wla»koncepcji politycznych.
nych

mie~7.k~ńrów.

Głowa

gro,mnie istotne.

Znajduje to s.woje odbicie V.'
reakcji p"Jbliczn<Jści, która orzy
chodzi dzisiaj d.o Teatru Jaracza na „Przepióreczkę".
Ca1kiem inaczej reaguje mfo-

pnń

dzjeż,

st.w„ - król Ahmed. Zwiazany
akl.crn federacv.inym ~ ZRA.
ADEN. Protekf.orat Wielkiej
Brytanii na no1tH1niu

có'\\'.

OMAN. Protektorat Wiellciej
Brytanii. 212,1 tys. km 'kw„ oko
ło 550 tys. mieszka1'iców.

W Iraku po rewolucji lipoc>wej w ubiegłym roku eleme':l- - - - - - - - - - - - - - - ty po-stępowe zaczęły od.gryPremier
wać większą rolę.
Iraku Has.sen również niezb"t
chętnie patrzy na dyktatorskie
zapędy Nassera. To wszystko
składa siQ na tlo obecnego kon
fliktu ZRA. z Irakiem.
Jednym z ha6eł na.cjona.lizjest walka Q
mu a.rabskiego
Rocznik statystyczn:v wyIzrael.
państwa
zniszczenie
dawany przez Narody Zjedno
Pa1'i.stwo to. które zainstalowaczone podaje. iż ludność świa
lo się na tym obszarze dop•eta p:il\viększyła się o 1,6 proc.
ro w roku 1948 otoczone jest
rocznie od roku 1950. osią
przez wrogie kraje. W wyniku
gając w r. 1957 liczbę 2.795
wojny 1948/49 Izrael poszerzył
m;lionów. W roku 1950 ludwyznaczon-c
gra.nice
swoje
pnez o~z. w 1049 roku podświata wynosił.a 2.493
ność
zawieszemu
pis.a.no układ o
miliony.
Jak jednak wiadomo,
brani.
Mieszikańcy Azj.i stanowią j
jest
zawies.-...enie bron.i nie
iesz.aze pokojem. Mimo upły 56 f'l'OC. całej ludzik.ości, Euwu tylu lat. nie do.szŁe> między ropa zaś. mająca najniższy i
przyrost (7 proc.) jest naj-l
krajami arabskimi a Izraelem
ba·rdziej za,!?"~rz.orcym kQIIlAraoow·ie
do l>ONl'LUmie.ni.a.
'
tynentem, (Jk.)
w;vsuwa,i" ja.ko wa.runek: .oof-

l~~ milionów
przez

7

lat

inaczej

zaś

-moim zdaniem -

starsi.

?vloże

jest to wy-

razem innego po,jmo\van-ia pro-

Pól~v·v:-:;pu

Ara.bslcicgo. Składa ste z l<illrnnastu sz<>ik3Jl~tów. Około 300
t~·s. Itm kw„ 800 tys, mieszlcań

swe1 pierws:r,ej wielkiej
mil•>ści, ::>ką za?alal kilkunl'lstoJetni jes?.cze chlopiec do starszej od si<'bie Ludn.ie miał
śniadeck:!cj.
wiki
szczęścia. W .• d<'bowej ulicy",
gdy „ksieżyc pl.mą! samctny",
a .,las szum1a1 daleko" - wy-

W

s.tol niejako na pogra
niczu dwóch epok. Sama forma
jego wypowiedzi dialogowych w
tej sztuce owiana jest jak gdyby echami romantyzmu. a rów110
cześnie jego myśl twórcza wybiega naprzód w naszą współ
czesność: bo przecież problemy,
poruszone przez niego. są bara za.raiz.em o- 1
d2Q nam bliskie,

lc:m kw .. około 7 mln mieszkań
król
ców. Gl<Jwa pań,twa
Saud. Bogate zł<Jża ropy naftowej.
KUWEJT. Protektorat brytv.Jski. Ksi<)stwo. Oko!o 21 ty<. km
kw„ 260 tys. mies:ikar>ców. Pierw
sze miej,ce w w:v<lobyciu nafty
na P.lit:::ldn1 Wschodzie. stolica El Knweit.
JEMEN. Królestwo. Stolica s~.man .. 1~'; tvs. km kw., ok. 5
mln

Slabowity r,rganizm Slowackicgo ułatwiał rozwój bol€$nych marzeń I rozmyślań C:o
ogromu jaki,oi~ nieokre.~lon<'i
tq.okn-0ty. Mln<fy poeta był zamknjęty w sobie. Czul się zawsze centralna postacią otoc7.enia. Oto. co pisze 23-let'1i Slowacki: ,.Do,\~iPdzia"fs7y sir, o
śmierci Goethego, pomyśla!t>m
sobie. że Bói: go wziął z tev,o
świata. ażeby dla mnie. w:;dająceg-0 pt>ezye, zrobił miejsce
na świecie".

Żeromski

bogactw

ARABIA SAUDYJSKA. Kr6lc-1
Stolic" - Riad. 1,6 mln
stwo.

Półwysep

lriedy w~1adała do kocza.
Konie ruszył:,', wyszedłem na
ulicę i patrzałem za oclcłlodzą
cym powozem. Widziałem jeszcze voile od je.i kapelusza, pulem powóz ~i~ na. chwilę i:a•
zapewne dla p0pra.trzymał,

ręki,

delikainośc;ą.

i

„Przepióreczka"
• •
wc1qz aktualna

naturalny~b.

kiekolwiek próby nacjonalizasą
bogactw naftowych
cji
Zwykle brzemienne w mterWencję państw imperialistycz.-

odzyskałem zm~sly, rozsądrk.
dumę i nie p<1dalem jej naweł

Przyswoi! sobie niewieście kaprysy. Ni~n.>lat.ku nigdy me
zaznal. Nauki mia! ulatwi·On<o>.
Muzyka. malars1.wo, nauka ję
zyków przyczvnil:v się do nieuczucia i
byv,;ałego rozwoju
fantazji.

llllll•dlll!lf,'jDillll!!

-

znal JuUusz e.we uczucia i zo..
stal odep~lrn;ęty. Musiała nastąpić rozłąka. W pamiętni.kil
poety czytamy:
„Milcząc obcje patTzaliśmT
na ulicę.„ pott'm kilka sló~
obojętnych... <'hciala mi wmowić, że się ~ubaczymy„. I jul
pocało~:a.
za.jechały powozy.„
lem ja lekko w rękę, p-0w1i;
działem: nie zobaczymy się 01gdy może i czułem, że zachwia
Iem się na nogach. Wkrótce

inte>ligencja 1 kultura,
Duża
zewnętrz.ine.
doskonałe warunki

a przede wszystkim tal„nt - oto
walory, które stawiają Zbigniewa Niewczasa w rzędlZie najpoartys-tów łódz
pularniejszych
kich.
Nie-weizas - absolwent Wars.zaws.kiej Szkoły Dramatycznej,
którą ukończył w roku 1947 wystqpu,ie w 'Teat:·zc .Taraciza od
4 lat. Pa.mięta.my dobrze interez.realizo\va1nP. przez
suj~ _e role
niego w ta-kich

SiZtukaeh

jak:

..Kra,k,owlacy t górale" (student
Barclos), „Zbó.jcy" (o dt,1żym tern
peramencie Karol Moor), „Erii.i-

lia Galotti" (stylowy Książ~).
„Przygoda f].orencka" (pełny ko
medioweg.o wdzięku Andrzej),
„Ma.iqtek albo imię" (ogrom111.ie
bez.po~redni

a przy tym

ś'vietn.ie

wiersiz Karol żvtow
s!,i) . a wreszcie „ Ucie.kła ml
przepiórec.zika". Interesująco po
traktowa.na przez niejl'o arCJ'mówiący

trudna rola profesora

go, jest wysokim
aktorsk>m artysty.

Przełęckie
osiągnięciem

- A kt~rą z tych sztuk uwata pa.n za najbardziej dy~kusyj
zapytujemy Zb!gn·iewa
ną~
Niewczasa.
- Nie>wą~liwie „Praeplóreozkę~•, ehoei!ażb;v z .t~, ra;.-:jti, _.te

blemów etycrzno-mora1nych przez
młodszą ge>nerację, niemniej zarówno młodzi .iak I starsi są w
jednakowym stopniu zai·ntereso
wani zaga<inieniaml „Prze>pió-1
rec.?;ki" bardzo a.ktualnyml i
dzisiaj. 'Tym więcej. że Stera.n
żeromS'ki podaje i rozwija swopieknym, soproblematykę
ją
bie właściwym językie>m, lttórego czarowi trudno się oprzeć.
Talt wiec - jeśli nawet sztuka
jest niełatwa - każd:v ze spektaklu tego v.rynosi sume

wrażeń

zale'.>na od swojej ooobl.stej wra
żliv..roś.ci.

-

Wywody

pańskie

Na
Interesujące.
chciałbym rzucić

są

bardzo

zakończ..,nie

pytanie: Dlaczego, aczkolwiek, moim z<laniem, posiada pau bardzo odpo
wiednie warunki, do tej pory
nie widziałem pana w :iadnym
polskim filmie?
- Na te> pytanie trudino jest
mi odpowie>~hieć. Myśl<: jednak,
że kiedyś l to również mo±e się
zdarzyć.„

Roo:mawiał

M. :S.

u iPnia uprz~żv .•. i' zno·wu r.,..
1

szył dalej. Zniknął.. i wszyst-

ko."
Odtąd lubi! pocta tylko „kruszyć serca i

patrzeć, jak cier-

cierpiąc samemu. Taki
los spot.1<al 16-letnią Korę Plnard w Paryż·.t. Slowacki pisał
pią" -

d·o swej matk:: „Przez grzec:r:ność J}-OWiccl:>;ialem kiedyś pannie Kor:>:e, że Ja kocham: ona
mi się takie przy1,na!a, ie
mnie ko1'!1a, a wtedy zapyt.ałem
ją. co zrobi, jak .ią kochać prze
stane: odpowi<!działa. mi, że si~
otruje. albo sii; utopi, a z tej
odpowiedzi widać. że się urodziła na brzt'ga.eh Hiszpanii".
oeta wyjechał do Szwajcarii. Zr<-<izily :o:ię tam n:>we uczueia. Wpierw oo
Elizy Morin, potem do Eglantyny Pattey. a przede wszystWodzińskiej ..
do Mn::ti
kim
·wszystkie te miłości zamknął

P

melancholijną skare;ą:

„Pamię

'~ęźe, które wi·
dzieli<my kiedyś na moczara.eb
obwijające się koło
pińskich.

tasz, mamo. te

lilii

wodn~ch

grzejące się

na
na rzece
biały
taki
znale·Zć
żywota
kwiat, obwi'la•! się kolo niego
i zasnać. O :1 :>„. z takimi wvkrzyknikaml kona.ją osoby w
moich tra~edyach, z takim dłu
gim westchmeniem kona moja
nadzieja..„"
słońcu?

i

Cbcia.l:bym

Slowacki lrn<:hal zewnę-trz.11e
warunki, kocha! otoc:r.enie, w
.iakich przeoy,Nala bogdank11.
Nie umial siq zachwycać wyłacznie piękne:n dala. Dębowa
samotnego
promienie
ulica,
księżyca. szum dalekiego lasu,
barwny krajobraz - oto rekwizyty, bez k:órych nie umi.1l
koclrnć, bez których sję nawet
nudził.

Ten fantastyczny pierwiastek
w jeg,~ milości m.iEjsce poczesne i stąd jeg.o tragizm wewnęfrzny, a zarazem
jego romantycznej
wielkość
po2zji.
Nigdy w życiu nie znalazł
trwałego i cielesnego ideału. z
którym mógJ:by i1ść pr:r.ez życie,
a za którym t:ik bardzo tęsknił.
Jego milo~ć n:e ma prawie nic
ziemskiego. Cz.1.;:em jednak odzywa się :z.."Ily<>l<YWe pożądan:iel
zajmował

Gwiazdy zliczyłam idące na niebie
A ciebie nie ma. mój piękny i młody„.
o przyjdź, w plomienia.ch cala czekam ciebie.„
Jestem pierzchliwa, jako mrode :A'<"hię;
Jestem jak jagnię najsmaczniejsze z trz-0dy;
Ja.k g-ołęblca jestem nieobronna,
I>. Jestem ja.I.: kwia.t l'a.iski cała wonna.~

Mgr.

iuż.

Dorobek pierwszej.

W~J-

ciech
ski kierow nik
w;ro.ra.w y.
Ge<>f.\zyk.

polskiej wyprawy

ANTARKTYCZNEJ
Zada...•i.3. picrW:<lZej

}')O~ sldej
wypraw y na Antarls:tyclę
dwojak iego rodzaju . Po pierwsz e celem wyprawy było przejęcie .-ai!xic ckiej stl;,cji na1L1mw
ej „Oazis" ,
r;{}!>Oż.t>ncj w Oaxie Bung ~ra
na 66 sto'll'niu sze.l"V1mści
~udnfowej i 100 s(,oopni <lługC".foi
wschod 'ltiej, oraz do-kor.anie r<:fZ!"'OO.nanfa te<Jhni =iego
w celu
przyg0<t!>wa.nia wyjazd u następnej grupy na oależytcg'O
c.ały rok
pracy bada.wc zej n:;:. Antarkt yd!Lie. Po drugie
- zapla.i.H>
waliśmy wykon:: .nie szeregu pomiar ów
i bachń
n;;ch, liczą.c się z góry z możltwością krótkie go wstęv
~by
w~nia. w Oazie.

kich lotów naukmv ych w głąb
kontytD. .entu
a.ntarkt ycznego .
które odbywały się w tym cz.a
&ie.
8ilma
burza
m.a•g nety=n a,
jaka pan<YW"ala podcza s nasz.ego po.bytu, bair<lzo utrudni l:i
zaTó1vno ustawie nie rejestra tora mag.net yczmeg o, jak i w~·
konanie pomńarów
absolut nych. Niemni ej jed:nak zs:Di>~
zmian dckJ.i:naąji mag!l1.ertycznej, który pr.zep:rowadziliśmv
w ciągu 5 dni, p.oz.r,,VIC.Ji rnHn
zorientować się w charakt a-z.c
przebie gu pola ma.g.n.e tyczmeg o
a także przyda;tiności pooiada1n,p
,;o prrez nas magnet ografu do

były

a}p...,"'WażnieJszym

N pomiarowym

zadanie m

Zbigni-P.W'OIW"i Ząbkowi i mw.. inż.

było wyz:nap~7.y&T:)ie<:-z:enia siły clę:i:

J arn.uswwi

C'llenie
ko6ci w Oaz!e. Z.adarr e to po-

wier7Am e

za<>ta:lo

miror

śledz.iń&kiemu

z Ka

tedi-y Geodezj~ Wyższej Politech1nik i W an':z.aw skiej_ Ap.a-

jnż.

ratura
1iżyito

Przeltleństwo

ly.m

c-.c:tel'CJIWahadiłowa,

wypooa•źe;llem

wym i opakow ainiem,

około

W

jakcj

do tego celu, WTa.z z ca-

~onku

:paiwilo nu
sta.<:.ii. wY·b<U-

jest obecnie naszym
p::>dstawowym JYUIIlkt~m
grawim etryCZll'ly m w Oazie i JilO'Że stanowić punkrt: wyjśc'a do d:i:l-

Ian

szych ewem.-tuaiLnych prac grawimetryCzn1yoh.
W celu odbioru niez'b~nyeh

tó·w

w pracy radiow ych sygnałów
czasu ·na failach <llugjch inż.
:Maciej Za:lewl'l!d i inż. W. KrZe

Z

za.lrurao nych
kart
historii
wylania s.!ę opowieść o brylancie ,,1-!ope" , jednym z n.ajł>lynniejszycll
kamieni &wiata.
Legenda , zw~ązana z tym bryfantem,
jest niemal tak stara,
jak on sam - a głosi, że ;1Hope"
j~.st kamien iem przeklętym, który przynos i nies7..częścle
swym
.P-Osladaczom.
Hi;,tori'< jego mąże się z :tyciem znanego awaniu rnlka fran~
cusl<ieg o Jean Baptlste Taverni er,
.który przywiózł go około rokn
1642 z okolic rzeki Kistna w Incliadl. Sam Taverni er zmarł w
nędzy na wygnan iu, przed śmier
cią Z<.1qżyl jedna!< sprzedać
brylant władcom Francji Burbonom.
Droc:ą d7.iedzic twa
kamień dostał s)Q Ludwjk owi ::i-.."VI I królowej Marii-A ntoninie . Po ich ścię
ciu ludność P;:iryża
wyniosła i
ukryła klejnoty koronne brylant na pewien czas znikl zupeł.
nie z horyzon tu.
Uk1nal się J>Onownie w r. 1800,
w ręl<...1.Ch znaTlego holende rskiego jubilera. Falsa, który prnwdo po<lobn lc nadal mu jego obecny
:sz!it i waF!ę: 44 i pól karata (pler
wotna waga wynosi·ła 112 i pół
karata).
Wkrótc e pot.cm młody
syn Falsa skra<l! wspaniały klejnot, ojciec jego zmarl z rozpaczy - a ,;yn. dowiedz iawszy się
o tr~icznej śmierci ojea, popelnJ! samobó jstwo.
stateczn je brylant :zostal zakupiony
przez angielsk iego
bankier a Hope i od tego czasu
przezwa ny jest jego nazwisk iem.
Bankier ofiarował brylant swemu wnukoW i Francis owi.
który
ożeni! siq
ze znaną amerykań
i<;..1<:ą divą opcret.kową May Yohe.
Po paru fatach małżeństwa May
Yo!'lc
opuścila
męża.
Francis
Hope zmarl
w skrajne j ne<l.zv,
~ M~y
Ho.pe w przytub ku dla
b!edakó w.
Brylant został zaku„
J.:>iony pr7ez nowojo rskiego ha.ndla!"Za Frankla .
Frankel zbankrutował, kamień
rost~l nab~'tY
przez ·Abdul Hamid,1, który <Yfiarownl go swojej
faworyc ie, piqknej
Selmie Zubayaba. W przystępie szaleńczej
zazclrośei
Abdul Hamid zamordował ukochaną.
Bryla.int pr.zeiszedl w ręce greckieg o
kupca
Szymon a Montha rides.
Month;u·J<:!es, jego żona. 1 dziec-

O

miń.sh."i zai.n.~talowali przyzioe m
al!lite.nę kie;·u'fl!lmwą, o dłn

Dl!\

gio~ około

sygnałów

500 m. O<libi6r
czasu fotog<ra fowa-

nycil na oocylog ra1iie by! ba"."dw dobry (z wyjątkiem dwóch
pierwsz yeh dni, kiiedy bln7..a
jonOISJ'eryczna i ma.gnet ycz:n.a

spowo&>wala praiwie cał.ko·wity
7.aruk odbioru i silne za.ltlóce nia). Fotogra 1'ie sygnałów czasu pO<Slużyly nie tyHw do obset."Wac ji

grawim etryczn ych.
na nich zi.awiska echa sy.~alów umożli
wią
wyciągniecie
pewnv< :h
ogólnyc h wm.io.sków oo do ch.ara.Jcteru roą..c:hodzenia sie fal

Za«?je.sitTowane

ra<liowycli.
Innym cl~kaiwym temał.ern
porrtiairów było wyznac.'7..€111.;<>
zawartoś.ci d1wutle nfou węgla w
powietr zu. N a ~stawie tych

w

wypadk u

górskim .

Brylant zestal 7.nkupi·o ny przez
trancusJ -lego :jubilera Jacques Col<et. Colet skończy! w domu wariatów.
W roku lllll pani Evelyn Walsh
Me Lf>an kupuje słynny brylant.
Me 'Lean - żona i córka millar.
d<!ra
była slynną amerykańską
piękn'Jśclą.
Wkrótc e po nabyciu
przez nią brylantu , syn Winton
:z.ginął w
wn>aclk n
samoch odowym, córlrn popetnit a. samobó jstwo, a pani Me Lean zakończy
ła życie w domu
dla nerwow o
chorych .
jej śmierci ;,Hope" przeleżał
w sejfie bankow ym do
roku 1949, kiedy to Harry Winist.-:in, nowojo rski jubiler,
zakupu calą kolekcję drogich kamicnl; bi;dqcą spuśc.!zną
Po
pani
Me Lenn.
W llstcpad zle :z.eszlego
roku
Win<ton o~losil. jż wyzbyw a. sie
brylant u ;,Hope" .
Ofiarował go
mtanow lc!.e Smithso nian Institut<>. który <'lolączyl 110 do swoich
zblorów szlache tnych kamien i i
mlnera! ów.
ak<:>ńczenie h1storli
słynnego
brylant u jegt bardzo
pro.
:z.a~"~ne
jak na lep;enda rny kamień: Winston wys.tal
bezcenn y
kl<>jnot pocztą. w polł'conej prze:svlce :1dr..sow anei
do Smlthso n·l„.n Institute . Koszt wysytki -

o ogóllllej c:Y'I"kulacjli wiolkio h

mas uowie!T za na naszym glo..
bie. Inź. Maciej Zalews ki dokona l trzykro tnego wyzn:io zeni.a CO~ w po'Wietr!ZU. Wym.iik
pomiai- ów
mu,<;i być jOOZC2l<'l
surawd z=v. W skazuje on jed-

nak n.a
wartość

trzu

P

sto.~u1n.kawo

diużą

dwutle nku w
Oazy.
od=s pe>bvtu w
t;'!"uchomciiiśmy

7~'1-

;powieOazie

a.o.rura.turę

do POlITliaru nidio~ktywnoś·":i.
ona<lów
a.tmoof eryczny ch.
Jedmakże piękna po,zooa nie

pozwoliła
n.a otrzym.·91nde jakichś kOl!lkre tnych WYTlików.

Przez cały czas

piraoowała

sta.cja meteor'> logicz:n R, prowa
dz.ona DIT..ez Borysa Imier:iekO-:.
wa. Wyniiki obse::-w ac1i P"7..ekazywa nc były
co G go<lziin
drogą rad;ową do centrum w
:Miirnym . Stacja na.s>m d;-.liu'l"O-

cztei-<lzi.e5cl

log.iiczn ych

śród
skał i piaskaw
nt.ala. Jl-<lid pie.

kącymł

E

lądowanie

{!'

*
*

An feny i kabl e

prowadzące
Busola żyroskopowa „wykańcza"

Pilot

tylko na ziem i

D

,, Druk ow an ie
. ''...
Uozony japoński, prof. YasuShi Hashin o, f'O kilku latach doowiadc.zeń opraco wał nową, orygi.nlalną t€C'hnj
ikę „druko wania" dźwięków.
W tym celu-p odobn ie jak
przy druku zwykłej ilustra cji - <porządza się początko
wo matrycę, negaty w magne
tyczny. Jego obraz w specjalnej maszyn ie zostaje prze
niesion y na arkU1Sz papier u
iza pośrednictwem drukar skiej f.a.rby magne tycznej .
Farba ta zawier a dTobno spro
szkowa ne cząstki tlenku że

laza.

~

Wydruk oWQny "* ~

cicho drze~mnienNl-

cza

sposób dźwięlk może z.ostał
odtwor zony cz.a pośN:ldn.ic
twem odpow iedniej aparat u
ry o<lczytującej. Jej działa
nie oparte jest na tych samych podsta wach, co dział.a
nie magne tofonu .
Metod a drukow anego diwię
!ku jest podobn o łatwa w realizacj; i stosun kowo mało
koszt.o wna. Zdanie m wynal:azcy, może ona znaleźć
czasem liczne zostoso wanJa,
np. pmy produk cji książek
czy gazet, dodatk owo wzbogacony ch w :różnorodne IZ\viązane z tekstem natiu- 1
r.alne efeikty dźwiękowe.

zl

„
' ten
..........
___, ..........w..........
..,_,,_ ,..._ __

wł~a

..._~-

....

się

busola

żyioskopowa.,

która ustawia . sa.molo t w odpowied nim ki~l'Un.ku. Po li:etlm•ęeiu z ziemią pilot ste-

ręcznie. mt por1sia. wie
sygnałów doohOclzących z ka

ruje

bli prowadzących.

Kable prowadzące są ułożo
ne na lotnisk u w ooległości
75 m od środkowej linii toru lądowania. Zasilan e są prą
dem o częstotliwości 1100 i
1700 Herzów .
Impuls y iC'h
iprzejm uje odpow iedni obwód
od:hic-rczv w samolo cie.
System ten, obecni e poddawa111y

prć-bom,

gwa.rantowa.ć

wydaje

.........__.......

mnościacb.

~

Ciężka postać cłi-oro-by p!'OIT\le~
lcoń.czy się
"' ~ły

n!owej

śmiercią

-

poniewa :I:
ra<tiowszY5'f;ikie na
Vl'S'Lys'bkie <lśre>dk! rege<ner a.cyjne orgal!l.irzmu
(jaik np. s:-;pi.k k<J-91my. wytwar. za
jaey białe ciałka krwi). Zostało
~tw!erdzone. że w przypad kach'.
śre<lnio-cie-7.kich 1 lekki.eh choroby promien iowej, oc„lenle pacjenta i lsczenie aż do wzglednej popraW y je.st możliwe. no
lee>Zenia użvwane sa w!elk;!e ności krwi. środków krwiozas·t~
cz)"ch itp .. a ta>kże antyb>\!O<tyi<;{
i pTIZetwcrry ho•rm0<na1ne.
MECHA NIK.A:
J~WANTOWA:
Nowe &Polrz"111ie na fizykę. majaoe począrol< l rozbudO<Wail1e w
bieżąeym stuleciu O·kreślal!le
jeE>t n.amwa mecha>n iki kwainto woj. U pod~aw meeh'ln iki kwa;n
towej :zmajdn1 e się grupa taJrtów dośwladozalnych. do który"h nl'uka ludzka donła w lata•ch d•wi1.dizie!>tych nasr.egn wielrn. Zalshnie nie
owych :!'aktów
po<'ltawlł<> flzvków w dnść kłooo1:\iweJ svtu.acH - pa.nie·wni. bvły to <loświ·adczenia o ef"kt.ac h
!>?ITeez.11,•ch z
t:z.w. kl·asyczną
mechaniką (newtono ws>k!J). O.kazało slę mi2.nowłcie. że elemcn talt'lle CUJStk! materii (ele·ktro ny). którym 'Przypis ywano budowę
aza.stec2 lkowa. rz.~ehowują
się również w sposób i<len1yc zny. janc fa.le św1etl.ne. bą-clź fale
radiowe . Taik narod."'Jiła s>ię nauka, któira
posta1wiła S<>b!e rz.a
cel wyj.a,,O,nienl·e za.E!adkl dwo!•te go chara.Jct e:·u materii. W eft?'ka•ktyw.ność atalkui e
rządy,
paraliżuje

cie.

mech;i.n ika

kwaint'CY\va

~e

woluc"ioni:rowiaba sv&temy Jur.lczklch wvobrażeń n świecie. us.tallła związki pom<ęcl:r.v talO\vvm
i
I C'.l'ĄS1:<1C7lkowymi wl.ii•nościam!
eleme•n row atomu. .z;.viazkl P">mięorz.y tym, en prizywykliś.my w
flzyce n2rz.ywać
,.c•n<'>re:ią" dla
przeoiw st•"'rll'l! lia :!innemu poję

gackiow i ma-

~

O ile jednak JHHnect

~

e i !'la.rodz iny
bombkę za.p.a.lającą... p-O'W\Sa..d.za.ć . „Opera. cjj:
Promień X" a.Obylv si<;

1

I

~~---···.

promien jowanie

,.gamm a". Chorob a ta
w postaci cięż
kiej, śre.dnio-"ię:!lktej 1 Icl<Jkiej:
w :z>ależm-ości. od s1:0>pnria .. napromieniovv 1anta" cdala ~ud2Jkiego.
Ste>pień zaaita.ko warnla ~ radioaktyv,nność wy!'ażal!ly jest jed
nos•bka.m1 Roentge na. I tak: postać ciężka che>roby pre>mde niowej wyst~puie przy d"1wce przekra•ciznją.cej 500 iednoot ek Roentgen.a; pe>!;bać śred1nio-ciężka przy naurom. ieniow2 1niu
dawką
Olkoło 400 jec'Lnoo tek: ri:aś po.«tać
lek}:3 - dawtlcą p<>niżej 300 jednoote>k.

ciu: „matertf. lfH.

o perac1a:
prom1en X

azotana mi.
- Nalap.a.ć mili-Ol1ly mtuk tego czar.nego ta.J:ata,ilstwa., kltóre nie znos.i śwfa,„

przez

wys-ta.pić

... ......__.................

---~~-,,

je w c>di)łWViedni.o przy5J>OS>Obione metalowe przeclw iwaJn:ik i, 7..ałade>wać na
oombaw ce i j.arOO.a na.d poristę1)Ilą Ja.ponie - układał pła.n dr Adam5 .
I już w swej wyo·bra 7ni widział, Jak
z opada.jących na spa<]oe hrona.ch be-

po.tern wykwiitł nad nim

wie dr Adamsa ., wstrzą§niętego sro11t1ołną klęską pod Pearl Ha.rbuM , w ,iednej z olbrzym ich grot, które zwiedza }
z Ctka!TJi swego urlopu, spęd.7A>nego w
ok-0>licach Carsba du w st.aniie Nowy
Meksyk . Wlaślllie w chwili, gdy przyglądal się tysiącom nietope rzy uezepionyeh u stropów grot, na s~miznach ścia.n, na sWilakt ytach i w ogóle
na każdym IS'krawk u skal, na.syoo oych

się

m11.ki;imum bez
pieezeństwa. przy ślepym ła
dowani .u. we mgle czy w cie

tła••• Jlll'ZYCZCP!ić ka.7..demu
leńką

ment Wojny
do ]}1.amru Jl<IJSZl\cego krypton im „Opera cja: Prcmień X".
Wynalazł .ią zaś nie żaden iażyn!ieT czy
spee od zbroje11 , lec.z zwykJy chirurg
z Pen.s'Yl wanii, dr L. S • .Ada.1118.
W sz,pi.ta.Ju? •. , klinice? ...
11irosekit.,_
rium?.. . Bynajm niej. Pomysł 7.itlis7&Zema Japonii ogniem zrodzil się w gło-

.... - ....... -~~·-~~~„~~·
~~~
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„beta" i

metrów pl'owad zenie przez
kable usta.je, natomi ast włą

dźwięków

e!<spe:r ymentu: 1>Ustyn ia w jednvm z połndn.io•wych stanów
USA. Ceł: pv.ygot oiwanie skułM!llne:i
br~ nłS7..c~cei przeciw ko Jaimnii ,
kt6ra 7. Xłl. 1941 r. naglym napade m
swej 11-0t~ej fl0>tYlli Ulisz~zvfa ((tl!!'awie 7.e d.os7AJ'l.etnie) na Pacyfik u nie
mni<?:j Jl'-)~ęźną riot:vm: aimerylrnńsk~..
No\.'l'a broń :rostab przez Depart a-

gólnie

może

Naj tru<lniej-szą czynnclcią ~ractijącym n'ad rz:agadn
w prowad zeniu samolo tu jeo;t niem „ślepego" lądowa ienia
lądowanie. Trudno~ ta zwię O!)raco wano system
automa ksza się jeszcze wielok rotnie tyczneg o prowad
Jest to:
przy rzłych warun kach aitmo lotu do lądowa zenia samoma.gnet yczina sta1C1ja rejestra
nia.
Sys•tem
t.j'jna oraz instrum en.ty do sferycz nych, mgle, minim al- ten pol-ega na zastoso waniu
nej widoczności itp. Dlateg o automa tyozne go
wyz.n.aoreń
Ww.
półabsoi1u.t
pilota, 1dóteż określono minimUJ111 wanych,
rego a!!)ar.at!llra
stacja rejestra cyj.na prądów
runków , przy j:akich samo- z m·ządz.eniamj sprzężona jest
sterującymi
ziemsk ich,
lot może lądować na lotnisamolO 'tu. Odpow ieclniie Imstacja sejsmoJ.~
sku. Gdy W'<l.runki są gors:re pulsy, powodu
jące d-zialan ie
oraz kamera oo obsenw acji
od minim um, &amolo t musi automat
ye7'1J.e go
zórz pol.airin ych.
piłma, dozmienić trasę lotu i lądować
chodzą od anten um.ieS1ZC2JoApa:ra.tu.Ta ta, ~ona
na
innym
lotnisk u.
nych przy torze ląd<Jwania
sprzętem,
k:tóry już obearui.e
przyg.ot o<wywa ny jest w kra(iu,
kabli
W miaTę zwięksiz.ania szyb oraz
prowadzących,
po2lWol i
przyszJ ej WJ'1!)1"awie kości samolo tów zwiększała
ufowny ch na lotnisk u wzdłuż
na prrepro wadzer Ue szieregu
tego toru.
się także szybkość lotu prrzy
obsle'!"Wacji.
mających
duże
znaczie nie dla rozwiązall'bia pro 2bliżaniti się do lądowania.
Zb1iża.iąc
się do lO'tnisk a,
blern6w geofizy czmych .A.rutark - I to również zaostrzało wa~ r<ilot stara się znaleźć
jak
Tillllki
minim
um.
tydy.
najbliżej osi toru do lądowa
WOJCI ECH: KRZEM il.l'rSK I
Aby zmienić ten stan rrenia. Na tym odcink u samok:ierOWlll:ik pierwsz ej polskie j
czy, w angielS 'kim Instytu lot sterow any jest przez anwypraw y ain.ta!'k. tycz;nej
cie Lotnicz ym, w
teny. znajdując się na v.ryośrodku
srykości 300 400 metrów .
Gdy zniż.a się do 9-0 metrów ,
sterow anie przejmują kable
prowadzące. Na w.i-st>kości 6

mi sł-0ńca spora osada. drewnia .na. W jej opłotkach i ulfo~ka.ch nie
poo-u.szafa się ŻMlna istota. W pewnej
chwili ci..'>7.ę i sp<0kój lll'"7erw al warkot
11'110torów bombow ca. Zbliżał sie S"zybko. A gdy wa,rk-0-t przemfo Dlil się w
ryk, z kadłuba .iuż wi·doC'LDeito sam>Clto.tu wypa,dł ja.kiś świecą.cy przedm iot, a
!l('Jmndę zaś

i

a:>e!"YgtacjaJmyoh.
ł...s;>ed.ycja radziec ka prze-ka.zada nam wypooaż-e7iie
naukow e stacjd. Oaza.
które
fill.ajdu.ie się na pr~ch01Wa
niu i lmnseTW aoji w M.ill1!l.ym.

lub ll)Mlpaam , no
czym 21nika.Jy pomfod: zy da.cham i osady.
Tam za.~ gdzie znikal którykołw.iek z
punkcik ów. natychm iast strzelał w górę język plffltlien .ia.. Po niespel na kwa.dra.ns.ic (l<Sada zamdeni la. się w płoinącą
ża,.Cfiew. Po g-0dzi.ni e p.<WJOtStaly po niej
t-..·l:kf' 7cl.imc7..a.
zi.afo się oo latem 1942 r. T~

cztery

(.!. '1t.)

W

ry prz-eiprowad-zH na 'bereniP
Oazy .s:z:ereg cieka.w ych oJ:>s.erwacji geamor lologicz myah, geo

radzi.ee -

..._

Stacji

CAF

Automatyczne

wirowały po,jedyńc-ro

c'2nty. K<iszt ubczniecz~nta
11to pięMzlesiąt jeden dolorńw ...
'

..._

1·ów:nież podic:zas

I

Fot, -

barwny kwiat tS~-O>Chl''()IDU.
ów blym:cz ar.y prredmi :Ot (l!ll'nba i
d'tuga. rura. aJumin~owa) wraz ze spalffi.cb.ro nem i:;:11ływa.J dość szyblm ku
ziemi. N a wy.so'!rości 300 m.etrow z
·wi.doo?mej już ®brze nrr:v wyfrnnęła
nade chma.rl\ ezat'llyc h, nie-zwy kle ruchliwycłl µunkej. ków 1>unikeLki te )'I(>isły i <>Pa.dały to l>iffllow-o,
to sk.ośn!ie,

Z

dol;iry

wa?a

w

po

<lwa

I

pomiar ów mo7A1a wnibskow<ić

__ ___, ___, ,__ ...

zginęli

przebywał w
bl'O''ll'Ols1dego

ąej.smologi=i.0go
dowano słrnp z fundam e.ntcm
opartym o litą skałę. SllUip ten

bry

ko

wyprarwy
im. Doprz.edst aiwidel
PAN. prof. S. Z. Różyoki. któ-

waży2a

w Mo-

nacłliwn.

prac w Oazie.
OP'rócz ozloruk ów

d!Gda tk,.,_

tony.

Aktock a Yako Tsukas a i mistrz n11rciar ski Toni Sa;iler
na. przyj'}c iu podczas Yestiw:~!u Filmu Jap•C>1iskiego

Rozpoc zynamy druk „Ma·
łej
encyl<lo pedil współcze
sne.l" w odcinka ch. W każdą
niedzielę
czytelni cy znajdą
tutaj nopular ne omówie nia
dwóch lub trzech pojęć zwią·
za11:1ch z różnymi dziedzin ami
uki, sztuki i filozofU
dwud'f.! estowiec znej.
Każdy z Czyteln ików może
stać sie współredaktorem tej
rubryld . Wystarc zy, że napisze do nas z prośbą o wyjaśnienie .Jakiegoś terminu naukoweg o,
omówie nie Ja.ltlegoś kierunk u w sz-.;ce Itp.
Listy należy kierować na
adres „Dzienn ika Lódzkie go", zaznaczając na kopercie: „Dla Panoram y".
CHORO BA
PROMI ENIOW A.
Chore>ba prom\<;1ni-0wa je<;<t: jed•ną
z najno•w s7.ych jednoste ·k chorobowych , określonych be"Z.pośr~<l
nio po II
wojnie światowej.
Pier-wgz y rl>Z. w skal\ mMowe j
charoba promien iowa do·tlmęła
mie•,~ańców
miast japońs.kich
HiToszimę \ Naga,„~ki, na które
'Zostały „rzucon e bom.by atomowe.
Chorab a promien iowe spowodow.a1na jest .za.atakowa111iem orga.ni..,;rnu ludiz:lde go przez promie
ntowa1n ie radioa·ktY'l\'TIC - sze7.e-

I

czek f!'ZY 1'U'l" wyfruwają chmary czarnycb p.otwO'r'ków i raŻQ-ne clrziennym
światłem. chron:lą się w Il'°'dda.sza.~Ti ja.poń
sklch „tektur owYch " miast, ntlastec zek
i w&. PlO!Jllie niste żairwie - tajfuny

z

ognia. ·

pOltem zgliszez a. - J>-O'l)ioły.
na.bi.tą, tak.imi wizjam i gŁcwą dr
Adams pr.rerwał wczasy , wsia.dl w
poofa,g i w1':rótc e zna.lau,t

sie w

W~szyn,gtiooic.
Prezyd ent Roosev elt i
Pentag on .zaipaili.ti się do p-rzedl.o'Ź>C<nego
projekt u i wydali odINliw iednie za.rzą-

komplik acji,

był

zbyt ryzyJw wny.
'Wobec tego spece vrojsko wi zgod'Zil i
się na wykorz ysta.nie milionó w nietoperzy - liliputó w, za.legających liczne

groty. Ważyly >1li11e tylko po 15 g, lecz
Jl-Otru.fiły dźwigać 30-gram owe rurkowate bombki , śwfotntie wyoosai AJne w
be'.'lpiee2arlki i pr.zemyślne detonat ory.
Lecz zanim. znalezi ono sp-0.~ób tra.nsportu (zamrażanie i <Nlrora.żim.!e
·
ora-i: 1>rr.vwr u.canie si.I niełopemorn) uplynęly ..• lat.a.
Wreszc ie na.ctsze dl paźlłziel'ntk i lconiec doświ.adc-..e11, które koszta-wały pe>.
nad milfon &larów . Już ..• już miała
się roopooząć masow a J>Nl-dukcja. lilipuci.eh bombek , transpfJ rler:iw i innych
urządzeń, gdy :r>a.dszedł do BJ.aJego Dl)..
mu melclun elc. że pierws-.t.a. b1Mlba aU.mowa 'l:I'ajdu je się ju:t w stadium wYkońC'l:enila..

„Operac ja.: Pri0>mień X" zO\St.aJ.a więc
do lamusa .

odł-O'Lona.

dzea1iia.

„ •• 1'n•••••
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o tyle wprowa tlizcnlc jej
w życie okazało sit: bardzo trudne.
Po pienvsz e: dr Ada.ros aua.rł .swo.ie
rachub y na nietop.e rza<'h ,.Ma.sti ffaeh".
o póhnet. roweJ 1-qzpięt-0śri skrzydeł, mor.rących udźwignąć póUdl-< tgramow e rurkl. nalad-c- wa.ue materiałem wvbuch ow-0-7,a,paJającym, tych 7.aś nietoper.r.:v
byto za rnało do pnepro wadzen ia. nlszczącej a,kcji.
Po dntgie: tra.n.sp.o rt tych olbrzYm 6w

....,. . ___ ___,_
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Triumf „stalowej szwaczki"
W

„11 marca br. łóćlzk.a „wu.mia" wyprodukowała stutydo szycia. Stutysięcznego „Luc:mika" fabryka ofiarował-a siwej podopiecznej szkole". Ta wianbze sta.rośei
mosć oraz notatka znaleziona w pożółkłym
dzienniku stały się . natchnieniem do na.pisania niniejszego
felietonu.
sięczną maszynę

pogodny wieczór. Gwar
warszawskiej ulicy dogasal
wra7. z zachodzącym słoń
świątyni
poblisl<Jej
W
cem.
cisza
kamienna
się
unosiła
przerywana ty:ko szeptem dwoi
Siali przed
ga zakochanych.
o!tarzem zwróceni twarzą do
:siebie. Trzy.mali się za ri:ce,
jak dzieci. które za chwilę rozgrzeczny taniec.
poczną swój
- Przysięgam, żem twój, na
zawsze.

B

ył

- Przysięgam; zem twoja •..
Tak się odbyły pierwsze zaz
Sobieskiego
Jana
§lubiny
wojewodzimężatką.
młodą...
musieli
Długo
Zamoyską.
ną
jeszcze ukrywać wzajem11ą milosć przed światem.
Zest.arzaly i przetrawiony ży_
ciem maliwnek, Jan Zamoyski
nie umiał w pełni zadbać o
pięlmą Mai·ię Kazimierę, z domu mar~rabiankę de la Grange d'Arqu.ien, wychowain.kę i ulubienicę Marii Ludwl1k.i, którą
,.otrzymał" z rąk królowej. Musia•ła wówcz;a·s porzuc'ć dla kokxhające
rzyści mate-rialnych
go, ale nie posiada.ją.ceg.o rz.m.aczenia, :.ni WJ'.)ływów S0>bies.kiego. Mlocl.a wojewodzina przesiaw Warszadywała na.jchętniej
wie, gd1Zlie b~·la ozdobą dwom i
tam rodziła Zamoyskiemu cl.zleci, które się jednak nie chowaMGż n.atomia.s.t podróżo•wał
ły.
po obcych kraja>Ch, aż po siedmiu la.ta.eh umarł.
łoda

teraz
mogla
wdowa
rozporządzać
swobodnie
swoim sereem 1 już po
kilkit tygodniach spcłnlta przy
Sobieskiemu
zloż.oną
sięgę

M

laty. Zosta.la je1,o ml\lNatomiast 5 lipca 1665
kowlcrnt
roku potwierdzili
chankowie po raz trzeci sv1e
nuncjuszem paprzed
ślLtbY
później
Odesehachi,
pieskim
szym pa.pie<żem Innocentym XI
pary
dostojnej
w obecnosci
ltrólewsJ;:iej.

przed

żonką.

Przeszło sto lat temu anonimowy autor dono.sil o rewelacudowcyjnym wynalazku nej maszynie skonstruowanej
nowoj01rskiego pastora
przez
Wilsona.
„Maszyna ta -·pi.sal w 1853 r,
tysiąc ście
ów dz:iennika.rz gów na. minutę robiąc, igłę z
boręki niewiasty wytrąca,
wiem ta, najbieglejszą bodaj
sztulki krawieckiej
artystką
będąc zaledwie czterdzieści w
wykonać zdoła ...·•
czasie
tymże

Przez szereg

miesięcy

Ame-

ryka entuzjazrr).owała się noOdpowiewym wynalazkiem.

na te zachwyty było poAkcyjwstanie Towarzystwa
nego Wheeler i Wilson, które
energicznie zabrało się do ma-·
sowej produkcj;. maszyn.

dzią

1863

można

r, maSZYl!lY Wilsona
w
ju:ż kupić i

było

w sldadzie pana
przy ul.
Aleksaudra Flatau,
Granicznej nr 966, w cenie po
500 zł p-0lskicb. to jest rubli
75 za sztukę.
.Jakie są dalsze koleje „staProdukcja
lowej szwaezki"?
jej urasta do milionów sztuk
się
Maszyny stają
roeznie.
coraz
dosk'>nalsze,
coraz
sprawniejsz.e J cor= efektowpo raz
W 1908 r.
niejsze.
pierwszy zastosowano do ich
napędu ene:rgię elektryczną. W
związku z tym udoskonaleniem
kor.s1 ruktorzy :!!kierowa li swe
wysiłki w kl·e>.·unku zmniejszenfa rozmiarów maszyny. I tak
obecrue najnowsze model? maszyn mieszczą się z powodzeniem w malej walizeczce, reszczy!
prezentując przy tym
precyzji i sp!"awności,

· Warszawi.e

Laureaci. „Oscara"
Akademia Film<J<Wa w Ho11ywood przyznała w dniu 6 l:>m. dorOC:Znle nagrody „Os-cara„ - udzie
Jane od 31 lat za wybHne osia~
nięcia w dziedzl.nle =tuki !ilmoV-lej.

Za najlepsze kreakcje a«ttorski e nagrody otrzymali: David
Niven (główna rola w filmie pt.
„Odsepa'l'Owa.ny od stołu l łoża")
l Susan Hayward (za rolę w filmie „Pozwólcie ml żyć").
za najlepszy film u.:ona.n.o „Glgi", reży9erii Viru:ente Min.nel 1
opracowanewedług scenariUSll.a
go na pcxlstaw!e powieśei pisa~·ki
rraneuskiej Colette . Film ten wy
wytwór.nia Metro
produkowała
Goldiwy'll Mayer.
eagram.lc:zmye>h
filmów
Spośród
„09Cara" otrzyma? film fran.::uski „Mój wujaszek", .reżyserii
Jacques Tati.

.

____________, _________________
SP<>cialną
otrzymał

nagrcdę

h<l'!l<>rową

Maurice Chevalier.

o ,k~iąikach
pod lder«>wnlctrwem
Tadeusza Glcglera

Obywatelki! Obywa.t1'llel

Piszcie do PUDR-u
w

każdą niedzielę!

„stomlany

wdowiec"

l

Kraj lat dziecinnych i

o

HANDLU ŁÓDZKI

przed
Łódź -

dyskusją

na

naj\vyższym

drugie eo do wielkości

mia.sto w kra,ju ma trudne
w.arunki lokalowe i, jak żadne inne miasto w Polsce charakterystyczną ceche jednoulicznego centrum handlowego. A
zatem
w dziedzinie handlu stoją pr~ naszym miasiem nasiępujące
problemy do rozwjązania: modernizacja., inwestycje, nowe fOł'
my. sp1-zedaży oraz szybkie
uruchamianie wybudowanych już
sklepów w nowym badownictw ie. Zachodzi pytanie:
Czy do tej pory wykorzyatawszystkie mw..liwości roz-

nio

waj1u halll.<llu w 111a.szym :mieście, kiedy Wlr'esu:iie nie t=eba
będzi.e po spodenki czy fla111elową koorzulę dla dzi.eaka., j·eźd:zić do stolicy 1ub po „długie
niewymowne" j,p...sien:ią., a „krót
k:ie" wiio.sną nie będzie się odbyrw.ało killruk:i.loanetrowych wę
drów€ik?
Wy.daje Siię, że łódzka w'ładza
terenowa nie wykorzystała, nie
stety, wszystki<::h możliwOO<:i
pr:zy pos:oorza.nlu siEci sklepów.
Wicle eklepów w nowym budoQf9'rn.ictwie st~ruszy pnz.echoclniów wjrlokiem zahi~ych doBSikami wystaiw lub pll1Sty>JT1i „oczodola.mi"
111ie
wyh"Ończonych
W!Ilętrz. Tak jes,t i na Piotrlww
ski·ej w .,Ada.siu", na Zaichod
nie.i w pobliru L~m.anowsk iego
i w wielu
dzielinicach, gdzie
powst.ały nowe hlc.k.i. Mimo roz

porządwnia

Pr0zydLum o ko-

niecziności ko1nplek.sc<Wego wy
kańczania budynku raz,ern ze

sklepami, dyrektywy tej z zasady się nie wyko;nuje, na
czym cierpi klient.
A lepisz,e zaopab:z.enie skl€pów w po.szufilwam,e artykuly
przomy&lowe zwla~e;cza
w
biclizmę i odzi-eż dziecięcą?
Skoro z tą piętą achillesO<Wą
radzą &Obie 1-epiej od nas w innych miastach, to tru.d.no j.rot
zrozurniec łodzianinowi, że w
Lodzi, gdzie znaj.duje i;;ię w1ęk
i;;zość
fabryk włókien.nLczych,
dziewiar<0.kich i
odzieżowych
brak tych rz,2czy. Tmeba więc
nakłonić prz;emysl t•CN'.nowy i
sp.óklzielczość pracy do produkowania tych właśnie gatunków i asortymentów bidizny i
odz1eży,
~tórych
pG1"2ukuje
klien:t. Trrzeb.a tak usitaJić bodź
ce fiJnamoowe zakladów produk-

li Wojewódzki i

„Mon ~iion"

Zjazd ZMW!

ie tylko na „KOTKA" (o czym
w
swoim czasie pisaliśmy)
ale i na„. „MON BIJOU"
(najmodruejsza na. Zachodzie wiosenna fryzura) - mogą sit; czesać
nasze panie we wszystkich lódzl<icb punktach
uslug-0wycb spółdzielni

N

fryzjerskich:
„Postęp"
i „Zjednoezenic",

Fot.o: CAF

o
Co nowego w NOT

KGE w akc1·1 •••
Przed kilku dniami zamieściliśmy garść informacji o bieżących pracach łódzkiej NOT.
Uzupełniając .ie
podajemy
d:dś informacje o Komitecie Gospodarki Energetycznej NOT

w Łodzi, który. jest odpowiednikiem
sce, z si~zibą w Warszawie.
Celem KGE jest wszechstronne
spolecpie
współ
działanie w kierunku usprawnienia gospodarki cieplnej
i elektrycznej w kraju.
KGE w Łodzi widzi swoje
zadanie w opiniowaniu i na
świetlaniu zagadnień energetycznych
przemysło
wych i komunaln".ch, których jest tutaj
szczególnie
wiele ze względu na uprzemysłowienie terenu (istniejące i projektowane),
oraz
l'Ozwinięta i rozwijaną gospodarkę komunalną.
KGE
nawiązał
kontakt poprzez
Prezydium RN z MKPG, a
w szczególności z Rada Nau
kowo - Ekonomiczna. Przewidziana jest również współ
ipraca z Komisja Gospodarki Komunalne.i i MiesZJkaniowej oo-,a z z nowo powstałą Radą Techniczną dla pro
blematyki bud<>wni~twa.
Zamierzenia
łódzkiego
KGE dyskutowane dotychczas w łonie KGE zdążają

do:

0 zmniejszenia nakładów
inwestycyjnych dla nowych
obiektów i kosztów eksploat::icyjnych dla .istniejących
obiektów,
0

zmniejszenia zadymienia i zaipy:lenia miasta przez
zastosowanie
racjonalnej
współpracy projektowanych
i istniejących kotłowni i ele
ktrowni wzg!. elektrociepłowni,
ciepła

0

stosowanie gospod!ł!'ki
skojarzonej oraz

0

0

_..___, , _....____,

o

0 wykorzy5tanie
odpadkowego.

szczeblu

cyjnyich, by niie stroniły od wY
tr:znego musi rówrueż za.bezpiie
!'Obu
śpio.>izków,
l(aftaników
czyć śn>dki finansowe na moczy bucików dz ie cięcych. ·
dernizację centrum handloweObok Rady Narodowej i jej
go Łodzi prze-,; ZSS „Spo1e'lll"
agend wpływ na fo '.agadniew kwocie około 50 mln zł.
nia ma również resort . .Jeszcze
Sa.."!lo przyznanie pomocy fiwiele towarów jest reglamento
na·nsowej nie wystarczy, by wy
wanyeh. i pr-zydziela się je na konać te zadania. Ministerstwo
województwa kw;wtalnic czy
musi zabezpieczyć wykonanie
miesi<}cznle. Tu Ló<?ź n1a 1>replanowych
i11westyc.ji przez
ter;.sjc do Ministerstwa Handlu · przydział odpowiednich mate\Vevvnętrznego,
że nie zawsze
ria.łów bll(1owlanych, usprzęto
okzymujemy, oczywiście w rawienie urządzeń, U\VZgięduia.
mach możliwości,
potrzebną
jąc na,inowsze zdobycze techniilość poszukiwanych . na rynku
ki. Wiad<J.mo }est bowiem, ż,e
artykulów przemysłowych. W
przy budowie nowych domów
szcz,ególności dotyczy to ta.kkh
handk·wych, dużych pawilotowarów, jak: pralki krajowe,
nów potrz.ebne i;;ą urza,d:ooni.a
lodó'.V-:ki, t el·ewizory, mot.ocychl<Jod.nicz,e, ma.szyny produkcyj
kJ.e, n.aczyn~:l emalio\.van-e, wyne,
zm6'.;ha,niz.owane
śroclki
roby ze s.zikla i ceramiki., pap.rzy produkcji ga,str0111omiczsmanterji i dziewi<~rstwa . Tego
nej, a wloele z tych ma.szyn
os.tatni.ego
Łódż
centrum
trzeba sprowadzić z zagranicy.
dzi>e!Wiarskiego przemysłu
O tych pilnych zagadnienia.eh
potrzebuje dodatkowo w bież.
będzie mowa na kolegium wy!'oku za ci.rea 3G mln zt.
jazdowym Ministerstwa HanMinisterstwo Handlu Wewnę dlu Wewnętrz.n-sgo, które odbę
trzn-ego p.owin.no uzgad:niać na
dzie Bię w Lodzi w n,a,jbliżi.S<zy
&7..CZJeblu r-esortu z Min1L.s.Lea·wtorek.
.stwem Prz...<>mys.lu Lekkiego pi:-o
Wyrażal!Tly nad:ziieję, że po tej
fi.I produkcji naijbardzloej poorLu
dyc,;kusji. na najwyższym szcz,efil·w anej na rynh."U. Mamy tu na
blu w handlu łódzikim wiele
myśli odzież i bieli.zinę ora,z buzmieni .s.ię na lepsze, ku zadoci'ki dziecięce. Jak wiadomo
wol-eniu
najszensizych :rz,e.s.z
praemysł
pań.stv."<l'WY od tyc.h
klien.tów.
>vyrobów stroni, gdyż ich proZBIGNIEW SKIBICKI
dukcja się n ie kalkuluje. Ale
to przecież klienta nie obchodzi, bo dzieci trz,eba ubrać, a
jak wi.a<lomo, C\lle więcej n.i1<;zczą odzieży i obuwia niż starsi.
B€-zpośrednie umoiwy handlu
z · po.szcz,egó1nymi
zakładami
natrafiają często na trudności,
gdyż przem;'ISł pa1is.two.wy zastania się planami narzuC0<11ymi tm przez swój roe.!llO'rt. Te
plany powinny być uzgadniane 1·
pnez MHW p-0d kątem widzenia potrzeb rynku. Nie zawsze
w
rozpocząl
<>brndy II Wojewódzki
się jednak tak dzieje.
Zjazd Zwl.ązku Młodzieży Wiej.
Po roizwiązaniu w pier:wll!Wj
skiej z terenu naszego wojekolej111o.ści tych właśnie problewooztwa. Zja7.d będzie trwał
mów, należy pr.z,cjść do ro.zwlą
również dzisiaj. Odbywa się on
w salł k-0n.ferencyjnej liontitezywan.ia następnych, by móc
tu
Wojewódzkiego PZPR
w
sprw.tać
zadamiom więks:uego
Lodzi przy
Al. K-OŚciuszlii
nLż dotychczas rozwoju handlu
lll·113.
w Lodzi w la.ta·ch najbliższych.
Porządek
dzienny Il Zjaz' Plany
rozbudowy centrum
du ZMW rozpoczęty sprawo.zdania Zarządu W<>.iew6dzkiego
handlowego Łodzii i sklepów
Komisji Rewizyjnej i Sądu Ko ił
na peryferia.eh w nowym buIeżeńskiego.
a następnie wy~
downict;wie są dość duże. Jedbory komisji matki, komisji
nal(Ż(!. zwlasz.:za jeżeli chodZii
mandatowej I wnloslrnwej.
o budowę oontrurn handloweW ożywionej dyslmsji zabie- I
go, napotyka si.ę na tmdno.ści
rala, _gl~s mlooz.i."'~ ~lejska z~
tllYel:ts
niemal wojewoilztwa.
•
w postaci braku kredytów. ZaW dalszym ciągu zjaZ<lu od. •
kład'1. się budow~ dwtich „Subędą się wyb<>ry do Zarządu '
persamów" (domów
towaroWojew~zkiego, Komis.ii Rewi- ł
wych) o łącznej
powierzchni
zyjnej i Są.du Kolcżeitskiego, 1
34 tys. m kw.. zaś na rejopo czym nastąpi
podjęcie
uchwal. Przewi.tfnje się także 1
nach okalających centrum (w
wręc7.enie
sztanda.ru
Zarządol
okolic.ach ul. Kilińskiego, .Ta,rwi Wojewódz~iemu ZMW.
1
gowej, Kościuszki i Zacl1ocl(as)
niej) prz,cwJdziana jest budoiwa
pawilC\llóW handlowych. M. in.
dom towa.r owy ma stanąć przy
ul. Mick.Jewicza i Pi>O<tr.-kowskiej (ZSS) oraz na Placu Nie-

racjonalne wykorzysta-

KGE przy NOT w Pol-

nie źródeł i nośników energii (para, woda gorąca, gaz.)
Szczególnie
ważnt!
jest
w warunkach naszego miasta zachowanie rozsądnego
umiaru w centralizacji zaopatrzenia w ciepło ze wzglę
du na ttudnośc.i w prowadzeniu kanałów dla rurocią
gów ciepłowniczyc.h.
Łódzki
KGE uważa za
słuszne stworzenie
funkcji

energetyka miejskiego, inspirowane
obecnie
przez
czynnik.i rządowe. Funkcja
ta jest konieczna dla n3dania operatywnego biegu wysuwanym koncepcjom poprawy gospodarki energetycznej.
Jesteśmy zdania jak pisze do nas w liście mgr inż.
J. Kora<Siewicz, przewodniczący KGE NOT w l'Jodzi że dyskusje przedzjazdowe i
III Z.i~zd stworzyły korzy- ,
stną atmosferę dla tych :zamierzeń.

podległości

(ŁZPH).

By zrealizować te kosztowne
inwestycje, konieczna jest pomoc władz centralnych w udzie
leniu dodatkowych kredytów w
lata.eh 196~5 w ogólnej kwocie 200 mln zł. Bez pomocy
MHW Lódź i'a.Ma niewiele tu
zdziała. Suma ta jes.t potraebna na mocl€T.!1.i.zację centrum
handlowego
oca:z
budO'Wę
t = h piekaa:ń, budowę magazynów warzywilliczo - owocowych i n.a za.lmp środków tralll.sportowych.
Mialietersbwo Hamdlu Wewnę

mie-.
szkańców naszego miasta wzl>ud.z:iii
f1lill.kcjonar:iruszie, którzy
kierowali ruc,hem ulicznym. na
czterech skrzyżowaniach ulicy
~~=~1fi0 i ~~ c.z:~~~~~;;j~
Nie byli to znani już dobrze
przechodni-0m
milicjanci, lecz
ORMO w nowych umundw."owaniach.
Jak nas poinf-0rmowala K<>men.da Ruehu MO - ormowcy
ci zostali przeszkoJPni w d"Zie~e przepis'ó w ruchu drogowego i ręc7.n.ej regulacji ruchem
ulieznym na skrzyżowaniu. Dotychczas przeszkol-On-O 40 lódz..
kich ormowców.
Pierwsza.
próba, Jdero.wa.ui&·

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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~

na Stokach
Młodzieżowe Kolo
Plastyków
przy Szkole nr 149 (ul. Krokusowa 15-17) urząd.za 12 bm. od
gcdz. 15 do 19, w l<Jk.alu scl<;oly kiermasz . Na kiermaszu mozna po przystępnych cenach nabyć
fariuszki szkolne, kolnierzyki, różnego rodzaju zabaw.
ki, maskot.ki z filcu itp. Eksponaty wykonane są przez mło
dzież szkolną, amatorów plastyki. Po2ądane jest wi.ęc aby
kiermasz odwie<lzila
mJ.o<lzdeż
z innych s<Zkól,
A. B.

IU

Szkoły Tysiąe~eeia

Łódzkiego"
Konto nr 7·9·705

Czytelników JJOziennika

w osi.at.nich dniaeh na nasze
k-0nto wplynęly następujące sumy:
MIEJSKI ZARZĄD BUDYN·
KóW J\ilIESZKALNYCH LODZ
RUDA
ADMINISTRATOR

Ciekawe odczvtv
kine1natograiii
rosyjskiej
i o l\.orei

O

Kinemato~rafia rosyjslrn
xesuje niewątpliwie wielu

·w naszym m1.es<.:ie.
starsze po.koieni"!,
jeszcze jej

filmy,
ło

początki

wśród

inte:

ludzi
Zwlas:.::cza

pami.ęt.ające

-0raz p1en.vsze

których nie.brakowa

pra\vdziwych arcyd.zLel, zech-

ce sob.ie na pewno pr.zypomnieć ten oJ<res z którym łączą
się wzruszemia i pt"Zeżycia jego
n1lod-0ści.
A wtaśnie

zdarza się ku temu
doskonala olrnzja. Dziś w niedzielę 12 bm. o godz. 19, w. Klubie Ro
syjskim przy ul. Pu·amow1.cza
12. prof. Wladyslaw Je\':'s1ew1cki
wyglosi odczyt n.t. „Kmem.atografia rosyjska".

~

.

.

Odczyt zapowiaaa. s1ę ruezwykle ciekawie, rad.zuny więc z
niego skorzystać, Wst<;p wolny
(as)

* * * .

Z cyklu - ,.Z wędrowe k- po
Wschodzie" 12 bm. o godz. 12.
znany antropolog lód7.ki prof. dr
Ireneusz Michalski w odczycie
pt. „Z kraju azjatyckiego kontynentu" opowie o swych wrażeniach z podróży do Korei.

w

następną niedzielę

-

w

r~

mach tegoż cyklu - prof. M1chaJs.k i bedzic mówil o swej
podróży <1Ó Chin.
Odcz:·ty cdbęclą się w sałi odczytowej
Muzeum Sztuki, ul.
Więckowskiego 36. Wstęp w-01.
ny.

Wybieramy **
Co

byśmy

nie chcieli J)OWieo pracy komitetów domowych i blokowych - to f.al<·t
po7.ostanie faktem, że ich dorobek na przestrzeni <>&tatruch
lat jest dooć poka.żny.
W większości były one organizatorem i. b1icjatorem czynów
społecznych
na
terenie swej
dz.ielnicy w ramach których szlakowano ulice, ur-ządzano zieleń
ce, trawniki. place zabaw itd.
dzieć

Tema.tern obrad było omówienie aktualnych
zadań
związków
zawo_doo/YCh w
świetle uchwał III' Zjazdu
PZPR.
Referat pciświęcony
temu zagadnieniu
wygłosił
przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Zw. Zawodowych w Łodzi Tadeusz
Swieboda.

III Zjazd jako naczelne
zadanie postawił program
nowej ofensywy gospodarcze.i. Związki zawodowe mają w tym programie do speł
nienia bardzo poważną rolę.
Przede wszyst.kim pop.rzez
organizacje
związkowe
w
zakładach pra<:y
i poprzez
samorządy robotnicze,
rozwijanie - na nowych zasadach szerokiego ruchu

-Odciążą

Mlilicj~

bieo ..

Jed.nakźe nie zawsze komitety

mogły sobie poradzić z
mi trudnościami, które

licznyhamo-

wały ich <iz.ialalność. Duża ilosć

Obywatelll!kĄ,

_f,JIJ)=:.

tych prac z 2 mln z.I w latach
1952-53 W2irosla do 3,5 mln zl w
roku 1957. To jest poważna suma. To jest poważny wkład pra.
cy ludzi, którym leży na sercu
stała konserwacja domów i porządkowanie ullcy na której mie'
szkają.

ruehem ulleznym przez funkcjo.
nariuszy ORMO wypadła. doskonale i wykazała, że m<Y.i:na im z
całlwwitym.
spok-0jem powierzyć ten tak niesłychanie waż
ny odcinek pracy mllicyJnej,
Funkc.i<>na.ti.usze ORMO pełnią
cy słlU:bbę klier-0wai11ia ruchem
ulicznym w zna.czne,j
mierze
która nie była w stanie wla.<vnymi silami zapewnić reguła.cji
ruchu na wielu skrzyżowani.ach.
Tym samym zwięk~zy sit; be-zpieezeństwo i
zmaleje niewąt
pliwie lrezba wypadków ullcz_
nych.
Naszym ormowcom życzymy
dttżo.. pow~. .11& ROweJ srut-

szy podniesione zostaly do rangi
ustawowych
reprezentacji

war1ość

kuł

71) komitety po raz pierw-

mieszkań.ców.

Jak nas poinl·ormowan-0 wczoraj na k<>lllfereneji prasowej w
najbliższych dniach, cd 15 kwiet
nia br. rozi><>czn.ą si<: wybory
komitetów dom-0wych. Komitety
blok-0we,
<>sicdlowe i ulicz.nc
zostaną wybrane w późniejszym
terminie.
Obecna
kampania ~-yborcza
ma s·=ególne
znaczenie. Do
komitetów domowych wejdą bowiem również
prze<lsta Wiciele
utrzymujący stalą łączność z
komitetem blokowym. A więc
będzie st.ala współpraca na co
dziet't pomu;dzy komitetami domo-wymi i blolwwymi. Komitety
blokowe nie będą zajmowały się
JUŻ czynnośclam 1 ad.mmistracy.inymi, skupią wyt'lczną swą uwagę m . in. na typowaniu budynków do remontów, ro-6 budowy
ulic, torów, sieci wodociągowej,
ka.'lalizacyjne.L
gazowej,
centralnego ogrzewania itp.
Projektuje się wybór 22C! komitetów blokowych, 3 ulicznych
1 34 osiedlowych.

komitetów blokowycn (645) nie
sprzyjała udzielaniu jm wlaściwej pomocy oraz utr.oymywaniu
bliższyC:h kontaktc'w ze s1":ony
dzielnicowych rad narodowych.
Brak współpraey pomiędzy komitetami blokowymi i domowymi. zbyt szerokit> z"'dania komitetó\V blokowych
obejmujące
czynności admimstrac~~inc, jale
wydawanie zaświa<lczert,
oraz
obejmujące l'lprawy mieszkan10\Ve, k-omunalne. s~'Cjalne, kulProjektuje się również, w celu
turalne,
rzecz
Jasna
przeulatwiema pracy punkt.om melkraczaly możliwości
koł~itetu.
dunkowym - orgamzowanie
Co naigorsze korrut~ty~ me
poszcze~ólnych dz.ielnicach JedWJ.edz.i.aly! czy '!'ZCCZywJSl:.'L .są
nego biura• meldunkowego, któpraWJ}YlTll .~epr""óentantairu inre będzie czynne zarown<.> przed
teres·mr m1es.zlrnnców.
. ~-;ia.k.-i.~ - }l!>l:udniu.
~o..i;iler<i-...w!te.wa.....:.i:-dma-25 . ..J..,
(J' •. Kr,,)

wl

l

zwił\zku ~

z

sumę

kazalv

zł

156.

DR iOZEFA KALISZEK-HAU•
SOWA (Ul. 1 l\laja lG) u 50.
STANISLA\V KIJO (N<>W05oł
na k. Lodzi) zł 70.
LÓDZKIE zoo przekazało u
238.

ZARZĄP

SLUŻBY

P<>RADNIE
GICZNE
(ul,

ZDROWIA
STOMATOLO-

Gdańska

83)

zł

1.860.

* * *

Przypominamy wszystkim naszym czytelnikom i
sympatyk<>m,
że nr konta
komitetu
brzm~:
K<>mitet Wypo1ażenia
Szkoły Tysiąclecia Czytelników
„Dziennika Lódzkieg<>" PKO nr
7·9·705.

w,plat

nież

można

w

®konat

redakcji

rów-

„Dzienni.ka

Lód.z.kiego" (ul. Paotrkowska 96,
In piętr-0, sekretariat).

A oto konta
komitetów
Budowy Szkół
Wszystkich wpłat należy do.
kanywać w
VI OddziAfe Mrejskim Narodowego BankU Polsl;ciego
Lódzki
Komitet Sp-0lecznego
Funduszu
Budowy
Szkól ua konto nr Szt-9-509, a
komitety
dzielnicowe
SFBS
pos·iadają nasjępującc
numery
kont:
CHOJNY
921-9-541,
RUDA 921-9-534, SRODMIE.
$CIE 921-9·520, WIDZEW
921-9-543,
STAROMIEJSKA
- 921-9·530. BALU'rY - 921J-529
POLESIE - 921-9-527.

współzawodnictwa

pracy,
pod.noszenie Jlo.ści i
jakości produkcji, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników. Również zwtiązki zawodowe bę
dą nadal występowały w obronie interesów robotników w celu zapewnienia jm
odpowiednich warunków ;pra
cv (chodzi tu szczególnie o
BHP) urządzeń socjalnych.
stale

Na naradzie dużo miejsca
sprawom budownictwa przyzakładowego
oraz modernizacji przestarzały<:h
urządzeti
fabrycznych. Mówiono o koniecznoś.ci organizowania w więk
szych zakładach pracy wła
snych brygad budowlanych.
które by przyspieszały budowę domów zakładowych.
Mniejsze
zakłady
winny
poświęcono

skupiać

się

w

międzyzakła-

dowych spółdZJielniach mieszkaniowych, które powinny
stale wymieniać między sobą doświadczenia.

szkartc~mi we własnym
za.kresię
dckonywaly napraw i remuntów dachów, rynien, studni. instalacji wodociągowej, ka,
nalizacyjnej i oświeUe.ntowej.

iż

w

tematem plenum WKZZ w Łodzi

ss r. o radach narodowych (arty-

powiedzieć,

umó'\V

Wczoraj w Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych odbyła si<: narada akf.yWu związkowego z te1·cnu Ło
dzi i województwa łódzkiego. Na narad<: przybył członek
Komitetu Wykonawczego CRZZ, przewodniczący ZG zw.
Zaw. Pracowników Przemysłu \Vłókienniczego, Odzieżowe
go i Skórzanego - Józef Spychalski.

Niejed..'1okrotnie komitety bloko_

D<>Sć

łatwienie

p<>dląezer.icm
gazu do blok.o':"
osicilla przy ul. Obywa1elskieJ.
W sumie zł. 75.
KLASY I E i m E ZASADNI·
CZE.J SZKOLY METALOWEJ W
LODZI (ul. J{opernika 41) prze-

związków zawodowych

do111owe * blokowe
uliczne i osiedlowe

we oraz dornO"We wraz z inie-

ADIU nr 4 przekaz.al na nasze
konto pieni.Ądzc zebrane za za-

Aktualne zadania

NOlNE KOMITETY

skrzyżowaniach •••

Wielką semację Wśród

~

-------------Kiermasz

Pierwsza próba wypadła doskonale

ORMO na

obraduje

l\.omiłet Wyposażenia

zawodowe w zaPracy winny obecnie zwró~ić szczególną uwagę na postęp technicroy w
całym tego sł<>wa znaczeniu:
a w'ięc nawiązywanie kontaktów z placówkami naukowo - badawczymi. współ
praca na co dzień z Naczelną
Organizacją Technicz.ną, organizowanie wspólnych narad dla przedyskutowania
organizacji _oracy.
(.J. Kr.)
Związki

kładach

.

FHI Sr6dmieście
zaprasza
D'Zielnicowy K.om:ite-t Frontu
Jedno&c.i Narodu Lódź - Sró<lmieseie zaprasza na. spotkanie,
I.."tóre odbc;dz.ie Slię 13 bm. o
godz. 18, w sali przy ul. Klliflskieg-0 95, I piętro.
W
8potka.niu udzial Wl'łllll'lą:
komendant MO Lódi -.. Sroom:icście mjr Lon'(Jn Lorenc, sę
dzia Sądu dla. Nieletni~h mgr.
.Zofia Bartn'eka, prok.uratGr Sta..
nislaw Rogowski l Inni.
TEMAT SPOTKANIA: ,,.5J):raVla

P!'Zestęp.clA)sci

wśród

4z.i.C'.iy ·I. ..lei zwa.I~

mło-

••

lVAżNJ: TELEFONY
:or:ot. Milicyjne
s?got. Ratu.nltowe
' •raż Pożarna.
~om. Miejska MO
:VW. Pogot. Lek.

i.:'ó;'·

07
404-44
08
292-2%

333-33
555-55

Pogot. Dziec, 300-00
359-15

TE rAl l Tff'IV'
•

'l'EATR NOWY (Więclrow
Skiego lS) g. lS.ao „Bar
Radziwiłłówna",
ba.ra
g. Ul.15 „Zywot Józefa";
13,1. n!eczyin.ny
'l'l';Al'l'I. 7.15 (Traugutta 1)
g. 11 „Tajemnica stag. 16
.rej wicrzhy",
i
19.15 „Cicnoie"; 13.1.

o~E:ii~~r._',\ci~1/~~~1<ows..'<a
Le2~ 3 ) "·
19 _15 ,,K.r-la
,_
,,,
Śnlczanlca";
'.r~~a

13.4. nieJARACZA

IM.
(Ul. J <:ra.aza 2'i) g. 15
„Majatck ;J,JOO l.m.ię";
g, 19 „Ucl"'ida mi przeg . 19
Jl.lóreczka"; l3.4.
„1\ta.j„tek albo imłę"
POWSZECHNY
~EATR
(Obr. Stalingradu n.r 21)
g, lS .30 „Mirość os~ui.rza" ('Cl.oz\v. <>d l·"'t 16),
g. 19.30 „Król-owa Pn:oo
:rn.leścia"; 13.4. mec.zynllly
••ARLEKIN" (WóJJazaiuoca
'tll' 5) g. l\5 i 17 „Dzie·ci
Pana ma.,jstra"; 13.4. Pro
gram jak wyżej, g. 17
(Koperni~a
••'PINOKIO"
g. 1!2, 17 „KozaJfm
'.r ka • 13.4. meczy.runy
· EATR MŁODEGO WlDZA (Mon i_:igz,ki :'r 4a)
„Zielony
g. ),6 i 19.oO.
. GU ; 13.4. me-czym.nr
!W.1ęc~ow~t~<>
PPERA
1$) ·~. lO~oO "~;>.łka • 1 •. 4
~ g. 19 „Haik"
•>TS .!:PSTRĄG" (Zacłlod!Ili a "o) ~; 11.30 i 20 „Luna.park

inr,;?>

1\'lUZEIDA . ARCHEOLOOICZNE I ETNOGRAF!CZNE (Pl. Wolności 14)
.
c,.--y.nne g. 11-16
l'.IUZEUJ\ł SZTUKI (Więc
kows.kiego SS) c.zymle g.
l0-16

*

lf.

hLMIARNIA
€Od.z. 10-18

*
-

..aey!DJJla

WYS1'AWV
KPP-owska
ITTSTAWA
Ul. Gdańska 75 czynna
g. 10-19 (z wyjątkiem
wtorków)
:WYSTAWA MALARSTWA

Stanisława Flja.łkowskJe
go (Piotrkowska 102)
czynna g. 11-18

·

li/IL. N A

•~

<w:

lll11W!oasa-oh podajemy
kategorie klin)
.
ADRIA (II Studyjne PlOtrkO'WSka 150) „Walizka snów", prod. włosklej do:r.w. od lat 14, g.

13..30, 15.45, 18, 20.15; 13.4.
Julia" prod.
„Pa.n•na
szwed21k!ej, <Lozw. od lat
lt!, g, 15.45, 11!, 2-0.15
BALTYK (premierowe Narutowicza 20) „Kobieta w olmie" prod.
USA, dozw. od lat 18, g.
9.30, 11.45, 14, 16.15, 18.30,
20.45; 13,4, Program i go
cl:ziny ja.k wyżej
Dw.
DWORC~WE (Il Kaliski) „Na tropie UZG2" pro<:!. r.id2. dozw.
od lat 7, g. 10, 11.30, 13,
14.30, tu, 17.:lO, 19, 20:30,
13.4. Pl'og.~·am i godlz.imy
Jak wyzeJ
GDYNIA (II - Tuwima 2)
Pr·ogiram dla naj'tlli.odszyi>h: „Pr~yg.ody .zuzu"
„Piłeczka. l la.ta.Wlec" g.
10, la, lZ, 13, 14, 15, U>,
17, „Cud zdarza się ra.z"
prod. włoskiej, do<ZJw. od
la•t 18, g. 18, 20; 13.4.
„Idiota" produkcji radziecl<lcj, dcniw. od 16,
g. 9.30, 11.45. „cud zdarza się raz" prod. włosltiej, dozw. od lat 13
g. 14, 13, 20. Program
dla naj111łcms:Zy-cl1 ty'iluły Ja.k wyzea. g. 16, 17
ŁĄCZNOSC (III - J6'zeg.
fów 43) „Damon"
„Dziewczęta z
11.30,
prod. włoFlorencji"
sklej, doz.w. od lat lG,
g . 15.30, 17.:ro, lll.3-0; 13.4.
lllleozymne
MŁODA GWARDIA (II 2) „Przygody
Zielona
Arsena Lupiita" prod.
tra.nc . d=w . od lat 13,
g. n.30, 11.45. 14. 16.15,
18.30,_ 20.45:13.4. Pr.ograo:n
i goa:zmy ja•l< WJ'.ZeJ.
Pa.b1an1eka
MUZA (I 173) P<Oran<!lk g. 11, „zaprO<I.
ow·oc"
kazany
franc„ domw. e>d laJt 18,
g. l'S.46, 111, Z0.15; 13.4.
g.
owoc"
„Zaifla,za;ny
.
15.45, 16, 20.15
Fr~m,c!JSIZ(Il
PIONIER
ka1wk.a 31) „Kró.Iewna
ża!J.ka" g. 11, 12, „Czaproc!.
rujl\CC istoty",
frainc„ d~W. od la.t Hl,
g . 15.~. 18, 20.15; 13.•1.
g.
Istoty"
„cza.rujące
15.45„ 18, 20 .15
POLONLA (I>remierowe -

Pl°t;'ko.;s~ń~~„ „Zpa~

~~~ e d.!w

od lat 12 '
. 12· 14 15 16 30 '
'
g
9 45
l:i.4. · ;,cadet
g. 9 .45 , 12 ,
Rousselle"
Zaproszenie d.o
14 15
tailca" "g. 16 .30 , 18.4>5, 21
P01{0J (Il - Kazimierza
wawrzyńcowy
6)
„Pigułki dla.
:-d" g.
AureUi" prod. po1skiej,
d-O<ZW. od Jat 16, g. 16,
18, 20; 13.4. „Pigułki dla
Aurelii" g. 16, 18, 20
1 MAJA (II - Klllńs·klegio 178) „:Qwle Doro.tkl"
u, „Zbuntowana"
g.
prod. ang. dozw. od lat
14, g. 16.30, 17.45, 20; 13.4.
„Zbuntowana" g . 15 .30,
17.45, 20

11i.45; 2i;

ii

tme" '!'rod. USA, d00W.
od lat 14, g. 15.30, 17 .45,
20; 13.4. nieca:ynne
DltM (Nawrot 27) g. 11
Bajika., „l\{askotka"
dozw. od lat 10; g. 15, 17
i 19; 13.4. K.c>n.cert ro.z,..
Rczig-owREKORD
ryWkowy g. 17
&ka 2) Poranek g. 10, 12
~
prod. pod„Za.ma.eh"
Repertuar sposk1e.1, dOIZ"N. od la<t 14, uwaga!
podstawie
rządzono n .a
g . 16, 18, 20; 13.4. „Zakomunikatu Ok•ręgowemach" g. 16, 18, 20
run
go zarządu
ROMA (I - Ra.gowska 84)
Poranek g. 11, „Nata.lia"
bUefranc.-włookiej, PRZEDSPRZEDAŻ
prod.
tów na 2 dnl nar>rzód
do.Zlw. cxl lat 18, g . 15.4J,
18, 20.15; 13.4. „Na.talia" do kin: „Bałtyk", „Potonla", „Wisła", „Włókg . 15.45, Ul, 20.15
niarz", „Wolność" - w
BY\SlbrzySTUDIO (III eka 7-9) „Szewczyk Dra Ośrodku U.słtlg li'Umowych ul. Wigury nr 2,
tewka" g. 12, „Hotel du
godz.' 12-15
Nord" p!'Od. t.r.an.cu&l<iej
dc.ziw. od !art 16, g. 15,
17.15, 19.so; 13.4. „Helena zoo _ czynne ,. s-1a
__
i mężczyźni" g. 17.15,
•
19.30 doi..."W. od lat 16
SOJUSZ - remont
STYLOWY (I - Ki:liń~kie
1%.4.
go 123) „Pan Anatol szu
ka miliona" prod. polPiotrk0<wska 165, Narusklej, doaiw. od lat 16,
g. 11, 16, Hl, 20; 13.4. go- towicza 6, RZgO'W9ka 147,
Wlęcke>wskiego 21, Kodziiony 16, 18, 20
B&!1ucki Ry- pernika 26, PrzybyszewSWIT (II nek) „czarO<lzie,jsk.ie da. s.klego 41, Ltma.nowskieg. 11, „Huzarzy" go ao.
1·y"
prod. franc„ dOOIZJW. od
13.4.
lat 14, g. 15.45, 18, 20.15;
13,4, „Hi.1zarzy" g. 15.~.
PlotrkO'W'Ska 165, Anniif.
rn, 20.15
TATRY (II - Sienkiewi- Czerwonej 53, Zg!eTska
c.za 40) „Ostatni etap" 63, Pl. Wolności 2, Pl. Po
R.zgowska 51,
prod. polskiej, doo:w. od koju 3,
lat 14, g . 11, l~.30, 15.45, Gdańska 23.
11l, 20.15; 13.4. „Dolma AS Al. Kościuszki łS
pokeju" prod. j'ug'OISłO- pełni stale dyżury nocne
wiańskiej, dO!ZIW. od+ lat
12, g. 1.5.45, 18, 2-0.16
DYŻURY SZPITALI
(premierowe WISŁA
Tuwima 1) „Noc poślub 12-13.A.
pe>lsko-flńprod.
na"
sklej, dozw. od lat 16, PołożnJctwo: Bałuty S.zpital im. dr Jordana,
g. 10, 12, 14. 16. 18, 20
13.4. Pre>gra.m i godzimy ul. Przyrodnicza 7; SródWi,dzew Staromieście
jaok wyżej
WŁOiiNIARZ (premiero- miejs.k:; - SZpitai im. dr
Łagiewnicka
ul.
we - Próchn·i.ka or 16) Wolf,
„Bohaterka dnla" prod. 34-36; Chojny, Ruda tranc.-wł. clozw. od lat S2'pital tm. Curle-Skłoclow
18, g. 9.30, 11.45, 14, sklej, ul. Curie-Skłodow16.1'5„ 113.30, 20.46; 13.4. sklej 15; Polesie - SzplPl'ogram i giod:Z.iiny jad< tal irrt. dr Maduro•vicza,
ul. Krzemieniecka 5
wyżej
(premlero·we
WOLNOSC
12.4.
_ Przybyszewskiego 16)
prod.
Guendalina" fr.-wł. dozw. od lat 18, Chirurgia.: Szpllta.1 im.
ul. :Wólg. 10. 12.30, 15, 17.30, 20 dr Pirogowa,
13.4. Program i godziny czańska l.ll5.
Interna: Szpital Im. dr
jak wyżej
ODRA (Przędzalniana 68) stll'I'linga, ul. Sterlinga 1-3
Laryngologi.a: Sz>p. 1m.
kmięty)
m
za.
seat'l.9
(11
g.
Wólu.I.
l'5 „Przygoda zuzu" - 1ir Pl:rogiowa,
.
„Czarujące Istoty" prod. czańska l95
im.
&zlp>tal
:
Okulistyka
!ranc., dozw. od lat 18,
g. 17, 19; 13.4. Prx>gram dr Joru>e h era, ul. Mil.lonowa 14,
jak wyżej, g . 17, 19
POPULARNE (II - _ogr~
13.4.
dowa 18) „uwodziciel
Chirurgia: Srllpl!t&l tm.
dozw. od _lat 18, g. 15,
ln7e. 1;;, 19.30 , 13.4. nleozyin dr Rydygiel"a, U:!. .sterlinga 13
Interna: Szlpitał im. dr
PRZEDWIOSNIE (I - Że
g. 12 Jons.chera, ul. Mil1onowa
76)
romsk1eg-0
Bajka, „Wakacje z Mo- nr 14
niką" dOCllW. od lat Ul,
Laryngologia: Ul.Sz.p.Ktm.opg. 14, 16, 18, 20; 13.4. :f!.-o
gram I ge>d!l. jak wyżej N . Barliok1ego,
KLUB ciiisklego 22 ·
GAitNIZONO\VY
Okulistyka: Szp. MON,
OFICERSlU (Tuwima 34)
g. 14.30 Bajka, „Na zaw ul. Żeromskiego 113

en -

*

* :.;. *

* :.;. *

Dyz:ury apte k

NIERUGHOMOSCI

I

j

SPRZEDAZ•
.__ _ _ _ _ _ _ _ _,,,,,,

I

CEGŁĘ w dobrym galllun•I ku
sprzed„m, tel. 393-46

„Pobleda"
SAMO CHOD
a.pa„Mińsk'',
rat fotograf:Jc.zmy „Kljew
4" sprzedam. Słobod.sika,
Nowotki 25, m. 56
„M-72" MOTOCYKL
sprzedaom. Wladom.ość Za
choclma 107-8 tel. 385-27
MOTOCYKLE „DKW" 350
i „SHL" 125 na telesk.opac.h sprzedam. Zygm.unt
Cichocki, Sienkiewi~a 25
wa•rsztat tel. 359-44
mo~<:ykl

rolne
GOSPODARSTWO
12 ha, zabudowania nowe
JnJUrowame, duży sad owo
cowy 5-le1mi ob0<k Aleksan-OirQWa k. Lo<lzi sprzetel.
:Wiadomość
dam.
1;139 g
2&5-31

*

MOTOCYKL „Jawa 250''
po
na dziewiętnas.tkach WiaremO<llcie sprzedam.
clmność Obr. Stalingradu
6067 _g
SAMOCHOD „Opel Kapi-1 nr 13, zegarmłstra
tan" sprzedam. Łódź ul. MOTOCYKL „DKW" 350
Przys2lkole 6a Kolej Ob- NZ piJ.nle sprzedam. żwir
ki 22, m. 3 po godz. 15
wodowa . Ogl~dać do 14

WFM" noMOTOCYKL
wy spr:zeda.m "w;aaomość
6052 g
·
tel. 510-66
UrmaTlki
TR!l.KTOR
dobrym si;.nie
sus;, w
spm:edarrn. zelów, ul. Kościusxki 18, Piotr Jersak

Dnta. Il kwietnia 1959 rolrn
w wieku lat 70

W dniu 9 kwietnia. 1959 roku po krótkich i ciężkich cierpienia.eh zma.rł na.s?J
najukochańszy mąź i ojciec
S. t P.

zmarła

S. t P.

Mu8zy:Óf!i~a

Józefa

Stanisław

odbędzie się

dnia. 13 kwietPogrzeb
nia 1959 roku o godz. 16, z ka.plicy
rz. katolickiego przy ul.
cmentarza
Ogrodowej, o czym zawiadamiają, P<>grą,żune w żafo·bie
SIOSTRY I RODZINA

rarz „Mereedcs„

bagażo

wy sprzedam. Łódź, Ła
6040
giewn.icka Hl9
MATERIAŁY °bU:ctQiWla;ne
maty słomi.aine, wa..pno hy
d1ra·tyz.01wa1ne, palone, la-

sowaine,

cegłę 1

I

su.pretrnę ,

ponietlzia-1

W dniu 9 kwietnia 1959 roku

MOTOCYKL „Iż" 49 1110wy z ory.gi!naiłnym wózkiem spnzedam. Zarzew-

STANISŁAW

URBANOWICZ

KUPNO

reżyser

tracimy zasłużonego arprzyjakrrewiciela kultury

Zmarłym

W
tystę,

ciela
REALIZATORZY WYTWÓRNI
FILMÓW OSWIATOVPYCH w ŁODZI.

Dnia 9 kwietnia 1959 roku po krótkich
leez cięikich cierpieniach zmarł w Warszawie w wieku lat 52 na&z nieodżało
wany kolega

STANISŁAW

URBANOWICZ
rerfyser filmowy

odznaczony Zfotym Krzyżem Zashuri,
Medadem l>ziesięe1olecia, wśe."})krot.nle
nagradzany na. międzynarodowych festiwalach za filmy popularno-naukowe.

Dr BARAN reintgenolog
i>horoby wewnętmzme . Piow.kowska 103-12
Dr KUDREWICZ spe<:jall
"ta chorób wenerycznych,
s1<6rnych 8-10, 14-16 ull6248 g
ce 22 Lipca ł
Dr NITECKI specJatista
!l'c&rnle, weneryc:z.ne 16-18
Kiliń
przeprowadził si<:
skiego 82 <róg Tuwtm.a)
DrREICeER epecja.l.Jsta
chorób wenerycznych skórnych 8-9, 16-19 ul.
PJotrke>wska 14
nr-woYN_O__s_p_ec-.,.:JaI...,..,is-t=-a
skórne, weneryctme. Nowotki 7 front 11-13, 17-19

Odszedł wybi.tny pracownik wytwórni, cldowiek skromny, szanowany i lubiany kolega.

Pogrzeb odbędzie się w Warszawie
dnia 13 kwietnia 1959 r. Wypr\>wadzezwłok z ka.plicy cmentarza na Bródnie nastą.pi o godz. 11.30.

nie

DYREKCJA, PODST. ORGAN. PART„
KOŁO SPATiF, RADA ZAKŁADOWA
i PRACOWNICY WYTWÓRNI
FILMOW OSWIATOWYCH w ŁODZI.

I

•----------

LOKALE

„Old&mobitl" stJa.n JdeaJ.ny • - - - - - - - - - sprzedarrn tanio. Ol>r. Sta
DWA duże słooeczne poJingradu 94, Madeja
koje z kuchnią, wszystul. Piotrkle wygo.;y,
MASZYNĘ gabine<tową że- kowska - SwlerC2ewskle
MOTOCYKL „Ja.wa" 350 „Singer" sprzedam.
na d!Zi~iętnastka<:h sprze romskiego 11, m. 16 (pra- go z.a.mienię na podobne
6714 g w Innej dzielnicy, najdam. Rzgowska 141 (.róg wa ot;cyna)
5863 g MOTO- CYKL „WFM" do~ ch<:tmiej w ble>kach zus
Da.chowej)
wó:zlk.lem tarty sprzedarrn. Wla•do- lub Jullanowie do II p .
MOTOCYKL z
96a, Oferty pisem.ne „2502-k"
KIJ.ińskiego
500 ccm tanio sprzedam. mość,
Pio1:rOgłosti:eń,
6Qlll. g Biuro
m. ł
t 50 m 17
N
2502 k
SIATKĘ dvucl=ą dla-ho kowska 96
.
•
awi.ro
do szycia rę- dowll zwierząt futerko· 2 POKOJE, kllc.hinla zaMASZYNĘ
kawiazelk (pudełkową) pil wych lub do ochV?ny ma- mienię na 2. rao:y po ponie sprzedaim. Ne>womlej-1 gzyn sprrz.edam. Łodź, Ze- kOJU, kuohma lub 2 po4519 g 1jooyńcze, 22 Ll!pca 33-22
6211 g romskiego 65-26
sika 2, m. 23

I

filmowy .

odznacwny Złotyni Krzyżem Zasługi
i Medalem 10-lecia P. L.

LLEKARSKIE I

:~M~~~-OD os~oo~~-_: ł

t1l kuchnią

POKOJ

a: wy'

goda.ml a:amieni<: na wt<:k
ul. Wólczańsze. Łódź,
6122 g
ska 143-2

I

I

ZGUBY

UNIEWAŻNIAMY

b1e>ną

za.gu-

pieczątki: o nastę-

pującym

brzmieniu
Przeds. Robót
„Wojew.
Wod. I Ka.na!. w Łe>dz1
Budowy MaKierownik
2599 k
rian Ochej"

I
N1u KA _
______

.._

f\

kurs
PRZYSPIESZONY
samochodowo - motocykle>
wy I mote>cyklowy or.w
kursy dla rowerzystów I
woźniców orga.nizuje Klub Motorowy
Łódzki
LPż. Re>zpoczęcle kursów
15.IV. 59 r., a:aplsy przyj•
muje 1 tnfonnacjl udziela
Motorow_?"
Łódzki Klub
120,
LPZ, Piotrkowska
2444 I!:
tel. 367-57

I

I

UWAGA!!!

UWAGA!!!

Zakłady Usł11g

*

zmarł,

w wieku 52 lat

PRACA

GXSO w dol:>ryan stanie Wla•domość
sprzedam.
6179
Gral>owa 21-3
MOTOCYKL „IFA" BK
350 f „WSK" sprzedwm Kilińskiego 112, m. 13. tel.
6358 g
253-ł3
czerwo1ną spro:eCEGLĘ
72
erzęsroch o'V\l\'l'ka
d.aim.
(doj•arzid tramwajem 3 lub
6453 g
21)
„Mereedeś
SAMOCHOD
V 1'10" stan 'bardzo dobry
- spt'2Jedam. Francisa~kań
644U
ska 4-0
„Chevrolet
SAMOCHOD
Fleetmas.ter" stan ideal>lIY
sprzedan:n lub zaomlenię na
mniejszy. Oglądać - nied2'iela, Piotrkows!lta 49

Radiotechnicznych i Telewizyjnych

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

ODDZIAŁ

w

ŁODZI,

ul. ZACHODNIA 109

~

WY$CIG POKOJU
BERLIN-PRAHA-WARSZAWA

w telewizorze zakupionym
* Izobaczysz
RADIOTECHNICZNEJ I TELEWIZYINEI
STACIACH
OBSŁUGI

SPRZEDAŻ NA RATY I ZA GOTÓWKĘ
••
~.tVh..,,..,..~~.v..~·~.,.,.~~„

pr-0

wadzą

OBSŁUGI

STACJE

STACJE
SOR
SOR
SOR
SOR

OBSŁUGI

~

TELEWJZYJNEJ:

SOT, Lódź, ul, Marynall'Ska 416
SOT, Lódź, al. Kościuszki 39

SOT, Lód:f, ul. Północna 5/ll;
SOT, Ló<iż, ul. Plotrkowska 6

RADIOWEJ i TELEWIZYJNEJ:

Pabianice, ut. A. KraJowej :i:
Lowicz, Rynek Kilińsldcgo 5
Tomaszów, ul. Wyzwolenia 12
Plotrl<ÓW Tryb„
ul. S'towackiego 17

80R Zgler:r.., ul. 17 Stycznia Z8
SOR Kutno, ul. Królewska 28
SOR Zd. Wola, ul. Kośc.lelna 14
SOR Głowno.
ul. Gen. Stkorsiklego bl, 5

PUNKT INSTALACJI ANTEN TELEWIZYJNYCH
-

ŁÓDŻ, UL. PIOTRKOWSI~A 123
SOR I SOT

•

e
@

ZAPEWNIAJĄ TAKŻE:

Naprawę gwarancyjn;i, 1 odplatną telewizorów
Instalację

w
w

V.'arszawie dnia 13 bm_ tj. w
lek o godz. 11.30, ~ którym nastąpi
wyprowadzenie ~vłok na cment.a.n
miejscowy do grobu rodzinnego, o czym
głębokim·
pogrążeni w
zawiada.mi.a.ją
smutku
ŻONA j SYNOWIE.

pu:;.ta.ki, bel•ki
trz.cinę.
SAMOCHOD małloddtrażo
stropowe, artykuły ogrow dobrym &tanie ku&enLowe, grysy maTmu- 'WY
6117 g
pię. Tal. 271-51
rowe, orz.ewo roq;bić t' lm
wc (bebki, kr0<kwie, łaty,
deski), żerdJzie oraz drzewo opa~0<we i inne polemateriiałów bu~a skład
dow•lanych i o.pał:owych
Lódż, Julianów, J.ana 6
PIANiNo--„Fibl-ger" -p1l- POMOC domowa p0<trzeb
na. Andrzeja Struga 9
1.'~przeoo._!U._te1:...38~835875 g
m. 13
rę
MASZYNĘ do =ycia
KOWAL I uczeń potrzeb
kawiczeik łańcUSZJko.wą nJ. Łódź, ul. Obr. Stalial„Silllgetr" sprzedam. Tel. gra.du 136
6128 g
6223 g
'
265-82
UCZE:N' -potnel>ny do
SAMOCHOD--IFA 8" - krawca. J.
MagdzińsJd,
38, Zgic-rz, ul. 17 Sty.ozinia 4ll,
.J~;·,acrna
sprz~dam.
6149 g II p.
m. 18
6218 g
MASZYNĘ---;-;s;1nger" gabi OPIEK UNICA ~małego
netową i męską sprzedam dziec.ka
potrzebna . Tel.
Al. Koociu.emki 22-79 i:>ra- 210-38
6210 g
wejście.
ofiicyina, I
wa
67 41 g GOSPOSIA
sa.'llo<llz.lełna
I piętro
J\loTOCYKL „M-72" spiree do 2 ooób potrzebna. K.iliń.skiago 82, m. 38
dam. 22 LLpca 30-4
LET1'"1 - wóze!It dxie<:ięcy Gos'Posii\ r>otrzei;n:a.-luksuso<wy w d•e>brym sta Zielona 25, m. 10
nie sprzedam. Tel. <Ml-37

MASZYNĘ ~iewi.arnką

lat 52.

NaboUńsiwo żałc.bne odbędzie się
kościele św. Wincent.ego na Bródnie

MOTOCYKi, „ WFM" pra
wie n<Ywy sprzedam. Mi6706
cki&Wi~a Z8
SAMOCHOD osobowy „Mos„wi<"<Z" typ 400 sprze
dam . Wólczańska 13
MASZYNĘ -.-.smge.r•..-ga.
binetową lub rękaiwlcza·r
spr.t:ełańcuszkową
k<:
dam. Gdańska 11~
MOTOCYKL :wFM';--d(;:
tarty pilnie sprzedam. Ze
romsk iego 152, m. 13. Oglądać od godz. 18

kuMLECZKO pSZlCIZele
pisz !Jub zamóvl"ls.z w pas ieco Jana Zalewioeza Z lclonlta k . W-wy, ul. Micl<iewiCZ>a 39 (dawniej Łódź
ul. Brzoskwinl,owa)
MOTOCYliL--;;-M-72" z
w02lkiem siprzeda.m. Łódź.,
ul. Mała 3, Witczak (Zlc6134 g
l0<ny Rynek)
Ś~.\:MOCHODY(}OOi)-Owe -„BMW" o,, War&Z;31W·B".

Urbanowi cz

przcżywsey

anten telewizyjnych
Wszelkie na·prawy sp:-zętu radiotechnicznego,

:radioaparatów

•
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z wiarą we
•
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11 SPORT 11

SPORT •

SPORT

Posypały sią

•

11 .SPORT

•

i

żadne chyba z
dotychcza.sowych 0.potkań Jigmvyc.h nie obudziło w f:ym s.ezon~e ta.k w'.·elkiego zaintere.sowamia, jak dzisioej.szy m=z LKS z Po!Oinią
(Bytom). Bo to i .sprawa ,Jańczyka i ni-ep0<wc•dz-snia w Gdańisku
wplynęly na wyJ·at.kową troskę
ktbi<:ów o lo.s drużyny.
Rady, po:-a.dy, dyskusje, kc1nier.z.ccj.e - ws-zystko dotyczy j·zd
nego
tematu, a tema.t·ann ty;m

SPORT •

l

LKS j.ast w Pol."lce
klu.bem,
·
k·tory po.o;iada najli.cznik'ij~zą i
najwi.erniejszą armie; przyja.ci.ól
sno:-towych. Rodzina ta po•więkO.'ZJ' się dzlś o ma.skotkę, ofiarowaną prz,o..z Klub
Dzkmnikarzy
Sportowych w Łodzi. Clwclzi Lu
nuanow1c1e o
lo, żeby \v1ęz
lą~ząca zawodników z gn>maclzą
cą się na trybu11ach
pu.blicznością za~~2śni11la .sie silni·e:i, ż,eby
atm-c„~,fora hyla .scrde:zna i pr"zyjaci-clska.. Ofiarowa.ny .. Miś" bę
dzie jak gdyby symbO<l·em sympatii kbbiców do klubu i ich pupilów.
LKS na początku tegoroczmego
e.ezcmu napotka! 111.a ez.ereg tn1dności w montowaniu .sikła<lu. Klo
potów będzie je.s:z.c.ze sporo i

Uałrakcyinić

naukQ

l

oo br. Long spisał się jes?-?Z~ lo
piej - wyrównał rekord sw1at.a.
O'Eł"iena., wynoozący _19.2~ m. .
W.szystk:e prz..erpowied.Tt:e tre„
nera Vern \Volfe a
dotyczące
Dallas Longa, j a k do tej pory
.s'•prawd.zają się, a nie waha ~ę
Olll. gl'°.:;ić, iż L()<I\g przed sw-awi
wyoofa.niem się z kariery_ za.w<>-'
dniczej po-winien uzyskac 21.23
m. Oz':'.acza to, iż Ś>~atowy r<'ka.i·d O Bnena ma byc pob1ty o
p!l'."zeszło dwa metry!
Ciekawe. 00 -0 sw<l'im rywalu
mówi o·Brien.

- Nie ma wątpliw<1ści, ze Dal
las Lo.ng stanie się wkrótce najslynniej:ŚZym m.i-c t2'C'Zem w hist.o
rii lekkiej atletyki., chociaż, mu...
szę Pl"ZYZnać, iż n.ie ba.rd7llJ wiex-.oę w aż ta.k wyśrubcwany
re-'
kord, jak to przepowiada Wo!...
0

fe •

Sąd2ę, że

w tym roku. a być
jeszC2e i w przyszłym, bę
Zar,:zyna przyśwk·cać coraz barMając z.al-ed~ie 15 _lat, Long d<; lepszy i może zwyciężę na.
dziej
s1ońoe, sportowcy wolą .zacząt trenowac pchmęcie ku1ą. Olimpiadzie w Rz.vmie, ale pr.z.v
;inii
startować na świeżym powietrzu Os:ąg.a! zgo:a prz·2'.."'.lętnc wynll~~ . szt.ość bezwzględnie należy
niż gnież:dzić się w ciasnych tsa- które nie zidawaly sic; wróżyć te do mego rywala.
la<:h.
mu ch]o.pcu świetnej przy~:zlośNic też dziwnego, że coraz wię ci S!J'o:-1owej.
DqJier~ przed
oej widzimy mlodzi·eży na b0<i- 1 trzem.a laty za~ząl czyruc on bły
.,,,kach. bi·e-ż:niach i kont.ach t-eni- 1 6lww:czme n:.emal ~postę.-py, a
sowych. Ni.ebawem na.stąpi o- gdy uzysk.al: 17 m 21 c:m. trai-er
twarcie
bas.an.u
pływackiego Vern Wolfe przepowiEdzial mu
Uniii. z podgrzaną wodą.
wielką karierę. I nie omylił się,
W m:"':u ~gowym ~_''>nisa stolo
Ba9~n t.~,1 w roku ubiegłym. gdyż
-0-sta.tnio lr.>ng l12yskal wego s,ar t (LJ) po c1e"'awym spot)
~ _,
"'; · ·
k
<
8 91
·
"k
J~cl-"ie ka.mu
pokonał
Polornę
(W-wa
ni•e byl n::-1~yc1e wy ·orzy<1r.ainy, 1 · . cm, a więc wyru za.-.·:·. G:4. Ptmkty dla Startu zdobyli S.u
Sądzimy, z,e lnerownictwo klub-u, o lulka crn 1~orszy <J'd w~ niku j pel i c.ze1·wtń~l<i po 3, a dla Pojak i Łódzki Okręg~wy Związ,ek O'Bdei!,a\ k!ócy równic.i: st.uto- ionli Pe>tęga. Rataj i Lutosławski
Plywadti dolo- wal w tych zawe>da.ch. W mar- 1 oraz para Rataj - Lutoslawsk1.
,
żą ws.z~·ellcieh st.a
,,,- (łl....
rań, aby w tym
'.~Jl~
sezonie na ba~/ .;-en:i.e kipialo ży
bą.

m<1że

I

z inicjatywy Klubu Dz.ie·n.nil<:arzy Sportowych w Łodzi wręcro
na zostanie pn:ed meczem ŁKS - Polonia Bytom drużynie ŁKS
maskotlca. Pluszowego niedźwiadka wielko,;c; dziecka otrzyma
prezes ŁKS Konopk.a, który mask<)tkę przel~aże następnie kaP'it;in<>wi drużyny Soporlrnwi.
Na 7ldjęclu: redaktorzy J. Nieciecki i z. Skibicki pr.oebJerają
misia w kostium ŁKS.
CAF foolt. Ro1ZJ1IJ.ys!Kl'Wictz:

trudno jest = i
wied.zi,aJ.ną

podjąć

od:po

decyzję,
ziwiąza,ną z
składu drużyny. Mu-

ustaleniem
simy jednak obdarzać pełnym.
zaufam.iem trenera i kierownlctJwo klubu, ż.e problem ten bę
dzie trafnie rozwiązany. Ci;ę.sto
nie wiemy o słabościach tego czy
1mlego gracza, często wydaje się
nam dzi•wne dlaczego właśnie
gra ten, a n1e inny zawodnik.
Raz jeszcze powtarzamy, iż należy w danym wypadku
zachować pewną
wstrzemięźliwość i
111.ie upr.red:zać faktów zbyt IJG-chopni.e, zwłaszcza, że wszyscy
ci, którzy mają glo.s decydujący,
na pew1110 kierują się dobrem

klubu.

Meoz o m.Js1mrosbwo II Ugt pdłkan"Slkiej między waw<!>lem i Legią
Mecz dzisiejszy in.ie będzie naKrosn.o P'I1ZYl?liósl remis 1:1 (0:1). leżał do spotkań łatwych, W ro-Legia prowa<lrzllła z leaderem ta- ku ubieglym LKS dwa razy 2lremisowal z Pol<J!n.ią 2:2 i 1:1. Walbeli oo 88 mln. gry l:o.
ka o punlcty :;:apowiada się więc
W drugim mecmu II-Ugowym nad:zwyc:ziaj inter€6ująoo i nieSląsk
Wrocław
pak.oonał Piasta wątpliwie mecz obfitować będzie
Nowa Ruda 3:1.
w szereg ciekawych momentów.

I

~),
~
~ Nie.„ Pr7Joojeż on to w nocy.,, Brat robie
!Nim. z dzbanka, który staiwialam wieczorem w
lodówce.
,...... Lodówka stoi w kuohm?

,_ N ie. W stołowym.
KapiJtan się~ po pla:n syłlllacyjny wyryoowany prz,erz Zaczka.
-·To 2111aczy na parler:re?
~ Tak.
Mów.ii, że taki Spac.et" po S'cilodach
poana.ga mu :rebrać myśli.
,...... Z crego pil - z fili'Żlaltlki, czy rre szkilainfil?
. . . . z fiJi2alnki.
~ W takim rMiie czym wytlru:maczyć, że nie

znaleźllliśrny tu żadnej filiżanki?
Rarejirzala się dook.oła ze zdumieniem.

A mogę

Polonia <W-wa) 6:4
4

POZNA~. Rewanżowe spm1kanie
ćwierćfinałowe o :Pu.c>ha<r Eu•ropy

w

Start (l)

l

skrócie

li liga
pil karska

pływania

Wzrostu posiada 193 cm, a
waży 1:26 kg miota przy tym
kulą nic gorz~j n.iż. znak_o::ni1.y
mJstrz
i
rekordz'sta
swiata
O Br:icn. Któż t<, taki? Gdzie się i
~dziewa po<lo.bny f.enomen ~
Młody ten k.oloo jest studentem Un'.wer.s.vtetu w Południowej Kalifo.rnll, a
nazywa s.iQ
Dallas Long. Fa
chowcy wiążą z
nim wi·eUcie na9
dzi:je, twierdzą2,
że w niedalekim.
już czas.ie faworyt ich zdys.~an
suje d:os.konal·~go
)YBriena. Liczy
bovviem sobie do
p'.ero 19 lat, a
przy swoich wa
runkach i uk>lnośc'.ach
ma
wielką
przy.~zlość przed so-

I

=

koszykówee mężozy;zm międcy
zespo1„mi Leeha (Po.zinań) i Antwerpse (Belgia) zailcońc:zyło się 11
bm. wysic>kim zwyci~wem Leeha
105:&1 (52:30). Tym samym ;pozmań
scy kosrzykarae tz:•a ,kwaJ.ifikOIWali
się do roogrywek
półtilllarowyeh,
w który>eh spotikają się z zespołem. Sp·oMJklul:m z Ryg I.
LONDYN. 100 tys. wldrzów o.bseT
wawabo na stadlionie Wembley w
Londymie
sp<>Ukainie
pi'.bka<rskie
Sczlkocja - An.glia. Zwy>eiężyli pilJmrrze AlngUi 1 :O (O :O). z,wycięską
bramkę zdobyt w ~9 mQ•n giry napastinilk I-li~owego
Ma111<>hooter
:Unilted - Bobby Charlt0<n.
GLASGOW. G0S1JCZaca w Srllkocji bokserska drużyma ZSRR pok0<nala reprezemt~ję tego kraju
14 :6. Cztery wa~ki rziostaly zaikoi1czone przed czasem, bą.dź przez
k.o. lub z pow<>d!u dyskWali1ikacjl zawodników.

I

warszawska

pomnieli" o tym, a teraz muszą
ponieść tego przykre konsekwencji;ięcej ucierpi na tym Wisła.
gdyż Kota\Ja na L,'m meczu poz.
wam sobie na kopnięcie przec1wiii.ka bez pi!ki. Zostal za to 7,dyskwalifL'<owany
przez
WGiD
PZPN :ia 6 mies.ięcy. Hachorkowi,
którego to spotl<alo, wymierzono za nieb'ezpieczną grę 2 tygodnie <lys.1<walifikacji
zawieszając
karę na pól roku.
Dostalo się też niel<tórym pilkarzom Cracovii. Goląb otrzymał
4-tygodniową
dyskwalifika~ję z
zawieszenjeni. na 6
n1iesięcy, a
Procak. róvmież z Cracovii. zostal zdyskwalifikowany na 2 tygoclnic za niebezpieczną grę na
me=u z Legią.

je.o;it skład drużyny.

~ I prawda, że nLe ma.

SPORT •

kary

pode1mu1ą walkę o punkty z Polonią (Bytom) Wja~~~.t~~ctJ1~:J.r~f:~~~J~~:lf

była.

SPORT •

własne Siły piłkarze ŁKS naChociażligowych
piłkarzy Czy
feno~_ena~n~ on'"
Wisła
pobije rekord sw1ata oBr1ena w ku I

•

Wtelegraficznym

•

-przysiąc, że

Sama ją z wieczora przynio&l:am. Czary
jakie, czy co? - przesunęła ręką po ClllOle. Ale moż.e jak zbierałam, to co zileciafo z ta.cy,
za jednym zamachem wzięłam i tamtą?
- To da się chyba latwQ ustalić. Co jedna
fHiżanka to nie dJ\V'ie.
We<>tchn.ęla powątpiewająco.

- Nie ba.rdzo ... Bo przez tę fluksję, cale zmywa.nie z dwóch dni leży na ku,pie.
Za.oz;ak st1"212"omąl etara.nnic zawisłą na końou
st.alówki kropl°ę atramentu.
Miał
ba.OO.Z.O zawi·edzioną minę.

Prokurator wyciągnął )Jll"'"Led slebie nogi zmę
czonym ruchem.
Obiad obiadem, ale choćby
sz!tla.nkę gorącej h.er"baty.
Tymczas.em jedin.ak
na.wet o tym nie było co marzyć.

Otwarcie

sezonu

łuczniczego

GlębO!ki · gong zegara zac:ząl wYdzwanfa.ć za
ścianą. Który to już raz od momentu przestą
pi-enia p!l"'Ogu tego domu? Pl':W.Słuchanie trwalo
dalej.
- ... Jak Stefan, to chyba iill.ży1nJ!er Ga.nstecki.
On tu prz;edtem przychod.ziJ. bardzo czę&to. Ale
teraz to już nie.
- Dlacrego pr?JeStal przychodzić?
- Skąd niby mogę wiiedzieć? Bo to kto mi'
takie .l7JeC'ZY opowiadał - zabn;miało to niezbyt
prnekonywająco.
- Dawno był

Będzie

po raa: ootatni.?
chyba ze dwa miesiiąoe. A1Jbo i

wię-

- Czy pomiędzy rum, a profesorem doch<>d.zifo do jakichś niepocozumień?
- Chyba nie. Ja w każdym razie nie słysza
łam czegoś takiego.
Prokurator spojrzał na od.stawiOl!lie w kąt pokoju krze.sil.o.
- Czy to silny' człowiek? - wtrącił marue.
- Och i jak jeszcze... Kiedyś... to było tego
lata. Paini powiedziała, że dobrze byłoby zjeść
obiad w ogródku. I wtedy on, ten wielki s\ól
w jadalni, któremu i trzech ledwo dałoby radę,
sam jeden bez niczyjej pomocy, jakby jakie
piÓl"'ko ...
żaczek podrapal się tępym końoem pióra w
policzek. Jeżeli stól jak piórko, to ltneSlo... wyobraźnia zaczę'la ryrować ca.likiem odmieI141Y
obraz tej sprawy.
Prokurat.or podsizedl do swego płaszicza i wyjąt nowe pudełko. Jak to dobrze, że wziął zapas. Można nie jeść przez caly cizi.eń, ale gdyby do tego do.szedł jeszcze brak papierosów ...
.Ja.kie było pożycie Letyńskic.h T pytał
w dalszym ciągu kapitan.
Jak to w małżeństwie. Raz tak. raz inaczej.
.
'I'o nie jest ód.powiedź . Zle CLV dobre7
Różnie.

Zmarsrz:czył brwi. Nie łatwo było z ni& dojść

do

ładu.

Bittnerówna
Gruca

III

cej.

I

- ' ' cie.
Trzeba
prz,edoe WISZy,;tikim . przeprowadzać tu naukę
,plywania, trzeba
uatrakcyjnić
&ezan pływaakl, organizując liczne S"pOtkamia towarzyskie, a i
Strnelić
pi.J:kę
repre2'JEll1.ta- od samych goopodarzy tego t·e-cyjnemu
bram.kan.owi Polski renu v.'lleży, żeby mrodzi·<!'i: moSzymkowia.kowi, ni-e jest łatwo. gla nad brz.egami basenu mile
Trzeb.a prz,edootać si~ prz.ez silną' spędzać CZ3..S.
(n)
Zdjęcie
powyższe
pomoc, pr.zedrz..eć tsię pt-z.ez obro
przc-rlst~wia
z.na,Jwmitą
taa1ce-rli.ę
Barbarc
Bitt.nenę i wyprowadzić w pole Szymróvvnę
i jej
niemniej
kowiaka, by m.tateczm.ie przechyznak.omitc~o
partnz.ra
lić szalę na swoją korzyść.
Witolda Gruci;. Zdjęcie
bardzo
efekto-\vne,
nieDzisiej.szy mecz, który rozpocz
prav.·<la?
nie Slię o godz. 16 za,s.pokoii: rna
Jesz.cze
efektowniej
nie t~ko ambicje zainteresow:owyr.;ląda
sam
taniec
ogla.~'1-ny
bez.pośre ...tnjo:
nych gra.azy i klubu, ale mieć 0....-1
teg-0 z{;..ania ro. i.n. była
moż.e równ:i-eż poważ.n0 znaczeD:z.iś ,, o go<iz.. JO. na terenie sta- róvłll.ież
p~bE.ezno~ć
rue w układzie dotyc.hczasowe3 dionu w Helenowie odbędą się LGndynu,
gdzie ostatnio
zawody łucznicze zorganizowane tancerze nasi
ta/belki ligowej.
zd-0 byli
na otwarcie se.7..onu 1959 r . Udział
Prócz m€C2lll LKS - Polonia w nieh wezmą czolowi zawodnicy po,va.żny sllkces.
B;i.rbara BittneróWlla,
r02Jegra.ne zostaną dziś następu- Polski na czele z Elżbietą KanicGaba Obremba, L'.· Finjąoe spotkania ligowe: Pogoń ką, Januszem Góralem, i Jerzym
ze,
Wito.Jd Gl."llca, WaPOilaniia (Bydgo.s=), Górntik (Za- Kanickim. Zawo<ly przeprowadzoGay, Leszek Mibrae) _ Wisła, Górnik (Radlin) ne będą w 12 seriach na dystan. .daw
kUł-0wskl
wystąpią dwusie 5Q t 30 metró11.•.
- Gwardia (Warszawa), Cra.co- W dobrej formie obole Kanlc- krotnie w Lodzl w sali
via - Lechia (Gdańsk).
kiei znajduje się również Góral. Filhannonii, a to 19 i
Przypominamy, że przeciwnik który na eliminaeja<;h w Poznaniu 29 bm. Wart-0 będzie z.oLKS znajduje się obecnie na n u:zyska! 854 pkt. zaimi;iąc_ drug1e baczyć tę imprezę! A,
miejscu w •obeloe ligowej, rna-1 m1eisce. Startowac_ ~owmez bę
.
·ea
-~'_.
. . . . dz1e Z. Dommikowsk1, ktory za.iąc o
J >en puu ....-.. w1ęce1, ruz licza się do czołowej grupy !uczLKS.
(n)
ników polskich.
(n)

- Dochodziło ;pomiędzy niml do kłótni albo
a.wantuT1
Zakolysala ,gl-O<Wą.
- To nie moja N.eCIZ. Ja tam njjaiki!c;h plotek ..•
- Proszę odpowiadać! - przerwał jej ostro.
- Tu jest śledztwo i za przemhlczenie prawdy
grozi taka sama oopowioedzia1ność jak za fał
szywe zeznanie. Pięć lat więzienia. Zrozumiano'I
Drgnęła wyTaźnie przestrasz.ona.
- Więzienief J.€'Z'U Chryste. Mn.ie...
No wicc'I
- Kłócili-się ... Bo to w którym malżeń<Stwie ...
- Osta.1nio również~ m:a1 już dość te~o
przclewaillia z pootego w p.różm.e.
'l'yle rzeczy
jes=e należało ustalić.
- Też. . - sprawiała wrażenie zu.pelnie poskromionej.
Ja.kie były powody tych kłótni Y
A to niby względem :pana inżyniera. z.e
pani chodzi z nim n.a dansil,,gi.
ProfesD'.l" o tym wi-eW..iaH
WszY'SCY wiedzieli.
Una wcale tego n:i.e
uil{,rywata.
Biarkowski masował z zastanowieniem kolano.
Soeneria zaczynała nabierać coraz WYra'i.·
niejszych k0łl1 tu.rów. Ale llJtóra to iuż z rze<lu 1
- Co mówil na to1
- Co miał mówićf
Wy~a.ż,al. że jak nie
przestaillie, to jej da naucz.kę.
Powied:zial m<>że w jaki s;posób Y
Nie.
A ona!
Prosiła go, żeby dal jej r~·ód.
Zgadza! się f
On~ spojrzała na Bia!:lwwskie~o takim
wzrok·em. jakby palnął niepojęte gluµstwo. Gdzie t.arn. Od razu widać. że• pan go nie wa!.
Skrzycz.al bidulę, aż strach. „ Wybij to sobie z
glowy- powiada. - Nigdy! Chyba po moim trupie'. Pot.em leżala pól dnia jak n!eżywa. 1;0
zajrzę do niej, to albo płacze, albo łyka te swoie pi.glliki. A za.glądalam raz oo raz. ho mni~
lęk ,brat żeby nie zrobiła sobie czego 7.lego.
'l'aka była biedna i zrnalt.retowaina. jak jaki Pio-.

trowin.

Może

sLJnurując

on

ją

zr.eszti\ ...

urwała

na~l~.

c:a.s..110 \varg1.

Co~ ~no ...

kapit.an &;x>jrzal na n·ą baclaw<'m.
- wlerda wzrok w podl:og~ - czy
ja w'.em. l\lo-ż:e ją i ude:-7.vł,
-- ;/,darzalo sie '!
- Na wlasne oc-zy to po prawdzie n.;gdy -:iie
wi<lzialam. ale nie zawsze trz'2ba ws?:ysiim w'idzieć, żeby się domyślić . .Nance pmi.sko. J!użc
swieć nad jego du.sz.ą przeż-s .:;nala s·ę zamaszyśc:e w gruncie rzeczy ni€z~y był ctlo·.~.r1ek.
aby tyiko do niego przywy:mąć_ AJe że chara~:
r.c-r miał ciQżk.1 ja!{ mało kto. to 7.adna tajcmni~-a.
.Jeszcze za czas()w p;erw&:T..cj jego ż<>nY
dochodziło do takich hi&:odi, że choć ludzi na.
pa.moc wołać. Ale tamta.
to oo innc)!O.
,J:ik
p:zy.szło d0< czegoś. też potrafila niezgorzej pó!mis•kiem srz:myrgnąć. A ta - jagnię bezbronnf'„
Tyllro plakać i te swoje p:·gulki.
~,foże nie t:vlko ~komentował w myśli kapitan, zaciągając się glęboko papierosem. Pyt.U
dalej,
- Kiedy zma<la pierwsza żo·na profesora'
- Co 1:€ż pan ś·ledczy wyc'ągnęła prZP-d
s:ebic ob.e ręce gestem przerażania - aby ty!ko nie w złą godzinę. tfu. tfu,
na psa uro'~•
Dlaczego by miala umier<ić! Chwalić łfooa :ivje i w jak najle·µ szym .zdrow'u . .Nie dal;j ja.li:
zeszłego miesiąca przysłała dzieciom kartki.
- Gd.zie rniesz..."i{a f
- Za granicą. Bo jak odeszła od naszego pana to z jakimś Włochem ...
Ile profe.sO!r miał dzi~ f
- Dwoje. Panna Hanka i panie?. W1adysła.w 1
- Ob<,.ie z pierwszei:;n m3łż<?ństwa T
- A jakż-eby inaczej 1 'l'oć nasza obecna oa•
ni nie;::ielc otj., nieb sta,-Fl?..a.
- hte<ly miała miej.'>CP. uci~.c.zika pierwszej
rony1
- Będzie JUZ pr1-e.<zlo dzi'i'sieć hit.
- T od te"'o czas.u ma!'!(a nle widzia!a sie
z dziec'mi.1
~
.:._ Knle ...
- Ani razu~
(Dal.szy ciąg na.<:tą.pi)
-

0
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