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Czy bę
Tydzień w polityce
miliona izb do 1965 r.
żyć na raty? *Z wizytą u p. p. Aniołków * 9zemu matura
Zycie i dzieło
Na tropie tajemnic mórz
się zaczyna
sport...
sport...
Sport...
Bedricha Smetany

*

Listy N. Chruszczowa1

*

*

do Eisenhowera i Macmillana,

ryczałtem

w sprawie zaprzestania
doświadczeń nuklearnych

Cena

50

gr

Wydanie A

--- ____________________________________________________________ __________________________________________
Min. Gromyko Serdeczne przyjęcie
Łódź,

Rok XV

w drodze do Warszawy

...,

niedziela 26 i poniedziałek 27 kwietnia 1959 roku

t

Mai•a

Nad problemami

2<1 il poświęoono najwięcej czasu. Pro
KA'rOWICE (PAP). 23 bm. obra<lowała w Katowi- jekt uchwaly w tej sprawie prze
cach powołana w grudniu ub. widuje ograiniczenie w niektó:ro.ku rządowa Jwmisja do spra.1v rych zakladach pracy wszelkich
:zatrudnienia, polityki mieszka- nowych inwestycji powodująniowej i rozmieszczeni.a pr-.tiemy- cych wzrost zatrudnienia oraz
W ograniczenie budowy na Sląsłu W WOJ. ka_towlckim.
zakładów. Ponowych
czasie obra~. 1_ktorym prz.iewodm- sku
.ster pracy i_ opieki nadto proJ"ektu3·e się likwida.:.1·ę
czyl wioerru. n,,
1
K
do inprzeniesienie
względnie
ooc_hanowic:z,
·
zneJ,
lee_
sJ>O.
kilkuna.stu
mow1ono soereg 1,0,totn)"Ch dl a nych części kraju
biur i iinstytucji, nie zw1ąza111Ych
.
rozwoju ś.ląska problemów.
_J>OSledzernu bezpośrednio ze śląskiem.
Na koncowym
:przedyskutowano proJekt uch1.11ały w sprawje bil.an.su siły robo-

kłady pra.cy udekorowam.e są na
gami o ba,rwach narodowych
Polsiki i Chin. Na transipa,r·zntach widnieją napi.oy powita.lne
w język.u pol.siki:m i chińskim.
Po zwjedz.eniu miasta ma.rMa·l•Pk
~~ Peng Teh-hua·i w t>owarzystwi 2
delega·cjj
pow.stałych człon.ków
udał s·ię na tere.ny St.oczmi Szczecińslciej. Tam, podcza.s prz.eiszJo
god~in11ego pobytu, g<l\Śde chi11scy zwiedzili pochyl:n1e, na których budują się nowe jeclnositiki
pelinomorskie. Okazali oni żywe
ooiągnięciami
zadnteresowa111ie
naszego pr.ziemy.s:lu okrętowego,
0

Łodzi•

'1IA1
,,,,

Zwyc·ę

pn..ewodniczącego
Iwłenie
m..
zydińm

Pre•
Lodzi
RN_
k - EdK
a.zmiercza. -a. oraz
sztuka „Wojna i poltóJ".
w dniu 1 maja spotkamy
się na Pl. Zwycięstwa, gdzie
n~- godz 10 wyznaczono ogo·1
d

wwr a

w

-

•

nołódzki wiec.

Do zebranych

przemówi przewodniczący ZG
..,,.,eł
Włókniarzy Zwi<>zli.u
·~
·~
a następnie
Józef Sn.vchalski
'""
Biura
członek
głos zabierze
Politycznego KC PZPR.

plotką
RZYM (PAP). - Radca prawny księcia Or.sini W:ement(}wal
w sobotę pogl06ki na temat
małżeństwa jego klienta z ex0€1Sal"WW<l Irani.1, Sorayq.

doświad

ograi1ic.zyć

huai wyra.ził uzna.nie dla załogi, 1 ziom u morza i nie obejmować
wybuchów podziemnych
k~óra, .mimo młodego wieku nim
ponad :iO
w 1 ęk.szosc1 praoovn1:1~ów, p<>tra- oraz na wysokości
premier Chruszczow Qf 1 d<ASkona.le ra·dzi.c sobie :o~ 1m ,
1
problemarru świadcza, że rząd radziecki z
&lmmpllkmvam.!m1
budowy s·atJww
<'tużą uwagą przestudiował ar. .
·.
. "
·
Drugim z_ .kolei_ mieJó'JCe'n. od- gumenty przytoczone przez prewniosku
WN~dz1in chmskl-eJ d-al,ega,c~1 byl 1 ·· d ta . d •edl d
•
.
.o
_os_
1
garnizonu . ';Y en:
ter-en mJJe;soowego
Marszale'.<: Peng Teh-hua·i wrarzl :-e propozyCJe te me rozw1ązu
z czlon!rnmi d·elegacji oprowadzolJą zadania.
„Gdyby&""lny podpisali obecnie
ny przez dQwódcę garn.i!Z.Onu
g·cin. br'yg. Wojdecha Jaruzel- takie porozumienie, nie od·p<pragnienk>m
on-c>
skL.e.go ZJWiedzil miej.s.cowe kosza wiadaloby
ry, int>2're;;ując się warunkami narodów, które oczekują calkowitego zakazu doświadcz.eń. Pożycia żolnierzy.
w wielkiej hali .-;JOrt<Jiwej na rozumienie takie jedynie wproopinię puterenie jednej z jeclnootek odbył ·v11adziloby w błąd
się następnie wiec żołniierski, w hliczną'". Premier Chruszczow
czasie któroego dowódca pomor- wyjaśnia, że eksperymenty byskiego OW gen.· dyw. Z. Husz- łyby dokonywane nadal pod zie
cza praekazał .s.erdeczne pozdro- mią i na dużych wys,:kościach
~ienia dla narodu, chińS:ki-ego i 1 tym samym Z<1o;adniczy cel urodukcji
Jego a.rrnn o_d zolruerzy t ka,dry n;edopuszcz.enie do
W<>JS:k<>- nowych, ·coraz bardziej niszczyofi,oers!t1ej Jedn<X>tek
ciclskich rodzaj:iw broni jądr-0wyc·h PomoT.z:a.
nie z·•Jostalby o-siągnięty.
O godz. 20 w sfltli FilharmonH wej Szcrecil'lskiej odibyla. &ię uroczy- Ponadto wybuchy na wysokośsta aka!derrnia_ z okaZJl, 14 roczni- ci ponad 50 km również zatrucy wy.zwol-emra m1aista. Na ~ka- wałyby atmc;sferę i ziemię, pyl
dernię przybyli: czlo."Iek . BJ1Ura nidioaktywny <'<Siadałby na rośPolityCZlllego KC P_ZPR m1111,1.ste~ linności, a poprzez kannę zwioC'::oorony narodowe]_ gen. bro:i1 rząt trafiłby także do organ·iz'd
nkt
.ek·
ł
delegacia
Maria.n Spychalski,
u "'.1 zewoj&kOIWa ChRL z wioepremie- n~u cz ovv:i -a. z pu
rem i mia1i.st.rem obrQTly mairnzał ™8: trosl~ 0 zdrowie ~udzk:ie '.lkiem Peng Teh-hua.l na czele, OOJę'tne .iest, czy opa_a pyłu radelegacja Armii Ra.dzi-eckicj z dlOaktywnego n;:istąp1 w ,wymna wysokoSCI 40,
ku wyb_ uchu
do.wo' dcą grupy woi·sk nńlnoc"'"'
nych gen. pullw\!mi:kiiem G. Chi- czy tez OO km.
Premier ChruS2'JCf7,ow stwierta,gorowem na czele.
Oboon.o byli równi.eż k:ierowni dza, że zawarcioe takiego porozucy placówek ko01wularnych w mienia mogłoby być uważane
Szczecinie: Cwchootowaieji, Fin- przez· narody za postępek lllieuCT-c1wy.
landi•i, S2lwecji i ZSRR.
Według mego zdania - pisze
Wśród burzliwych owacji mair- na· podN. Chruszczow
Teh-huai pr.z.ekaizał da.lej
szalek Pen!:!
t eh
··
t
~
dla WoJ·ska Po1s.!cie.go na ręce 5 a.wie propozycJ1 wysun1ę
. •- Y .
1&w.ie.ie
Was,
przez
i
na.s
mi;nistra obrony narodowej PRL pr7...e-z
· ·
··
., .
'k
dar ca. owi-ta mif.__1wos_c :wa1ez1erua
sztam.dar
pamiątkowy
ta.kiego rozwią:zama problemu
Armili Chińskiej.

W tym samym czasie w re-1
j-Onie Al. Kościuszki i pobliskich ulic będzie się

'""'""'-"''~„

...... _________ ,.....,__

w środę

do Polski
WARSZ.A.WA (PAP); za.oro...~e

Na.

przewodnicząoego

R~dy Państwa PJ;iL przybędzie
do Polski w dniu 20 bm. z Wlzytą oficjalną prezydent Repu-,
bliki Indonezji. dr Sukarno.
W podróży do Polski prezy.;
dent.owi dr i::lukarno towarzyszyć
będą: roin:.ster spraw zagranicznvch dr Suban<.lrio, mini.ster do
weteranów wojcnnycn
~praw
Uha.erul Saleh oraz inne 060by.

Spotkanie
u prze w .. Prez.

RN m. Łodzi
E. Kaźmjerczaka
Wczoraj
dium RN

odbyło się
m. Łod:z.i

w Prezy-

s1J<>tka.11ie
Edwarda. Każmierc-za.ka z redaktora.mi naczel
nymi łódzkich pism cod-ziennych.
PAP i Polskiego Radia. Na. sp-ołl
kanlu które upłynęło w serdecz
ne.i a'.tmosferze, E. KaźmierC7:.a'kl
omówiJ najwa~niejsze za.gad.nie.o
nia z dzied-zhry gospodarki lokal·
ncj ~ra-z prcblemy .jeszcze_ ściślej
&""Zej współpracy Rady :NaJ'04<>wej i jej agend z prasą,.
przcwo.dniczącego

Czy zobaczymy
Giuliełłę Masinę
w Łodzi
Bawi-,ca w Pol~ce znakom!~
aktorka wioska GluUetta Masina - Jak już podawała prasa
krGcić będzie u nas plenery dCJ
filmu niemieclticgo pt.

Erdme".
gnęliby

Sławną

, •.Jons und

aktorkr, pra-

oczywiście

zobaczyć

.__._...,,,,,~

zbierała '

$

;~~;;l_·::d·lo. i;~~~~:ecą~.e~:~~ :w1ELKI KONKURS~S
huU;
ruc
orzeo1sv
znasz
ZY
LPŻ, i'ii'm•m••••••m•i••••-•••••••••••

widuje się, że maszerujące
pod sztandarami ZMS kohnnny harcerzy, sportowców,
Aeroodubu, PTTK, młod:zieży
akademickiej, szkól licealnych'
oraz młodzieży robotniczej liczyć będą około 25.000 osób.
Po południu 1• i.vieczorem na
wielu placach łódzkich, w ...,._r.~
kach odbędą się zabawy, imprezy artystyczne i sportowe.

--=----------------------------

Polska n1·e wez'm1·e udz1·a1u

w o br a dac h kom i s1' i
do spraw poko,·owego wykorzystan1·a

przestrzeni kosmiczne1·
NOWY JORK (PAP). - Charge d'affaires a<l interim sta-łej
Jacek
delegacji PRL w ONZ
Machowski przesłal dnia 24 bm.
na list sekretarza
od'pmvi.edź
HammarONZ
generalnego
skjoelda w sorawie zwolama
posiedZR.nia
na dzień 6 maja
komisji do spraw pokojowego
kowykorzystania przestrzeni
polska
Odpowiedź
sm.Jcz,nej.
stwierdza że w obecnym układzie korrtisja nie będzie mogla
wypełnić swych zadań, wskutek czego zw•>lywanie jej w
chwili obecnej wydaje się nieZgodnie ze stanowicelowe.
XIII sesj.i
sltiem zaję<tym na
Zgiromadzenia OF.ólne~·o, delenie weźmie ugacja polBka
działu w pra<:ach korm.sj:i,,

termojądr,Jwą.

Nawiązując

p-0-

Śląska.

obradowała komisie rządowa

Soray1i

Rady MiniPrzewodniczący
strów ZSRR, Cnruszczow wyraża na wstępie zadOWJ)lenie, że
w swym liście z 13 bm. prezydent EisenhCl'\ver zgadza się, iż
nie nal-eży dopuścić do fiaska
rokawań w Ge-cewie w sprawie
zaprzestania doświadcz.et'l z bro-

praoownikami,czeń

' W T ea t rze
•
* uroczys y WleCZQl.'
Jara a
* w1·elk1" Wl·ee na PJ .
I st w a
* D efilada ł6dzkie1' młodzieży
.
.
* W 1eczorem
za b a wy I. Imprezy

2.5 bm.
W ARSZAW A (PAiP).
.
1Przed południem przewodnicząNajwyższeg'.>
Prezydium
cy
rzgromadzenia Ludowego Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej C<>j Jen Gen zł::>żył w Bclwedeo.e wizytę I seWJa!k:re1:arzowi KC PZPR przewodcyslawowi Gomułce,
W Łodzi trwają intensywne
Rady Państwa
inicz:icemu
do obehodu I
przygotow;1.nia
M
Aleksandrowi Zawadzkiemu
·
. W zaklładach pracy przy
t aja.
~
iprezesffwi Rady Mina.straw
s ąpmno już do dekorowania
Józefowi Cyranh:iewiczowi,
produkcyjnych i budynhal
•
•
*
PQ zakończeniu wizyty w Bel- ków fa.brycznycb .
~
"' ·
•
4'
Ob h d
_,.,„zy'111.ederze przew,""mc.zący
J.-maJ 0 we ~zp 0 C ~ Y
dium Najwyższego ZgromadzeIlia Ludowego KRL _ Coj Jen czną SI~ uroczystrro. w,1eczoSl"
odb"dzl
rem , ktor
" 30 bm·
• " ·' e
· Y
Gen oraz tow_ arzyszące m.u OS<>-. \
T eatrze un. J ara.cza. N a
by udali się na zwiedzaiIJ.1e w
program złożą się: przemóWarszawy.

Małżeństwo

przybędzie

LIST DO PREZYD&."1TA
ET;SENHOWERA

dookonalą opinią.
bezpośredni.eh

do Polski

czej na śląsku w najbliższym
siedmi.ol-eciu, rozmieszczenia prze
my.stu. komunilracji w górnośląskim okręgu przemysłowym,
budownictwa mieszkaniowego i
i;.zlmlnictwa .zawodowego.
Jak stwierdzono, sytuację w
dziedzinie zatrudnienia w w->j.
katowickim w latach 1!)59-6.J
chara.kteryz.ować będzie brak do
statecznej liczby ludzi do pracy.
Toteż zespól bilansu .sily roboczej stwlerd.zil m. in. konieczność mechanizacji robót w zakł.a
dach produlccyjnych, usprawn:enia pracy w ~iurach i W_Yd.atnego podniesienia wy<laJnosci pracy. Pozwoli to zrezy?'Ilować z
zatrudnienia ok. 2 G-iJO tys. o.
sób.
Zagadnieniu wlaściwe~o roZ!'nie&Z'Czenia prremy&lu slą&kiego

Prezydent Sukarno

nią

cie.sizą

Coj Jen-Gen

społeczni.

-

zgotowali mieszkańcy Szczecina
delegacji chińskiej z marsz. Peng Teh-huaiem na cze e
. którego et.aJtki sLE: w Chido propozycji EiUroczystości ' w 14 rocznicę naich
senhowera, by po-rozumienie w
'
zaprzesiania
sprawie
z
rozmowach
W
chwilowo d')
i
robotnikami
wyzwolenia miasta
Stoczm1 ma·rszalek Peng Teh- strefy wysokosc1 50 km od

MOSKWA (PAP). - Agencja
TASS podaje, że 25 kw1etnia wy
jechał do Polski na konferencję
m!nist.rów spraw zagramkznycil
krajów - ua:z,e&tni.ków Ukla.du
Warszawski-ego oraz ChRL pr7.ed
sta<Wiciel Związku Ra.dziec.ki.ego
miillister
na tę konf€'reneję,
IS'pra.w z1granicz:nych ZSRR, A.
A. Gromyko. Wraz z A. A. Gromyką udal ~ się do Warszruwy na
SZCZECIN (PAP). 25 bm. pTIZY
konier.enc ję wi0zmi111ister spraw
zsgraa1i_cznych, V!· A. Zoriln, do- była oo Sz,cz.e,cim.a woj.skowa delegacja dobrej willi i przyjaźni
radcy i ek;:;·p.,_"T01.
Chtń.sldej Reipublilki Ludowej z
wioepremierem i miiu1.i1S1trem obro
p
_,,_.
en.g
ny ChRL , mans:za=:'l;em
Gościom
Teh-huai na czele.
chińskim towaczys.zy wfoerrunister obr<l'.!ly narodowej, .srzef szta
bu gen1eralnego WP ~· brom.i
2.5 bm. Jerzy B<m:lziJ:owslti.
WARSZAWA (PAP).
JlT.Zybył do Polski z kilkudnioWzdłuż drogi z lotniiska do
wą wizytą pn•..ewodniczący Pre!Zydium Najwy~:.Szego Zgroma- miasta groma<lzily się tysiące
dzenia LudowegC> · Koreańskiej SZClleClill~an, witając rerdecznie
Republiki Lud<>wo - Demokra- przybyłą delegację. Domy i zatyczncj Coj Jen Gen.
Go.5cia koreai·1sjtiego witali na
Clworcu: członek Biura Politycznego KC PZPn, przewodniczący Rady Państwa Aleksander
Zawadzki, ez.lonlmwie Biura Poł
Józei
litycznego KC PZPR Cyrankiewicz, Ignacy Le>ga-So,
wińsk:i, Adam Rapacki i Marian
CZ
) ffi •
Spychalski <>raz liczni działacze

przybył

Nr. 98 (3862)

Amba- zaprz.estarrlia doświadczeń, k;tf>re
MOSKWA (PAP). sadorowie ZSRH w Waszyngto- odpowiadałoby interesom panstw
:r.ie i Londynie wręczyli w mi- poo.iadających broń jądrową., I»
nisterstwach spraw zagranicz- dobnie jak i inter€SIOID wszyl5t(Dal.s.zy ciąg na str, 2)
nych USA i W . Brytanii odpopremiera Chruszczowa
w;eazi
na listy prezyd-<mta Eisenh()wera i premiera J.\!i.acmillana z 13
bm., dotyczące zaipr.l.€61.ania d-0śwladczeń z br0<nią nuklea11111ą .

W związku :z.ie zwołaniem ·na
dzień 6 maja p'.Jsiedzenia komisji ONZ do spraw pokojoweg•.)
wylmrzystanda przestrzeni kosmicznej, o decyzji nieuczestniczenia w pracach komisji zak-0-

munikowały również

Z·wiąrzek

Radziecki i Czechosłowacja.
kraje socjałiJak wiadomo,
Gtyczr. ~ reprezentują pogłąd, "że
skład komisji p()Winien być <:~
paryitetu
party na zasadach
między delegac:jami Wschodu i
Zachodu. Na ten temat - jaik
przedjuż inf=mowaliśmy że
stawiciel Indii ośwliadczył.
posiedzenie komisji „w chwili
obecnej i w obe~nych okolicznościach nie br~dzie służyło żad-

uym

DOŻYtec-Ln.vm

cel:om''.•

l

(

iWielki konkurs, organizow&ny przez naszą redakcję wePrezydium RN i WRN,
i Inspektoratem Ruchu
'dzk"e"
-" wo·e
D rogowego K\.OmeuuY
•
'"'
1 J MO - dob1"egł •-on·ca
J wo
1con k ursowyc h przy 12 PY ta ·
12 k
•
· ·1·1smy
-uponow
~
Za.m.iesc1
nia.ch i rysunkach, na. które będa musieli odpowiedzieć
uczestnicy k::nkursu na arkuszu zbiorczym, który za.mieścimy w najbli7..szy wtorek.

spół z Wydziałami Komunikacji
lfomendą Ruchu MO m. Loclzi

Wystawa nagród. których jest kilka.dżiesiąt, mieści się
w witrynie Powszechnego Domu Towarowego Pt:ZY ul.
Piotrkowskiej 98.
w dniu dzis;ejszym zamieszczamy kupon konkursowy
rezerwowy dla. tych, którzy z różnych przyczyn nie posiadaj:J, któregokolwiek z kolejnych numerów. konkursowych.
można wpisać numer, którego brakuje
Do tego kuponu
uezestn.ikowi konkursu, a. więc C>bojętny 3, 4, 11 czy 12.
Odpowiedzi na konkurs na arkuszu zbiorczym za.mieszci.onym we wtorkowym numerze „Dziennika Lódzkiego"
należy nadsyłać pocztą do dnia lil maja włącznie poczy~
nając od środy 29 kwietnia.. Można również ar.kusz zbiorczy.
odpowiedziami i dołączonymi 12 kuponami kontrolnymi
składać do urny umieszczonej przed wejściem na klatkę
schodową do reda.kej; „Dziennika Lódzkiego (Piotrkowska.
1.r 96). K<mieczny jest dopisek na kopercie „I\:ONKURS
RUCHU".
Dokładną listę nagród zamieścimy w najbliższych nnmerach „Oziennika Lódzkiego".

„

!
Giuliett.a. Masina w filmie
„Noce f'.abirii".
Fot. - CAF
wielbiciele jej
łódzcy
równfeż
talentu. Jak się dowiadujemy
nic wydaje się to rzeczą niemoż•
Albowiem, według inforliwą.
macji Działu Upowszechniania
Wiedzy Lódzkiego Domu Kul·
tury zadania tego podjęła •ię
Federacja IClubów Filmowych
która przeprowadziła wstępne
rozmowy w sprawie przyjazdu
do Lodzi..
Masiny
Giułietty
Sprawa jest podobno na dobrej
(lg)
drodze.

Wystawa
ZASTĘPCZY

kupon .konkursowy nr _______ _
(w:yciąć

I

dołączyć

do odpowiedzi zbiore21ej)

sputników radzieckich
w Pałac u Kultury
WARSZAW.A. (P.A.P). - 25 b!I!.t
2'JO.Stala otwarta w Mu.zaum 'J.'e-i
wy.stawa r~
cłmiiki w PKiN
Otwa.T'C'.lal.
dziec.kich .sputników.
ambas.adOJJ
dokon.al
wy.stawy
ZSRR w Po~ - Pi,otr ,A.~
&iimĄw.

•

Pól miliona izb do 1965 r. gf!!aiu, Listy N. Chruszczowa

Ziazd spółdzielczości mieszkaniowei obraduie

POD

--AMmN
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(Dolrończen:ie ze str. 1)
kich il!l.ny>eh krajów, a ponadto
umożli1wHo
ustanowi.en.ie takiej
k0111t.roli, która gwaraintowałaby
śchs.łe przestrr.ega.nie układu.
Na.jpowa:7.ni-ej&Z<1. różnica w n.a
Dzvch i w Waszych poglądach
dotyczy kwastiH wysyłai11ia i;rup
i:r-'8pekcyjnych w oolu badainia
zjafWilSJk p.odejrzanych jako v.;ybuch:v ją<lrowe. Jak Painu wiadomo, w cza.si.e p-obytn w Mos.k:wi-e PI"21l'Ili>er W. Brytaniii MacmHlain wyraz.ił zda.nie, iż mO<i..P.a
byłoby p<J<r<YZUmieć się w .s'poraWi•e dolmnywa.nia oo ro'.m pewnicj z gór;y U.>~alonej h:z.by insp·ekcji za-równo na teryto>I"ium
ZSRR, jaik i na terytorium USA,
W. Brytanii i i·ej pc.s.iadlości, o
iJ,2 raip.orty )1'Ql!;•terun.ków kontro!
nych bódą sygna!Lz<J>wa•ly zjawik.
kt'
""'b
b d ·,
Il -::i-,
?N' ,r;io,,„, Y
u zie. ~
d'eJrren„e, iz są wybuchami 1adrowymi. Ocz.y·w'iście in<>Oekcji
ta.kich byłoby niewi·el-e. Sądzę,
że wlaścLw'•e mówiąc n.ie
ma pot~by, _aby bylo wi.ele takkh wyja.zdów na Ln.spek.cje do

w o~adiz:te Chodel powlat Bełży
odbyła się 25 bm. u roc.zystość
wmurowania
węglelne
W sierpniu ub. roku go pod wkolę kamlenta
- pomntk Tysiąc
:wbrainiu założyciel.::ikim było lecia. która dla upamlętmle·nńa
z.al>t'dv.i.e 58 ozkmków, dz:iś spót- c1Zlałaln-0ścl społeoo;nej w tej miej
Wczoraj, w Sali Kong;re.,"'OWej
Nl-elctór.cy dyskutanci poruszyli dzi·elnia Uczy 155 cz.kmków. W scowości ks. Pi·otra Sclegierunego
Pa.ta.cu Kultury w War.s,7,a,wi.e rozj &prawy tmv. klucza we wla<lzaich grudni.u ub. roku prz,ekazaino nos>lć będzie jego imię.
Aktu porażenia kann!.enla wągiel
Pf?~zą.ł obra<ly. II O~ólnokrajowy I ZSM. Byli to przeważnie rwcz.- plac budowy ZBM 1, a dz:iś dwa
neg.o dolco.nał w obe0no~cl setek
ZJazd Dde:gat.<Jw Spoldz!elni Mi.e 1nicy spóldz'elni typu wl.a&nościo bloki dopriowaclwine są do wy- z,1w0>mad.:wnych miesa.kańców Cho
drugiej
kondygnacji, dla marnzalel< Sejmu - pro:eWO<'l6".<1'.i:<miowych. Na obwa;rcie obrad . wego. Zjazd zd·ecydowaną więk i;okośd
przybyli m. in. członek Biura szością glooów odrzuci.ł prQPozy przy czym j.ed-en z nLch będzi-e nl.ózący Krajowego Kom•<tetu Spo
lec7mego FunrluSQ;u Budowy Sa'.Jkól
Po,lityczai.ego KC PZPR, wLoepre 1 oję ustal·em.ia z góry ilu czlV'n- gotowy w roku bieżącym.
mier Stdan .Jędrych01W&ki, I ków w zarządzie mi.cć będą
R·egina Hand:oolewicz JJQdkre- - Czesław Wy·cech.
minLst~r
gccri><J>da>rki komuna]-' prZRdst.awicicle
spółd:zielcw-ści ś!i[a dużą pomoc. ja.ki-ej udzieli- ZASADZONO S.l!'.TKI TYSIĘCY
nej - St. Sroka, eekre.tarz CRZZ wla&IJIOŚciow.ej.
ły .o;półdzi•elni
Raida Namdowa.
DRZEWEK
- !!"'....na Jani,•t!ievw,.ka oraz. prz;zd
Kcmitet Dziielnioor""Y PZPR
I<.ońoowym akordem
tegoToczst2.w'.dz.Je KC PZPR, StronniW pi-arwszym dniu obrad prz.,e ZBM-1.
iiych „Dni lasu I zactrzewie>nda
ctwa Demokr.atycvnego, orgam.i- maw~ała równi-ez prz.E!'\"70dnicząkraju". które ro-ipoczęly si<: z po
zacji .spółdzielczych.
ca Robdni·cz;?j Spóliz.idni MieDziś zakoń=le obrad zjazdu. m:ątki·ern kwiebn'a bylJO masoszkartiowej przy ZPDz im. GlaE. Tul.
we ~a·d~"mie drzewek w dniu. 25
Prn9w<cdnlczą.cym -<amu WY-.
- - - - - - - - - - - - - - - - bm. W:c1ęla w n.im ttdi?:tał stuzba
bra.'10 p01Sła Eugenlu.,:r.a Aj:rKmleśna, mroW.ież ze s.vltól podr•~awo
• kida - )Jll:'e'hnSa R:uly N ad:zla<rwych i ś.redsni-ch a w 11-cz.nych wy
1>~dka•ch róvmueŻ miestZ"kańcy
cwj Spól<lz1eln..i ,,Loka.tor" w Ło
łych ws>\.
dzi.
S?.ó.<Zenie d.r7.ewek trwać będtz.ie
Po wybo!7;G pre7.ydium. w imie
ta:kże w ruediz.ielą, 2G bm.
ni·U KC PZPR i rządu zjaz;d ?<>witał St.efan Jędryd11C>"N~i.
ka.żdego kraju.
W swym prz,ernówio:!lniiU po.c'lJuż sam fakt, że w okręgach,
krcślil
on rolę, jaką s:pz.1niia
w których we:llug W&kaz.ań odEJP{ild;.'.-elc-.u03ć m1-e8z.kani<>wa
w
p01W'.0dni.ch przyrządów zaszł;r
polityre wytycz;onej p.rrez. parz.jai\0.,~ka pod.ejrz.e<Wn!IJJe jako wytię. Ruch spóldzi·Elczr>ści miesa:WARSZAWA (PAP). w dalszym bu.chy ,i<}dl"OV/•2, może być d.okokaniow.ej ma srzam1St~ .c:.iać s·!<~ ru
ciągu odbywają się
w kraju na- nain-9 śledztwo pO!Wl9trzyniych'9..'!1 ma.so;,vym - stwierdził Ste
rady wojewóclzltlch o-rga.niżacji walby pańsVwa czy też OSIOby,
fac'1 J ędrychcrVJ"s'<i.
Związku Młoclzic:!:y Socjalistycz- któr•e ch-c'alyby dokonywać wyuej. 'l'ematem nara-O są problemy
W dr" --ifm ctągu zapewnił \fil
p1·acy wychoi.v!twczej I oświato- buchów ;1a;:u,97,ając przyję.te n.a
sc-jldz'""lcóv•. że państwo ni-e bę
wc;I wśród mło<l.zlezy, sprawy &~bi·e zobo.wiąz.a.ni.'.'1..
dz'c .sz.;:,z~dz.ić pe>:noey inicjatywz~ostu aktyV!ności politycznej I
„Pragnąłbym. Painie Prezy<lenw:c !'po-k·czn.cj przy nniwląz~owa
;iutorytetu zwią?:ku oraz Ilełnllęn ci•e - pis.z;~ Cht-um1;,2lOW dać
ud7.ia1u
irrup
ZMS
w
„ealoizacji
wyraz.
nadzilei, Źle propozycje rzą
n'.u Jc•.v>c•">ti·i mi·:yq;i(amiow-:?j. W
nak.reśltmych
przez. HI Zjazd
tej eh.wili roz:waża<na j.est spraPZPR zadań elmnom''"Zlltych.
du radziiock;ego 1>pfl'tkają się ze
W.:1 pn.)•znania dal.--:>zych dodati\m
25 bm. zakońc2yly się we Wro- z1'0'ZJUmleni0m :w .s.troiny Pana i
wy~h kr-edytćr." dla
spółclzielm..i
cls.wlu obrady woJ. orga11lzacjl ż,c osi.ąg>nkmy porozu.mi>E111qe w
m'.a'1l:!cainiowy.ch.
ZMS, w których wziął ud:.lal ~e- jedn<e'.i z na.jwaQ>Jn:iej•<>z;ych i na.1krel.l>rz KC PZPR i I sekretarz bardziej palacych apraw ob>ecMinhsiter goopo-darki komunalKW Wladysław Ma.twln oraz I se- nej chwiJi. z.e sw.ej .<;itir0<r1y doll'bej poinformował spóldzl·aków
krtlt:i.rz KC ZMS Marian n.en.lte. ł .
,„, h st ,
b
w tym samym dniu rozp('lr,zęły o~ymy wsz,e1""c. . airan, a Y
o sz;sr-egu roq;począdz;3ń 0<pra~o
się
obrady
konferencji
Zl\fS
w
Ol."P.ąginąć
p.orozum1-en10
datycr.ące
wanych lub b~dących w trakck'!
1

Q ' d naszego

wysłanni~

żewskiego
dz;el>ffivic.z.

w Lodz:i Regina Ha.n- ce

na

I

„Syrenki'' na

ca-

taśmie

Woiewódzkie

kmlferencje ZMS

Blaiym~tvku,

pri:ygo-~vania,
a st.amowiących
n<Y~•e udogodnienia dla apóldziel
czości.

Po pr:z-emów.i..eniach powitalnych przr~taw'ic'.ela CK SD JXll.'lla Wydry i P•·eres.a CRS Jat'iczyka oraz wyb:J'I':oo korni.siii
zjazdowych, 5•P.t"awwAia.nie Zarzą
du Zwis,:z:ku Spółdzielni Mic•zka
:niowych z.łożył prez,es Z&J,VI Marian Nowicki.
Spra.wozdanic ooe:nia dot.ychburzliwy rozwój ruchu
epóldz!elczego i omawia wytycz
ne na Jata 1959~5. W okresie
tym b·1downict.wo spóld.z'.elcw
odda do użytku 500.000 izb. Jest
to ogromne Z3.da.nie, wymagają
ce pelnoej mobilizacji eil społecz
nvch. W parre z tym Z'l.da.ni.em
będzie iszedł
wzro.st 8?.Cregóiw
Bpóldziel.czych, przy czym zwlęk
EiZY się T>Okażnie ilość
robotni-

„Synmki" schodzą rY1micznle z taśmy FSO na Żeraniu. Plan
za pierwszy l<wa..-tal br. wykonany :wsta! w 100 proc. Jes·t to
duży sttltces załogi.
znane są l>0wicm trudności, które należało przezwyciP,żyć zanim uruch Clmiono seryjną produkcję tych
p(lszukiwanych przez mlłośnikó w
motoryzac.Ji
sa.moch<>dów.
W tym roku załoga Żerania tlast.arczy na rynek 3.500 „Syrenek".

Na

zdjęciu: taśma montażowa.

tot.
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La~a

Funkcjonariusze Komendy M. O.
pracują

przy

porządkowianiu

ligańskiej. Po prostu ponad

100

nie zgadza się na występy
Zespołu

Aleksandrowa i cyrku radzieckiego
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su w życiu kulturnlnym stanów
Zjednoczony.eh.
.
p. od
ed a1 li :Yi;uj
'OW
z-enie
·to
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{
rprzy. e
pewne kola w USA.rtl Na
kład dżiennik „New Yorlk Times", szczegqtnie wrażliwy na
W=oc•" wieczorem
w hałi
"•aharu·a t~m"""r~·t,•ry nr.li'"ycz„,
~
·~ „~ ~ ·~
... -- "
sportowej „Spol:em" w Helenonej w Waszyingtmlie, uailuje o- wie gościli. ucz.es.tlili.cy ~omkunu
tafJnio pomn' j
ć sukces ax czytelniczego, zo11aanb..owa.netlo

1•ego uczestnr„k•o' w

u

rego,
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zgodnillśmy już pewne zai.9adnicz.e
spra;vy. .Jesteśmy zgodni oo <Io

1

!

I

że roz\l.riąza.nla winiejącycll

trudnośct m:ileźy sz;ukać

na

drodze rokowan. Cały św.iat poklada wiclki.e
, n.a.dzie.i-e zarówno w !konferencji ge-

' ~~{::~:J~ s~~~~ą~~ó~

'l'ymcza.sem rząd Ul:!A podjął o.statroo kroki, bucl.zą,oe duże zanieyokoje11.ie.
.F1-0z.począl on miww\vicie fol'ISO' w.ne zaai;atrywanic .niektórych państw
, N ATO w n.ajnowocześniiej.szą broń ra..
kietową.
Jednym z tych państw jest

móc obronić się przed ,,napaścią, komumstycznl\".
Rzą.d St. ZjednOC'T.onych bierze 11a
5ieb1e wielką. od:p<>wiedzia.lność prz,e11
ludzkością, prowadząc mimo V\.ielu git>sów )»'ZCBtrogl polUykę uzbrojenia. .N.l:U:',
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Eksperci zachodni
przygotowujący
dokumenty dla ministrów p:rze·diużyli
o dwa dni swe obrady. Da.Io to pole

jęla niezbyt rad<lśrlłe, gdy:i: -0wiacza. to
p1>ra.żkę polity(l'1)0ą rządu ang:ielsltiego.

PC'J'lit'Waz eksperci na.wet pr:zedłuta,Ją.c
o.braidy, nie zniwelowali zupełnie różnie, om;ekuje się z zainteres-0waniem
spotkania zachodnich ministrów spraw

:u~:::;r:: l>:nlta.r:1~~!~:le

z:

chodu do konferencji genewskiej.
z na3zej· strony takim zasadniczym
punktem przygotowań będ'Zie rca;p.o..

'Cf

NRF.
Wypo.s.a.żen.ieprzy
tegojednOC7.eral.ym
prui.stwa w
broń ra.kietową,
maga..-ynowaniu glowi.c atomowych na
j€go terenie stanowi akt bezprawia i

może niekorzystnie wpłynąć lub wręcz
uniemożliwić oaiągnięc!e jakichkolwiek

w Uenewie.
Tak by m'lńna P>Okrótce l!ltreścić &11tatnlą, n-Gtę ZSRR do rz~dtt USA. Wyraża <'Jl& poglądy, pOd którym.i my, tu,
w Polsce, m-ll'lemy pooplsa.ć się obiema rę. ltami. Niejednokr-0tnie r.ząd nasz
licznym domysłom. Za główny !)l>WÓd
zwracal uwagę, że PoL<>ka. nie mo7B przyjmuje 11łę niem<ll'iiność weześniejsżezgmlzić się z po>tityką, która daje oo g0 usunięcia roo:bieilności, kłóre w dalręki Niemców, i to Niemców pieczo- .szym ciągu istnieją między W. Brytałowicie kultywujących tradycje Hitlc- nl.l\ a r~tą partnerów zachOO.nich.
ra, niebezpieczną broń. Dla ludzi zna- Anglicy, j.a.k wia.tfomo, usiłują przeforjących ist.osunki panujące obecnN! w
sować swoją propCYLycję stwwzenia
f NW', bajeczki o rz;ekoono obronnym strefy ograniczonych zbt<&jeń, oo natra
ł charakterze zbrojeń w tym państwie, fia na sprzcclw ze strony Borut i Pasą dziecinnie naiwne. Zbyt znane są ryża.,
Pola.koon na.str<&je kół wojskowych kieNa ogół wszyscy si\ zg.odni, iż Bryrujących Bundesweh1·ą, aby dać 1>ll'l tyjooycy w imię „jedn-Otici Zachodu'",
nabrać i uwierzyć w hisiocyjkę o do- ·zrezygnowa.U z wysunięcia tych propobr,rch Niemcach, którzy zbroją. się, aby zycj.1, oo z kolei prasa angielska przyrezultatów na konferencji

l
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czyna.jl\Ca się jutro w Warszawie lmnfel'encja ministrów sp·raw zagra.1ric-11ny()h państw Paktu Wa.rszawskje&''1, z
udzfałem przedstawiciela Chin Ludowyeb.

•

•
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Na Bliskim W11Chodzie godnym za.not<Jwania faktem ob&k clą.gie trwającego st>t>ru iracko-egipskiego, jest konferencja naftowa państw arabskich w
Kairze. Charakterystyczne,
:.!;e nie
wzięli w niej udziału pr.rei:t..stawi<'i.P!e
Iraku, J-O'rdanii i Tunezji. Wielkie to-

warzys~a naftowe
poczu}y się
ważnie za.nie1wl!luJ>jone
wynikami

dzi.ecki-eg'O opinia publicz:na, opi-

nia nairodów jest ponad ws.eystko oeiruniejsza".
LIST DO PR.EMIERA

MACMILLANA
Premier Chruszczow podkretlai
w liście do premiera brytyjskiego,
że propozycja
prezydenta. USA,.
popiernna przez premiera W. Bry
ta.ni-i. nie roz.wiązujc za.da!.1ia. N„
S. Chruszczow przytacza na d,ow6cl tego argumenty. zawarw w
!iście do prezydenta Eisenhowera-.
Szl!f rząrlu ra<lzleclciego podkre;
śla swój pozytywny stnsunek dG
wypowier"zi preml~ra Mncm!llana
w sprawie d,..,lrnnywa.nia ins])eltcji
ZJa.wl•·k porlej rz:>nych jako wy'mchy Ją<lr„we I sCwie.rll:za, ż" propozycja Macmillana w sprawie ustalenia z góry dla każdego l<raju
liczby w:vjaztlów grup inspekcyjnych może stać si<: doflrą podstawą do zapewnienia sukcesu w rolto-waniach o za.przc~it~nie tl.otwianczeń
z bronią
atomową 1
wodorową.

CbrnszcZ><>w wyraża prz<!kona•
nie, ii; pr„mh>.r r.tacmillan ze swpj
strony udzieli wska.,,ówek przellstawicidom W. Brytanii na k<>nferencJl gcncwskle.f, aby dołożyli
staral1 w celu rozwiązarnia tego
problemu z uwzgl<;dni-:nlcm sugestii, uczynlonych prze7. pren:Jera brytyjskiego w Mosl<wlc.

Wkominie „Batorego''
chciał wyjechać

za

granicę

GDA~SK

(PAP). Ba'I'd!ro szyb~
!ro i niefortunnie dla Sta<ntsłavra
Ru.perta S<koń~:zyla się po<tróż n.a
gapę ,.Bn·t>o.rym". W kl1ka godzin
po >vyjściu $tatku z pw-tu gdyń9kiego na wywkości Rożewia 11:ałoga wykryła „doclatkowego" :pa<;a
żera w czeluściach jectnego z k.omtnów tego s1ta1lku. Zaimie=ał o>n
w tym uk.ryci·.: dopl:yinąć do Danii.
DecY12Jją kaipita;na stałJku., pasażer n& ga.!)ę muslał pnzesiqść sdę
~la płynl:)cy do Gdyni traiv.•Je.r r;l>a oki „ RaJW a•'.
który p nzeik.a!Lał
go jecl;rnosuce WOP.
.Talk się okaiiało, Sta<nJsław RJUpert, ktÓl'y jest praCOW>nóiklic.m :Dltz.ycq,nym d2llabtt trM15.portu PLO,
ws:zedl na stat€<k niepostt"WŻenie
w cziwa·rtek 01<. goo1.J,ny 2J. Podróż za g;ra1t1'Lcę w kcmi:Jml,e ,;Dato
xe>go" 2J!J.aj&ie fLn.ał na łaJWie· są

Łódzkiej Telewizji,

które prze.
bieg .lro1~kum.u tram;.roitowały :l
film<YWaly - eliminacje
staly
. . t
.
.
SJ.ę in -eresugca 1mprezą, prow<0.dziooą pru:z red. Polskiego Radi.a, M. ,leżews.kiiego, w atrakcyj
nej formie „zgaduj-zgaduli".

2'.'vi~ązek Zaw. , Praicown:uków
8poldz1~l~ci;, kt?.I'Y .zru;sz.a pra
oownik.ow '-8v spo1dz1.elm na.su,go woJ-ewództwa. potrafił nadać
konilrn~rowi duży rozmach .. El~~~nacJe.
w.stępne rozpo-czely
su~
JUZ
w li.sto.nodz1t2
Stanęło
do
.,,...
· ~
. n.ich blis:k.o 200 ucZ>eStniikow_
Trzech spo.;:ród dziewięciu najl...,.,,~~ch,
popisuJ·ących f'ię w
~„~„
dniu we2'JOI'ajszym,
weźmie y<l:ział w fin.ale konkursu. ktory
odbęctz;..e siQ w Warszawie.
.
ć
.
Z i:z::..„Olkazji w<:rt:o 3~afu~
1
k'::., tc~
~ ?W<>Je.J ·erza ,.,,,.,,_.:.M
na zorg..'Ul.i.zowanym
..... urameJ rue zam1

stać

~ &ie.

konik~r
yv,-•~-

Wkrótce rozpoczną się eli-

miina.cje do konkur.;u recytator.sJctego. W najhliż.szych plan'lch
konterencj.i, gdy:i: z przebietu obrad! ZWiią7iku leży również :wrganiwynlk.a,Jo weaile nied'\llruzn.acznie, że
wani.e wystawy a.matorów-plapaństw.a a.r<i.bslde nie m.ają, zamiaru
styków - mala·rzy, r:zieźbiarzy i
g·oózić się dłużej z istniejącym stanem
twórców wycinanek ludowych.
po.

taj

~e~~~~rur:j~;:t~!ę n:~!r~~ w;~~ r~~ój fy1ć\! ~~:i:

go, jailtim jest ropa n.-if!AXva, ciągną
zag;ra.niczne towarzystwa.
. Tempora
muta.ntw-... Co było oobre ~ilka.n.aście
La.t temu, nie Jest dobre d:nś. &IonJaliści zagarnęli
w swe ~a.n11!
n.ajsmak(]<wiłBzy
kęsek
Bliskiego

Wsehodu
i uważają, te ta.ki stan trwać
bę~ie wiem;nie.
Państwa arabskie nfo zamierza.ją poprze.stać dłużej na ocbfa.pa.cb i posta.nowiły dmnagać się większego udrzialu
w zyskach uzyskiwa.nych z eksploata.cji pól naft.o-wych. Na ogól należy sic:
spo.dziewać, wystąpienia,
z żąda.n.iem
wobec towa=ystw, o pr.ey""„ma.nie udzi11lu w stosunku 60:40. Niektórzy wielcy poten~ci na~towf, ~jutrz ~ol
k-OiDferencJ~, Jl()1Sili wsze~ i ~ob~e~~
żądania f"':1ue
są. „ruerealisty
·
P.i:zyzwyćłtaillśmy się już do tego. ~
\•nelu dawnych kol'llMlacb nara-;'ly wy
stępowały z żąida.n.ia.nrl, okreslooiYllli
P~0Z władców jako. nter_e.nlistyc:zne, a
pozniej C>kazywa!o się, osiąg11;ły je.~eze

więceJ. Dziś .l'?Ż można p&W:Iedzieć, że!

nara-dy a.rabskie . nie zrezygnują :te
sb~kch slusbzdnniyc~ Zd!lrda.ń ki 9P~awa. ~ty
""'. ow.sc ~·
CJ
~oz;e a s.ę roo;w1ąza.ma., ~k Jak to JDJ.ało miejsce z wie~ {
Io.ma innymi .spraw.ami.
H. WALENDA

--------·-~~~,._----••----~~--._..~••••,•a••=~~~~~
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ło żadnoej kontroli., będzb.<mlY ści·

śle
pr-L.e1s:trz,egali wyko:iwwania
przyjętych na
siebie :robo<wi.ą
zai'I, albowi.~r--i dla Zw.i<1zkll Ra-

(IPAP). „Praw- jąca
z
dążeniami
:na.r·odów
6a" z 25 bm. dona.si w kores- ZSRR i USA do zacieśnienia
pondencji własnej
z
Nowego '.Nięzów kultumlnych me przyJorku o wielkim sulrnesic ba- niesie laurów tym, którzy ją
wiących
t.am na gościnnych uprawiają - kookh1duje ,,Prawwystępach artystów Balet.u Mo- da",
oowej.
ski.ewskiego Tęa,tru Wiellmego.
Autor kO'respondencj1 p:hsz.e, że
MOSKWA

Niestety,, ró~o ipó'l:M' god>zL ~Ystó~ rad?li~~~~. 'rej e~olU= poez Zarząd Okręgu Zw. Zaw.
ny . ftmJk?Jona.nusze . O cze- ej! w opinii dzlenniika _ wska- Pra.cównilków SpólC!zi>elc:zych. By
kah! zamm przyw1ez1ono po- zuje „Prawda" _ inie mOIŻlll.a li oni śWiadk.ami eliminacji wo..
Dyrektoruw1 int. Józefowi BIERKOWSKIEMTT wytrzetmy spwięt d~ P~acy. W traktować inaczej, jak tylko po- jewO<Wtich, które stały się po· z pow odu zgonu J ego
dodatku okazało się, ze za m.a w1·„.,.„~·
'a z p~•ttruęc1·~-1
s~•ród
nich
razy serd ecznego w1>po'łczucia
...-.-.~
~
""" Depar- pisem naJ'le""Z"Ch
""' J
ł"~
ło dost.arc.zono lqpat i kHo- tamentu sta.nu, który odrnówil - zwycięzców eliminacji pow1a.
IP
h
~
fów,
zezwolenia na występy w USA ""wyc ·
n-..
Ą,_....••t6w O"""r"
Pomimo ty<Clh O'!'ganizacyj- Zespołu Pieśni i Tańca Armii
• •~J u""-'"·'e
....,.,dU """•J~
>""-'"
GRZEGORZA BIERKOWS:K!mGO
nyoh miec:Locią.gnięć miilicjan- R<:dzieckiej oraz ~a występy ra- t.ódzlkiej: W. Kuźmińskiej, R..
•kładaj"c1· w cj<>.stu ik:1liku gód"ih ofiar- d:z,1eckich
artystow cyrkowych, SpychaJ&kl.e~ i arty&tki Teatru
-.~
·~
przewidziane w sezonie letnim Nowego, W. :Mazurkiewicz, któ.
PRACOWNICY CENTJtALNEGO J,ABORATORIUM
iO.le pracowali przy wy-Pówny- br. w N.gwym Jorlk:u.
rzy swoimi popisami u:pr:z.yjemPRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO w ŁODZI.
waniu terenu oraiz ,przy wy.wo Jasne jest, ie tego rodzaju nili imprezę ara.z drięki udŻiafożeniu
gruw.
polityka
kolidu~
Łód.zJkiej
Ro:z,glośni PR i
_ _ _ ...__ _ _ .... _ _ _ _ _ _ _ _ _
_, _
_ _(Kr)
_ _ _ _ _ _ , krótkawzrocma
_______
____
_ _ _Wl
...,. __
.,.._. ___

O J

l moż,e\być Pa.n pe-Wi·en, że j€'ŻJeli podp.is:wmy dokument, to nawet gdy't~y niie by-

miasta :il~~~~~:tE~~~ Konkurs czyte·łniczy dużym przeżyciem

N!.ema·łą. se-nsa-c>ję wywofaB: pracowników Kom€'1l.dy Miejmot~~ykt'>w-spółdzioelców.
wcwra.j na w. Żwirki
dltugi ~ki.ei' MO ~"e s'UZl'b"'.
1
·'
~
W dyciku.sj i wysu.waillo wiele szmur samochodów z· funlkcjo- "'
zucyj.nej, W ramach aikcji Up'llsh1latów pod adres.em władz nariuszami Komendy
·nn~
.
Ł-"'
.
'»
lVI.iej- Q'.>h7 =zania
_vu·z1 poa1..anowi,.o
spółdzi<.c>Jczych.
W"1kaz.ywano n.a
skic.i
MO.
Tym
jednak
razem
wporządlkowa.c ter~n~~ed-sz;k;o
koni-e;:-znok nawiązania ściślej
wego l"':mtaiktu z radaimi na'l"odo nie był.a to initerwcnoia mili- łą na ra@U ul. ŻWlT'ki 1 Gd>ancji
w ,jaikiejś awanturze chu- Sldej.
wymi, zv,,·ią21ka.mi zawodowym.i i

robotniczymi.

z lbro-

Departament Stanu USA

CZ.3.:!>:J>WY

saanocządami

zai~"ltainla doświadez>eń

nią ,Jądt"()<Wą

nego. Szkoda tylko, że Zw.iązek:
Zaw.
Praoo'.vTh.ków Spóldzielozy.eh jailro jeden z nielicznych
tylko traktuje te t1oprawy .})Oważ-

nie.

będziemy żyć

CZY na
szłości Ęposoby przedłużenia
życia ludzkiego prawie do
nieskończoności .

Nauka już obecnie
przerywać chwUo·wo

pobrafi
funikcje
org,anl'.zmu. Nade·)dzie cl.:;<,s,
gdy będzie można „wycofywać" ludzi z żyda na dowolIIlY okres, a potem ożywiać
ich :zmO"\V'U. Dzięki takim zabiegom człowiea będzie mógł
-żyć przez kilka stuleci. Zaśnie np. w XX w., a obudlri s'.ę w XXII pi-.zyj'flZY się
światu, aby zobaczyć, co snę
111a nim zmieniło. Jeśli iiaś
uzna, że nie jest to jesizc:re
epo1ka szczęśliwości, „;przewróci się na drugli bok.", zaaby go nie
powiieclzia wsey,
budrono wcześniej, niż za
300 lat.
J-ak; twierdzi amerykańs«ti
'lro:ZJOiny, n.aUJk:a ma o.rgiamzmy zwierzęce, w ik:tórych
fpoc!ciias tzw. IP'l'O:esu „wysusrz;ania" zatl"'l.ymuje się pro
ces metaibolizmu tj. przekształoarnia pokarmu w tkan
!ki. Zwierzęta te są pcoo-rl!lie martwe ; mogą pozostawać w taki'm stanie przez
lkiJ.lrn tygc dni. Ale gdy tyliko

mładzania.
i.,udzkość

j.uż

jest

obecnie

na dobrej droruze. W Instytucie Rocikefellera prreproS1ię doświadczenia z
wad~
Dzięki

zwierząt.

tysiącami

T

odżywianiu
odpoW'ied:niemu
osiągnięto, że np. myszy do
Szly do wielku 42 miesięcy,
co równa się 120 latom ży(L.)
cia lu<lJz:kiego.

Łódź,

w
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Niedawno odbył się kongres Amerykańskiego Towa.rzystwa Chorób Serca, w którym wzięło udział ponad 3.000
specjalistów. Na kongresie tym dużo uwagi poświęcono
nowemu lekowi, który może mieć wielkie ?.naczenje
w walce :~ niektórymi d<>legliwościami sercowymi.
Dr Paul Ruegsegger, vracujący naukowo w Instytucie
Jorku wraz ze swym kolegą
im. Sl&ana w Nowym
dr I. Nyclick t>dkryli lek, r-OZ.puszczający skrzepliny lu-wi
w naczyniach k1·wi,moś11ych. Jak wiaclomo, przyczyną zawalu serca jest m. in. skrzeplina krwi, która czopując naczynie, przerywa lub wydatnie osłabia dotJływ krwi, od:i:ywiającej mięsień sercowy.
orgamzmoWl tak,
Postawiliśmy sfibie za cel i><>móc
aby rozpus7..czanie skrze1Ht trwało jak najk--rócej - powiedział dr Ruegsegger. Przeprowa<lziliśmy już wiele de>świad
czeń na psach i stwie1·dziliśmy, ć.e nasz lek, który nazy-

ł

~

r

I

I

ł

ł

I
~""'"'
~~~~~~
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łódzki reżvser z zesIHJlU „Dro-o

ga", Zb.
Fragment ołtarna w orneckiej
Farze.

wstał w

ł\

.

I

Z WIZYTĄ u p.p.!

twie

.Aniołka.

go

można

II

Jal<

N
I

żyn1ne".

"' Stefan SzczeCharakteryzator
pudrem pobrązowym

natłuszcza
makijaż,
prawia
twarz Murzyna Dravi, czesze

Feliksa ClJmurkowskiego, przepraszam - pana

aureolkę włosów

szalik i

J

esteśmy

w Wytwórni Filmów

Fabularnycl> pr-zy ul. Łąko
wej w ŁodZi. W wielkiej bali
wyt.wór ni p . Kazimierz Ga-

mewi::lci,

kierownik

produkcji,
Nieła

prowaictzii nas na ,,planu.

two się tu dostać osobom obcym, skoro j"dnak kie<rownik
z"spolu ,.!Luz,jo<n" jest tak uprzejmy ...
Jeszc?.c parę krol<f;W i . znajduj„my się na jednej z uliczek
olmpacyjnc.1 Warszawy. Tutaj
rozgrywa

~ie

akcja fi1n1u

„ca-

fe pod Mine>gą" reżysepowa'!le
go prz"z Broka, według znanej
powiesci Wiecha pod tym sa-

rnyn1 ty!11lPm. •)
Na a.tclierowej uliczce stoi, o

zgrozo , killrn naściP. trumien. Na
drzwiach "klepu wieńce, aniołki
i l'tepsyclry, te ostatnie o sza-

JAK

kto
śpi

od klimatu i
Niez.ależnie
przyzwycz:.jenia różni ludrzle
odbywają swój wypoczynek
nocny w r&'.tny sposób. I tak
Anglicy sy•p'ają zwykle na
materacu z włosia. pod gło
wę 1daclą pe>dus21ki z pierza
i prizykrywają się kilkoma
koklri:mi, śp'.ąc często nawet podcms ostrej zimy przy
Niemcy
ot.wartych oknach.
i Czesi również lubla dużo
chkdnego .pswietrza, ~oią jednak najczęściej. na n'erzynie i przykrywaJą stlę pierzynami.
Japończycy śpi.ą na matach
na z;emi, p'.lći:.C:adając r,-:;d
drevmiane.
klocki
głowę
jako materaców
Chińczycy
używają ozęsto rogóżek Lapończycy ze w?.ględu n.a z:mno śp:ą w s.kórzruw-c:h wor~
kach. zaś rrJeszk-2i'lcy Ind!1
Wschodnic1h używają 1rÓ'\vnie-ż: worka ja.ko poście:i w
celu ochr1JniY !Pl'ii.ed mcl$k!-

tami.

(L,)

tlę- .

poprawia
~knc7.y]a!=;
po\:vtarza trudną k,~.:es

rPflPktor:v.
"Uwaga! Cis?.a! Wszyscy goto-

się

,

wi! Ujęr.ie 191. Klaps'".
Znajd11JPmy ~ie ·.;~· mieszkaniu

pa1\stwa AnioU<ów. (R.ol<' te ocltwarzaią Feli\<s Chmurkowski i
Stefoc!a Górska). Typowo mieszżeńskie.

\Vnętrze:

nad nin1i

wśród

ciwa loża rnalohraz - Chry-

!<ryte
pe!na poduszek

zbóż.pluszem

l<>żanka

krzesła.

róże.

taoi:!:tY w czenvone

i

calv

widać

arsenał

.Jak

dobrze zna-

nych środI<.ów neknrac.v inych z
Za
Dulskie~.
pani
n1ieszkania

ma tu

chwilę

na

się

feraj-

spotkać

prawdzhvy

\:varszav1ska,

kwiat szmuglu i czarnych inte.
resów.

Za stołem si.edzą wedtug no·
menklatury Wiecha: starszy Piskorszczak (\\7~r.law .Tankowski),
.,Wi r.znPgo Odpowłaściciel
0

czynku" -

KnnfitPnr

w

żalob.

nym surducie (Bolesław Plo1nicki), cwaniak warszawski - sam
Maniu< Jeif-ajec (Aclnlf Dymsza)
i szofer Murzyn (Mal<popo Dra.
V!).

W

tym

clolJorowym

gronie

zjawia się neli:!:n konspirr1cii. 7
nowyn1i uro.iPl<tami .. handelku"

Skoczyla5)

Szmaja

(Włodzimierz
inforn1acenna
i przynn~\
cjc i.....,ni~j wiecf>j tPe:o rndzaju:
.. Na Dwr-.-::·rq Grl::lński0m s4 ,~-a

gony

z

towarc:u.ny.

Czegn

1an1

Fragn1ent

czując

,.szemrany" interes wyrapewne zastl'ze-

początk'JWO

zają

zen1a.

Nagle

kłoś

puka.

- ... ~to tam? - mówi drżą
cym głosem wystraszony wlaSciciel mrieszkania pain An-iołek.
Koniec sceny.

o
w
I
Czemu matura
•

Alf-! JTIUS7.~ przyznać, że jeśli cnuły fiJ1n bQclzie vv· tyn1 stylu
jego
powncizPniP.
trzy1nany,
trochę
.Teszcze
gwarantowane.
cierplhvo~ci: proszę czyte1 ni.kóvv

W

\:Va
.<:)

l6(lzlcim
urocza

w

st~pujP-

atelięr

rodzi

ko1nedia

się

ną

polska ...

. Lu-Ga

,.Cnfe pocl Minoga" WYrr1wnif;'7. H~nk.q Bielicka

Będzie
i Jer:7Y Duszyński .
pierwszy pnl~ki film z 1Rk
welacyjną

1nediowych.

obsadą

to
re-

aktorów ko.

Ratusz.
w Ornecie.
Czy ujrzymy go na ekrana::h"i Czy będzie mógl prz~
kazać nam piękno tJC€;o n.~g!V
nu 1 Zbliż.a i;;:ę T~·d.z,eó Ziem
Zachoun-,ch. trwają p;·zygotowa.r ua '!\filleniLtm. zbliża się
wreszcie letni sewn turystyczny. Tym wszy.stki:n cel?m
siuży .. Warmia ''.
Z ekranu spo.~iąda na nas
ryta w kam i-.;niu mądra twarz
Michała Kajki.
J. Bry.si

•

wiosną się

tylko te: jedną scez f;lmu „Caie pod Minogą" .

Widział·am
nę

rynku

nych - baz wypadowych przeciw Litwie i PoLscie.
z
Klęska wkonu uczyniła
W armii podległe Polsc-e ksiGstwo b'skm>ie. Prz.€-z 2GO Jat
od. Stanis:awa Hozjus= <!o
Ignac•e.go I<rasicklego zasiadali tu bi&kupi po·Jscy. Zniszczylv Warmie ponownie trzy najazdy szwclz1':i-e. Wlelc cennych pamiątek warmiń.ski-::n
znajduje saę d.o dziś w muz.eum .w U psa li.

I<

sprawdza czy wszystko .,zapię
te na ostatni guzik". Zapalają

czanskie

eksp<>rtO'wać •

•

Ł

l<.tórej niemal wszystkie
zaczyne.·;a się od sylaby
.. prze". Fei',vser Brok udziela
ostatnich \vskaz6\.vek, inż. Mann
\V

sło\.va

stus

War.57.awie na. 7.lecPnie l\-0-mitetu do Spraw Tur;.·~
styki. Zainteresmvało s;ę .już
nim nawet MinLstrrslw-1> Spraw
Zagra ni C'Zn~' r h, które eh ce film

wych w

o

pański

Aniolka.

Film i:-o-.
Kuźmiński.
Ośro-dku Usług Film<l-

A

\VSzystkie za-

dostać

tu

.l.

kat. Konstantereklama,
głosi

„goronce i

kąski

nie ma: cz1>kulada, wlno, 1 pqn- .
\vymiPnia jed'n~m
czachy" klasycznej gwarze
tchP.m w
koJejarzamy
„7.
wiechov,..skieJ.
przedtem prze:i;
sprawę
calą
bufet się przepcha ... " - tu nast<;puje wymowny gPst ręką w
okolicy szyi. Jednak obecni

restauracja z

się

znalazła

wyszynkiem

Film zrealiwwał

,.vV.annin.".

Zamies:okale tu plemie slowiaiiskie już od w!eku Xlll wy
~~~::'.:::-~~~~~~.:__~===~==~=======":'1 stawione było n.a niszczycielski po.ctbój krzyżacki. /:dobywszy Wa•rmię, KrzyżRcy opasali
zamków warowją w:ie1i:0em

nazwiskach.
lenie zabawnych
· Rzi.tt oka na nap1s szyldu roz·
wiązuje zagadkę. Jest to zakład
pogrzebowy „Wieczny Odpoczy_
Celestyn
,Qek", wlaścj9iel :Konflteor - jeden :r. bohaterów
„Cafe pod Minogą". Fakt ten
nie przeszkadza, aby w sąsiedz

zatytuł-0'\vanegQ

ba1·wne~fO,

rech clo ośmiu godzin. Obecnie przeprowadza.my eksperymenty na ludziach, nie chcemy j~~n:!!~ mó"·ić o cfekta{)h,
gdl'Ż na to jeszcze za. wcześnie.

ł

uryści nie ?..atrzymują się tutaj. Szybko prze-

rzucają się z OLsztyn'.'1. do (jjż~ok.a lub ~o.
lajek na szhk Wielkich Jezior Mazurskich,
Obsm.r czterecn powlatów tego województwa (Ol·
SZJtyn, Reszel, Lidzbark, Braniewo) bistoryozzniesiony w 01sztynte w
roku 1946 obelistk ku cz.ci.
nie zwany Warmią, powstaje
bojowników o pol&kość
trwa zapomniany
nieznany,
prZ€Z turystę, który ciągnie Warmii i Mazur nasuwa na
przede wszystkim do „kombi- myśl ciasy bli&ko d"Na wieki
natu wodnego''. Warmia i Ma trwającego panowania i terro..
zury, tereny dziś stanowiące ru pruskiego. Ziemia ta &plycałość. leżące w jednym woje- nęła krwią ściętych w Moa.biwództwie, różnią się między C:e i pomordowanych w hitle.
sobą nie tylko przyrodą. Inna rowskich obozach nauczycieli.
była ich historia, inne pozosta- przywódców ludowych, wyda1'1
wily na nich ślady pokolema ców po~kich gazet. Najwy.
pr:z.es,zJości. ślady te ubogie na bitniejszy z n:ich - ludowy
llfazurach, tym bogatsz,e są na poeta mazur.siki - Michal Kaj·
obszarze W armii. W czasach ka. z ziemią tą związał 82 lata
stairożytnego Rzymu docierali swego życia..
tu kupcy, handlujący bunsztyO ile Mazury ubogie są w
nem o czym świadczą wzmian
ki :historyków i znalezione tu pamiątki historyczne, to Wa::rnia ma ich tak wiele, zarówno
monety i groby Rzymian,
w miastach i wsiach, że pod
tym wzglę<iem dorównuje naj·
bogatszym w zabytki okolicom
Polski. Będą to zamki krz'17.ackie, rezydencje blskupie w
Lid.z.barku ~ Reszlu. kopernikow·
ski From;,·:>rk. kat-edrv. mury
i bramy miej.sk:e. Jeden z
najs tanszycl1 grodów \nrmiń
skich - Ornet'l (od którego
cl.awnej nazwy 'i'Varmed!ten po
cho·dz\ dzis'ejsza W arm'a), zado dzL5 XlV-wiecz:ny
chował
ratusz i kośdót fa.my.
'l'uryści wybierają jeziora .. ,
llfo'.le nawet nie wiedzą. co kry
je w sobie Ziem:a Warmińska.
Niedawno '°'dbył się w Warsza·
p-0ka.z piękneg-o filmu
wie

NIEDZIELl\I\' DODA'l'EK ,,DZIEl\ll\llKi\ ŁÓDZKIŁGO„

ilość

<lislateczną

0[ 1Y.tYrnają

wody - odżywają.
Zdaniem Gao:rela - 'to s-amo da się zrobić na iznacznie większą skalę z ludźmi.
Może już za kilik;a czy kit1'kalat będrziemy mo.gli
naście
!I'C~ożyć sobie życie na raty.
bęcl2lie żyć etapami,
Można
kilka czy kil!kanaście ląt w
jednym stuleciu, lldl.Jka w
drugim. lecz w sumie jak
d:>tychczas tylk,o kirrik:adozies1ąt lat.

raty

Za 200 - 300 lat nasi potomkowie będą J!UZ ponoc
rzeczywistego
znać &posoby
niemal
życia
przedłiużania
do nieskończoności, a przy
tym będą zav.7lS/Ze młodzi, dzię
ki doskonałym metodom od

Wedl!nlg twier~:Izem.ia manego uo:mnego Aleksego Car
,rela nauika znaj<lrzie w przy-

Warmia

Nad.~zedtl

uczniow:e
lic·eów

czas, w którym
klas jedenastych

pg6'r..-c-lre.ztalcących
muszą skup!ć swoją uwagę
wo·kó! materiału naukowego,

ja•ki zbierali rxzez cztery 1.ata w Eizkole średniej. Mło
ta stanie n'ebawem
dzież
przed maturalną komisją eaby · z·bżyć
gzaminacy.iną,
sprawozdanie z opanowanej
sumy wiedzy i wyoka,z.ać. czy
umie samodzi,elnie myśleć i
wiązać terrię z pr.2~;:tyką ży
Je<lnakże
co-dziennego.
cia
sku,uienie umywymagane
słu przychodzi z ogromnym
tntdem. Oto, co czytamy na
1·en temat w notatniku uczennicy H. G . z kl. XI:
„Ir,mio losu Czemu matura

luW.ka,

podłości
się wiosną

zaczyna?
Kiedy nie o. nauce, lecz
o bzu pąkach

z1nł'}cz.01:.a

m.!"ł..rzy

wsluchi1jąc

<1.ziewczyna,

sic w dalekie
odgłosy lfWO·bo•dy",

• • •
Już Pitagoras
życie człowieka

paróWlnywal

do pór roku,
przeznaczając na każdą !'°rę
życia dwadzieścia lat. Nasz.a
mrodz~eż licealna jest w dru
gie.i połowie wieku wiosenne,gp i n::idobnie jak wio·sna,
która z dnia na dzień zaskakuie pnechodn:a świ·eiymii
pąkami i z nieodpartą siłą
wkrada ;;ię w jego :zrnysly,
pyszni si~ się s\vym odradza
pięknem. tak i mło
jącym
dz'.eż z,as1k3ku.ic swym postę
p:Ywcimlem. M''Śł swo.ia zwraca znacznie chętn!ej do cz:vłat·wo sprawd'lla Juyeh,
nów
r1a.f.ychmiasti9!<ttkcesó-w
w:vch niż do rWLWażań o cha
Stąd
naukowym.
rakterze
jej wiel1de 7ainteresov;anie
spcrtem wyczynowym. Lecz
kiedy drnże Efę, że nie może
dorównać takjemu np. Grabowsikiemu, próbuje „w!)'"bi-

zaczyna
cia" się w innej drziedzinie,
których pomys:.owcść uczni·owska zn.a wiele. Dla przy
kładu. chwyt.a uczeń za grze
bień i monetę ; gra namię
tnie w czasie przerw na stole p•·ofesornk;rn w ..cymt::?rgsia", a na 1Pkcji matematyki :pisze „odę" do tej gry:
„o gro

wspaniała

Błysku

metalu,

Niech

cię

mistrzowskich
ude·rzcń,

chrzęstu

za.wsze

grzebienia,

sława

opromienia•• ;

Aby U.Zll.l!J'elnić poczuc'e
wh;-snej siły i dojrzałości,
pali konsp-'racyjnie papierosy; nie z pol<rzeby wynikaią
cei z n:alogu. czego dowodem jest fakt. że początiku•
.iący nalacz nj.e ·'Dali w sa·
towarzy•
lecz
motności,

w

Na tropie tajemni~ morz
czyli
•
archeologia jakiej nie znamy
_,,

Nauka rozwija się ostatnio pod
znakiem sztucznych satelitów i ra
kiet przestrzennych. Człowiek.
znęcony możliwością „osobistego"
speaetrowanja Księżyca i innych
ciał niebieskich układu słonecz
nego - szykuje się do pierwszej
podróży pozaziemskiej. A przecież w samym obrębie naszej planety istnieją jeszcz-e miejsca
wymagającewnikliwszegozbadania

Należą do nich oceany.

oddać

u1-ządz.enia
8ą to

telewizji.

O

TYSIĄCACH

AMFOR

W r. Hl39 na Morzu Sródziemnym, w pobliżu małej
wysepki Spargi, burza zerwa-

la kotwicę boi 01$1lrzegaw=ej.
L. J\fassa, nur-ak włos.k'.ej ma-

rynarki,
otrzymał
po.ecen•ie
likwidacji uszkodaenia. Jakie
było zdumienie załogi, gdy nagle, przez telefon lączący nurka ze statkiem, u.słysza.no nieoczek:iwa.ni-e słowa: „Zna.I=lem na dnie ja,kieś osobliwe
naczynia
glinia.ne._
Tysiące

na.czyń„."

Niewielka ilość tych nacizyń,
wydobyta od raz;u na powierz..
morza, wi:budziła wśród
archeologów prarwdziwą sensację. Były to autentyczne, dobrre
zachowane
starożytne
amfory rzylllll.\lkie Z Il wieKU
p.n.e. Nioe dziwnego, że teren
podmocskiego 2J11alez;iska postanowiono poddać SZCl.ególowym badaniom..
Nies>tety...
Interesującego
archeologów miejsca nie udało się pCl'llownie zidentyfi.kować. Daremnie poszukiwali go
nurkowie, rybacy i inni ..łow
cy skacrbów":
oena pła<lOna
prz,ez amatorów za jedną amforę wynosiła praecioeż kilka,
a nawet kilkanaście tysięcy lirów.
Odkrycie tysięcy amfor, gpoe:eywają.cych na dnie tn«Ski.m
w pobliżu Spargi, przvbierało
zwolna
cb.zra.kter
lęgendy.
Przetrwała ona do roku 1957,
gdy do akcji przym~pili ~l
V.'Ollurkowie.
clmię

wanie
prac wydobywczych.
Przeprowaduo<ll.o
je
nie.·w.i.J
równie stararu1ie i p'ec:oolorwicie, jak w pirzy:pad~ach zwią
zan~h z wydobyci-em na świa
tło dzienne „zwykłych"' w_vkopalis.k archeologticznych. Z<lobyto w ten snosób wiele
wych,
rzeczowych danych o
statkach starożytnych,
I tak n:>. na pokładz:ie wraku znaleziono lic-zne obiekty,
l..-tó:rych przeznaczenie 1rudmi
jcs7,cze ustalili: rury i kola OJ-owiane. Ol!:"'bliwe d7..iurkowa.nc rogi z <J!-owiu.
Odkryto
również ślady
niep-newid-r.ianego komfortu
Jm starożyt
nycb
galerach
łlandlo·wych,
m. in. łaźnię or.aa: kaplic«:.

„,,_

PRZY pOMOCY TELEWIZJI
I „PODMORSKICH
SKUTERóW"
Znalezisko w Spargi nie jest
bynajmniej pierwszym a.ni ostatnim z odkryć podmorskiej
archeologirl.. W ciągu ootatn'.ch
kilku lat dokonano ich stosunkowo wiele.
Koncentrują
si~ one gl6'.vnie
na
l\.forzu
śródziemnym, gdzie prz,ebiega-

przr--...kaznją

obraz

te:;ro

i;><>l:>l\żu

ws.zy.st1{!€go,

b&kości

do 80 m,

kryjący włe

le intrn-esująeyeh mmliwośei
hadawczyeh również dla a.rchoologów.

Mgr ROBERT GERDO

świat
muzyczny
tym roku siedemdziesiątą p.lątą rocznicci śmierci
Bed.richa Smetany.
Bcdrich Smetana
jest nie tyllrn
„h1.'órca C"ZeSkiej szkoły narodowej w
mueyce". jak twierd·zili starsi hisiQrycy muzyki, ale jest on także wielką posfacia
mu-cyki światGWej XIX
wieku obok Ch<>pina, Liszta, Berlioo:a,
Verdi'ego i Wagnera.
Smcta.na jest wielkim optymistą i
dlateg<> muzyka jego wyraża taką. radość i wesele. To jasne s1>0jrzenie na
świat
i życie znajduje wyraz we
WS1:ystk:ich utworach Smetany; operowych, symfoni~ych, woka.lnycb i kameralnych,
edrfoh Smeta.na Ur{}d-dł się w staE) rym czeskim miasteczku Lit-omyśl, ja.ko syn pra.cownik.a browaru za1nk-0wego. Piękne i szczęśli
we dzieciństwo spędził w gronie r·r>dzinf'ym, BZUmną i ruchliwą ml<>:ioś~
w ścisłym kontl!.kcde z I>Q6tępowyn11

C

n

koła.mi

Oczywiście - ta·k
impO'llująca łysi
na może należeć

tylko
do
Yul
Brynnera. Przybył on do Anglii
na premierę swe
go filmu „Po-

dróż".

FOT -

ty symfoniczne jak:
„Ryszard Ill",
„ObÓ'Z Waldsztajna" f „Haa.koo Jarl".
Jak.o pianista wirtu-O'Z odbywał również tournee koncerlo·we
po szeregu
lrra,i<i.ch Europy.
Dzięki temu prót·z
p.aństw
skandynawskich pO<Znano go
w Niemczech i w Holandii.
W życiu prywatnym nie był Smetana mc-zęśliwy. W okresie pierws-zego małżeństwa zmarło mu troje dueci, wśród nich utalentowana córeczka

.

ZYCIE i

rzutnoości?

3. Czy zr~zny sprze<lawca
z-<lol'a nam&i.vić cię do kupna
rzeczy. której właściwie nie

potrzebujesz?
4. Czy żyje."'?.: stale w strachu. że ci v..abrak:nie pienię
dzy?
5. Czy zdarza ci się kupić
ooś bez zasta'l'owienia, bo nag]<'! trnpado!a clę taka fantazja?
6. Czy stara,~z się żyć na takim sain:vm p<niomi{", jak twoi
są~iedzi lub znaj<lf!Tli?
7. Czy ookfad~u;z pójście do
dentysty lub okulisty z oba-

to

poc;ągnie

za

oobą

nie przewidziane wy-

Czy zdarr.."l ci

CAF

DZIEŁO

chętnie

Bedriska (Fryderyka), na ,fej to m:e8ć
skomµonował Smetana t!"lo na fm:tepian g-moll. :Również jeg·o małżonce
Kata.rz:fnie nie służył surowy klim.at
półn-O;C<ny;
umaa-la
w
drodze
do
ojezyzny.
W rolro 1861 wróclł Smetana do
Pragi z 7JaJn.i.a.rern dyryg01Wani.a ork.lestrą nowo pt>wstalego wówczas teatru
C'Zcskiego.
bjęcle tego sf.anowiska zaw~ięe2111 w dużej mieTZe
sulrnesoon
swvcłl dwóch pierwsizych &per:
„Brandenburczycy
w
Czechach"'
i

0

się

kupić

bilet na jaką.~ imprezę rozrywna kt<Srą potem wcale
ni~ idmesz?
!l. Czy otwierasz świeżą butelkę
wody kal-0ń,<kiej zanim
skończyła się gtara?
10. Czy kupujesz zawsze \V
tych samych, dobrze już sobie
znanych skle-nach. be-z względu
na to, że gdzie indziej może
być taniej?
11. Czy larnrl") wydajesz pieniadze na cTmbiazgi. zamiast
odkładać
na wi<:ksue zakupy,
ktńre są rzeczywiście potrzebne?
12. Czy liczenie wydawanej
ci reszty uważasz za zbyt duży

•. Sprzedana na.rzeczona" (1866).
W
tym okrl.'Sie k<mip<>nuje Smeiana swe
mistr.rowskie utwory chóralne,
sam
7.a.li piraeuje jako dyrygent chóru Prasldego Związku śpiewaczego „Hlah·ol"
(„Dźwięk"), następnie jako wspól-zało·życiel p.ootępl)wej (}rganizacji artystów wszystkich kierunków, zrzcs-zonych w „Umeleckc besroe" („Biesiadzie artystycznej") i jako pic-nierski
krytyk muzyczny
pism ood!Uennych.

Bedricha
Smetany

Smetana

l

zdania, że tanie kupno je.st zawsze bardziej
oplacalne od droższego?
2. Czy uważa.s:z za rzecz nlemo-żliwą być hojnym bez ro~

kłopot?

czeskimi.

oo ml.odości kochał Iuct,
(Jbeowal z wieśniakami i wę
dr1m':lymi at-tystami ludowymi, p-0'7.1.lają.e
doklRAnie
różne regiOUJ.y
ziemi
czeskie.j, ich przyrodę i hist.<>rię.
Te
wszystkie prze'eycia znalazły odbicie
w jego dzielach. Duży wpływ wywal"·
ły ta.!l:że n-a niego
wyda.nenia rt>ku
ł 1848, gdy podobnie
jak Verdi i
ł Wagner wziąił udział w J:)o()Wsk•-niu
ł InooWYm.
Dla.tego
za.pewne
jell'O
ł pierm~ pieśnią jest „Pieśń wol~('ści", a vierws-.eym utworem ~ymf01"11C7.
nym „Ur°""'"'?:ysta uwertura , będąca
wyrazem (18&bistych prze-zyć Smehv1y
z o-kresu rewolucji 1848 r.
ft o upadku rew-0Iucji, Smela.na wy.
S"' jeżd:ila na pięć lat do S'Zwecji,
gdzie otrz".rmuje pa.łerzkę dyrył genta Filha.rm>Mlii w Góteb~rgu.
W
ł Szwecji n.a.pisał Smetana ta.kie wema-

jesteś

kową .

Brynner?

niewielka
zorga.nizo-

ob.cho-dz.i w

1. Czy

*

nasz iest

Czy umiesz

8.

Yul

znalezio-

zechosłowaeki

*

datki?

18 ro.

stosunkowo
głęookość
ulatwila

Nasz 1es1

wy, że
jaki 1"1'

nC> wz<;lędnie dobrze zachowany wTak rzymskiej galery ~°"'.
warowej. Osia& en na duzcJ
lawk'Y plasku, na głębokości
'l'a

<."O

.. widzą" r-oo wodą. Z te!'.!o rodzaju urządzeń korzystała np.
wyprawa zna'!lego fra.ncuskiego sp·cciahsty od „z.ąą-adnie•\
pod.mor&kkh"'
kot. Cousteau
podczas
prac w}rdobyw-czych
w pol>l:iżu wyspy Gra.."ld Conglone.
Do nowoc:oo..<:nego arsena1u
technicznego podmons:kiej archeologii należą również i>P<lcja1ne urządz.en;a pneumatyc7ne. Sk!adają s.tę one z kompresora i systemu
opusrezanych na dno elastycznych rur,
za
pośrednictwem
których
fragmenty
znalez)S]{.3
mogą
z.os.lać ni-ej.ako „odessane'· na
po•'dad statku.
Dzięki
zasrosowa.niu
teg-D
rod-za.:ju środków technicznych
1vzw1Ja się nowa,
ciekawa
dziedzina nauki.
Przejmuje
ona stopniowo w POiSiad-anie
ów „niez.na.ny kontynent" l"'llll:ciągiająey się w morzu na głę

szych trudności wykryła owe
po::lmorak:e cmentarzysko am-

jego

p0-dmor.!":dej

wo:loszczelrv2
tel<?wiz.y.ine.
któ:·c
na pc•'.dnd statku

RZYMSKA GALERA
Grupa płetwonurków, zorgani7.owana przez dr G. Roghi,
ręc]a.ktora
wlo.skiego cza.wpisma „Europoo",
bez więk
for. W

„miss Francji" - c. Frau„
de, „miss Paryża'' - A.

Gablau oraz „miss Norwegii - s. Tura<lin.
Fot. - CAF

ją liczne szlaki starożytnego
handlu. I
Prace P=UkiwawC"le
podm·orskiej archet>lo1>gli wymagają penetracji
możliwie r-0?:ległycb terenów. \V tym celu
0
płetw0<nui k<JWie mogą
korzysł.ać dziś z róznych u<fo•::·v.dnień
I!il'Wo()o!l'Zesnej
techniki.
Nale:i:ą do ni.c li m. in. swego
ro·clzaju „r..o·dm;;.rskie skutery",
Są to Sl~ll'Cjalnc torpedy. wypcsaż.nnc w ś1·uby
na1~~dzanc
p~ez
akumufa\m·y eJe:;:tryczne.
Po.j<>::i:-:ly takie pr-zenos?.ą
p!etV!.'<l!llurl::"
z
prędkością
1,5-2 w~6w.
Przy samych pracach wydobywczych
duże u ; iurri mo~ą

kamery

LEGfilIDA

5 „miss plęk.noścl" zaprezentuje modele paryskie w
Atenach. Miss Europy (po
środku\ K. Rotschaeffer w
otoczeniu od lewej „m.lss
Szwecji" -. S. Ducandos,

*

nasz iest

oszczędzać?

13. Czy planujesz starann:e
- których następ
nie. wcale nie r·o,bisz?
14. Czy umiesz oszczędzać
bez sp-ecjalneg') <:elu?
15. Czy kupujesz czasami
o.szczę<lno.ści

większe il<Aści artykułów. niż
są faktycznie potrrebne?

ci

16. Czy pytasz o

ru wtedy, gdv

już

cenę

towapowiedzia-

łeś. że

go bierzesz?
1'7. Czy musisz wzywać pomocy fachowca Hekroć w domu jest coś do zreperowania?
18. Czy masz taką słabość do
.. nowoSCl go.~pndarczych", że
iesteś ~otów zakunić
„ostatni
krzyk techniki" nie upewnlw«zy się przedkm. czy doprawdy nadaje «ię dla twojego g.:r
spodarstwa?
19. Czy dopl.IS7.czasz do tego,
•·by twoje rzeczy był:v zapus:r.C2l0lle i niemnl
użytku, za.mia"t
wać porządek?

nle?..datne

do

stale utrzymy-

uważa.sz za s.fuezne,
największe oozczędności

20. Czy
aby

robić kosztem wakacji?
Policz 1 7.a każde „Nie". O za
ka.Me ..Tak". Jeżeli o.siągniesz

17 do 20, jest..eś ideałem i wzo....
rem
czJ.owieka,
umiejącego
oszczędzać. 12 do 16 ulegasz
pewnym słabostkom, ale jesteś
oszczędny i praktyczny.
B d.>
11 - masz dobre chęci, ale sła
be pojęcie o wartooci pieniądza. 5 do 7 - będziesz musiał
się
bard= zm:enić, jeżeli w
ogóle choesz c·'5kolwiek zao.s7.czl7dzić. Poniżej 5 nie ma.~z
żadnego pojęcia o oozczędzaniu.

otwa.rcle nowego Teatru Narodowego!
w Pra-dze. Ukońwhlla ZQ\Sl.?.ł.a ona w
roku 1872, ale dopicr<i za trzy lafa
weszła na scenę, w zwią·mm 7. przrdłuża.jącą się bud01Wą teatru. W tym
czasie Smetana ogiucht nie mógł więc Ił
usłyszeć swego na.iwspanialszego u- I
twoa·u <>JH~rowell"o w <'.Zasie jego pre- I
miery,
Musiał także pużegnać się z
myślą dvryg.owania
operl\ czesk~, w
now.vm Tea.trze Naro·clowYm. Nie było innego wyJścla poza wycofaniem
się z żyrfa publicznego w zacisze df>mowe. Nie przestał j?d»a.lc twonyć.
Ostatnie dziesięć lat (1874-1834) tA>
nnjr>ł'l•dniejszv ""kres jeg-9 życl~. Powstają wtedy dalsze 011ery: · ,.Pocału
nek'\ .,Tajemnica" i .. cz.a.,~cia ściana„,
o•ta.teczna
instn1mentacja
onery
„Dwie wd!lWV" (wetUug ke<medii fral'cuskiej Mellefille'a). nast(}{lnie <'Ykb
na f-Orlepian
„M~.rzenia" i
„"J.'ańc?.
crzeskie". cvkl „WieC'rornycłt pieśni",
nastepnie ch~r:v. duet no. skrzypce i
fo!}rtenfa.n „Z domu" (..Z ro•dz'Pnvch
stron") i. przede wszyst1<im. na.jwięk
szy utwór symC<l'nfoznv Smetany: cvkl

l

~eśc!u poe~:i~,tów symfon~c:mtych
Ja OJro:vzna .

„Mo-

W "IIzied-zinie
muzyki kami-raln~j
na.pisal gepiaJny kwa.rtet srn:rc"'kowy,
nazwany .,Z me1m ży<'ia". w klói:'m
p1"ledstaiwia. burzliwe 1-0SY .swego zycia.
&JO<Tlil.ec życia Smela.ny bvł niezwvkft Ie tragiczny. Wielooletni wvsiłek
umysłowy,
W1l!tlCOOna
niraea
twórma w <>kr~ie głurhoty doJlT'(l'Waih:ify do ciężkiej choroby psv<'hicznej.
Smehm.a
zmarł w m~.fu 1884 l'Okn
i 7AJ>Stał p.oohowany w Pradze na Wy-

W poglądach na Smetanę spoJeczeństwo c-zeskie było podzielone.
Część
konserwatywn,a opowiedziała się przilciwko Smetanie wvrzucając ·mu jego
Postawę we wszelkich k.ierunka.cl1. W
przeciwieństwie do niej,
po.stępo<we
kola po.Jityc-zne i k11Jtw:a.Jne b'tanęły
po stronie Smetany pt>rcagając w utore>waniu ilrogi jego u~orom.
szrłtradzic.
szc:zytowym osi:;;;:ri~ciero w twórPamiątki z żyefa. ł dzia,łalno-~ci Smcc-rośei
dramatycznej
Smrta.ny
hnv o.raz z jego epooki zgi-or>iai.1-ziło
jest wszakże jego „L.ił:mśc"'. uro- plę1~ne MU"zeum Smeta.ny w Prad-ze,,
czysta opc:ra o temacie zaC'terpniętym na nabrzeżu Wełtawy.
z mitu czeskiego, przerznacmonego na
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_ ....._. . . . . . . . . . . . - - -....~~~~~~~-~~-~~-„„-~~~--·-..

. ._.

I
f

_~~~

CHOROBA

TRAKTORZYSTY.

Jednostka chorobowa określona
przez grupę pracowników polsskiej st11żhy zdrnWia (Instytutu
Higieny Pracy). PiPrwsza publikacja o cnorobie traktorzystów
ukazała

się

miesięczniku

w

„Zdrowie Pul>H=e" w r. L'l55.
Czytamy tam o badaniach określonej grupy
robotników rolnych, pracujących n" traktD-1
rach systemu

.. Ursus". W

wy~

niku wad lrnnstrukcyjnych ciąg
nika, oraz braku higieny pracy
1 życia badanej grupy roboJnl.
ków - wystąpiły objawy cho-<
robowP, sprowarlzające się do

zwiększonej nadciągliwoścl mię.
śni, zaburzeń czucia głębokiego;

zaburzeń
w pra.witHnwej czynności
włoskowatych
naczYń

krwionośnyC'h oraz w ci~nicniu
krWi. W kflkuna$tll wypadkach
zauważono nawet zmlany, cha_
rakterystyczne r11a C'hornby nadcl.śnien.iiow&j
(Morbus hY'Perton!cus). Większość
clolegliwośct
traktorzystów 7.alPży nrl sta!ego
bodźca
którym ~ą rlrganla
mechaniczne - rlzla!ającP na tt•
klad
nerwowo _ wegetatywny
(część 11klacl11 nerwowego cz!owleka) Wninslc1 !Pkarzy poszły
w ki1>r11nk11 zmian konstrukcyj_

nych

„Ursusa 0

,

dotyczących

A•

mortyzac.11 sinrlPIPk I sposobu
odprowaclzania spalin, Również
wysunięto szPrng wniosków zapobiegawczych, nrlnnśniP higieny. pr~cy Ino pasy brzuszne),
oraz higiPny

życia

.,codziennepo

(badania okrP.~ow„, utrzymanie
czysto<.ci pnmiP.SZCZPń itp.).
HEISENBERG - genialny :Bia:yk Heisenberg żyjący wsrońł
cze&nie - uroo,7Jił s.ię w r. 1901.
Mając 25 lat
2lbudnwał
:llasady
t?lw. kwantowej me•cha"'"i'kl macier7.owej. W rafle później. og!Jo.
sil Heisenberg s.lvnna do·ktr:vine
nieozma·C:?Jorn.oścl. W 1933 r. Rei~
S'l>nberg ot.r-zymał Nagrodę Nobla 2Ja o.d.krycle „ciężkiej wody", Od r. 1953 do chwili obe-cnej, ge111Jia.Jny fizyJC zajmuje się
nJepr:zerwa·nie te'C'rią cząstek ele
inenta'l'nych materhi. nubhkując
wiele prac i kie•rując tnstytutem
Fizyki im. Maxa Pla„1cka w
Gcettirngen. Ukorcmowan!em ;leg.o osta1:niej twórca:oścrl nau.k-0wej j<>Sot publika·cja głośnego w
sferach naukowvch „jedinoi.i~e
go r6'\7\rnania pola".

HORMONY - czyi.i sul:>staincje
ohemimne wydziela'1e p.rzec;: gru
czoły i

inne o·rl'!ainy, &tain,1Jrvriace

pr:Zedmiot badań enrlokrjrn.oiogn .. Hormony regulu.Ją i pobudza.1ą ~zereg podstaiwc•wych czyn
no,.,c1 zyc•J<;>wirch Olrgan.izmu lu.de
kiego. . K:enuąc r>ra.wk!łowym.
d:ma.!.ainrnm wielu narządów hor:ncmy w;vwierają wpływ na
ZYC'le psychic:z:ne c.Uovv.leka. Mo
żna rzec. że llklAd w:vdziela•naa
:'-"~·m:ętr:zinego
stanowi .,cbrugl
SY!S'tem kie-rowniazy" On'?at!ltz.mu

ludz,kiego Ct.1. obok s:vstimiu neTW()Weg.o, któremu przypisujemy
IZlll·a=enie nadrzędne).

A oto najważniej$7....e -z ~ru.czo
łów WYd1ziela;iących ho.rmcmy:
1) pr:zysa.dka mó.zo;:owa (h<>Tmonv. kierujące dniałainlem wyd:melczym
tarczycy,
honn0<11

~ro·stu,

hormion

krwi10'twórrcizy

1 mne); 2) gruczoły plcLowe; 3)
ta>rozyca, cczyli gruczoł ta·rcwwy; 4) nadnercza (m. ln. h<>r•
mon. od którego 7'ależy prawitthowe olśnienie krwi - adire1naHn.a); 5) gruc-zoły pnzytarC1Zyca:ne: 6) tr2'l!sf1ka (wy<!-zi!ela ba rdzo
ważny hormon,
którego t>radc
wy.woruje chorobę :ziwalilą ouk.rzycą).

Ponadto istnieje sz.ereg innych ośroaków wycJ.zie.Ja111da hOI!"
mooów. ośro·ctl<ów grucrzobon.vych
i n•le g·ruczobowych m. i.n.
grasica, szyszynka. w"t•roba. ś.le
ctziol!la, nerki, przewód PO·ka:rmowy, &erce, ~ruc.zoly m.teca.aMI
i iinne,

(

Czemu matura
••

•

zaczyna

wiosną się

wszedł
Angm:t,
ygmunt
do komnaty swej siostry Katarzyny I spytał:
- Czy jest twoją wolą, królewno, pójść za księcia Jana?
- InszPgo stanu • nJż ten. w
którym je&tem tere.z, nie pra·gn~
odpowiedziała njeś1nialo.
Anna, starsza siostra, zbliżyla
za ręl<ę urodziwą
Się I uję!a

Z

gi

Wyruszył

okręt

na

s'twie, po uprzednim pochwa
leniu się wśród koleżanek i
kolegów, że i<l.:zńe na „cuga".
Jednakże nauczyciele dokła
dają starań, aby przygodne
nie przekształciło
palenie
.się w przedv.1C2esny nałóg.
w j ald sposób usił>Ują
A

morze,

z
że
chwycił tak silny mróz,
narażeniem życia musiano wrócić pieszo po Indzie do portu.
Jan wydal załodze rozkaz, aby
w lodzie drogę wiowyrąbała
dącą na pelnlejsze morze. Wy-

Qo Finlandii.
wpr0st
ruszono
lecz straszliwa burza zmusiła
ponownie do za.
parę
książęcą
porcie.
kotwiczenia statku
Katarzynę:
mną
przede
wszakeś
- A
W końcu pojechali ze zmniejprzyzwolila, a cóż P'> Inszej
szonym orszakiem sanian1i do
Parnawy, strzep.ąc się po dro.
rno\vie teraz?
Król przekonany w ten spo.
dze Iwana Groźnego, obrażone
sób o zgodzie siostry posłał Jago odrzuceniem jego .dawniejno~i wiadomość, na która cze_
szych starań o r~kę Katarzyny.
kal z ruecierpliwośclą i obawą
w Rewlu,
st~nell
Szczęśliwie
zarazem; przy pierwszym spotwsiedli na
gdzie niezwłocznie
kaniu z Zygmuntem Augustem
okręt, który zawiózł ich do wynie otrzymał_ pocieszającej odTutaj znale.
Finlandii.
brzeży
powiedzi. Kro! utrzymywał, że • ziono tylko sanie dla pary ksią
nie może wydać za mąż młod
musiala
ciworu
rP!=;zta.
żęcej,
szej siostry talt długo, jak dlu.
pieszo do zamku Abo,
pójść
go, starsza żyć będzie w stanie
Chodzllo o Annę
panieńskim.
T.Pcz ran~ senatoJagiellonkę.
rów kwonmych preelkona.la Zygmunta:
„Król w wydaniu siostry wa.
hać się nie powinien, tym bargdy po dwakroć już dał
~iej,
odmowę starającemu się o rękę
królewny. I·wano'\\."i Groźnemu.
jak arcyksięciu Ferdynandowi.
polskim
królom
Nie nowina
jeździć za morze I tam stanowić
fortunniejsza
tym
A
króle.
królPWna, niż inne jej
będzie
siostry, iż pójdzie za tego, kogo widzi; one za tych iść muprzypatrzeć
się
siały. kt6rym
nie mogły".
roczystość

Ucia

zaślubin

z kró.

JCat.arzyną

wyzna-

czono na niedzielę 4 paździer
nika 1562 roku w WilniP.. W
tym dniu nastąpiło poląc7.enie
Jagiellonów :>. nomem Wazów,
takt o doniOOj'm :1m"'<!a:eniu dla
pnyszroścl Polski i S:lJwecji.
Przez cały tydzień trwały go-'
dy weselne; urządzono gonitwy
rycerskie, w których wielu wal.
czących odniosło rany, a nawet
konie lel:łY w szran„
„zabite

kach".

I

Zima zbliżała się I nagll!a do
wyjazdu. Para młodych udała
się w drogę ze swoim dworem
I bogatą wyprawą do FlnlandU.
Od tej chwili miała Katarzyna
przeżyć Wiele cierpień.
Już pierwszej nocy; gdy z Ry.

Uśmiechnij

po bardziej zdecydowany ko
lor. Często zmieniają fryzu;rę (piękne warkocze znikają najO'lę'Śeiej już w kl. IX).
Noszą modne r;>ończoc:hy, ale
,przede wszystkim pragną
się wyróżnić „przeżytą miłością". Oto, co pisze na ten
temat uczennica A. W. z kla
sy X:
Banialuk?
„Przeżyć miłość„.
to Jal<bY
miłość,
Przeżyć
postarzeć się, zmądncć, a już
na pewno przeżyta miłość upop o b I aż 1 I w e go
do
ważnia
uśmiechu na widok zakochanej
koleżanlci".

Nie!

Jak taka miłość wygląda
dowiad>Ujemy się w innym
miejscu:
„o,

które da·
piękne chwile,
wały nadzieję, że Adaś kocha.
Pozostały tyllto słabe
Minęly„.

księ

finlandzkiego

lewną

v.ryróżnić się dziewczęta? Ma
lują paznokcie, iprz:eważnie
jasnym lakierem, tylko śmiel
sze indywidualistki sdęgają

w

się

wspomnienia. Jednak wystarczy
przym· .nąć oczy, żeby zobaczyć
„Go:• w różnych sytuacjach:
Adas na ulicy, Adaś· w szkole,
Adaś wpatrzony we mnie swymi nlesamowltymJ ocza.mi, Adaś
ściskający ml dłoń.„ Ale to są
ws~omnien!a. Mam teraz waż
niejsze sprawy. Mam pned sochwilę.
wielką
bą
Promocję do klasy

'u±

Promocję.

jedenastej.
klasy jedenastej„.
Uczennica
jak to dziwnie brzmi, .lak ład
nie. Adaś tak samo myśli".

gdzie przygotowYWano się
od dawna na przyjęcie Kata.
rzyny.
Brat księcia; król szwedzki,
Eryk XIV, podejrzewając Jana
o tajne układy z Zygmuntem
Augustem, wezwał go teraz do
Sztokholmu; gdy ten nlA usłu
cha?, wysłał przeciw niemu si.
łę zbrojną, która zmµsila oblę
:!:onego w zamku Jana do pod.
dania się.
mieslecy po ozieWlęć
puszczeniu Wllna popa.
wraz z
Katarz3·na
dla
mężem w niewolę króla Eryka.
Wiernych ·dworzan polskich kazał król stracić w okrutny spo.
sób. Starał się nakłonić Katamęża.
opuszczenia
do
rzym~
Przyrzel<l jej wolny powrót do
ojczyzny1 zachęcał do wyjścia
za mąż za Iwana1 ale Wierna
Polka okazała tu podobną sta.
łość, z jaką jej brat bronił wobec sejmu swego małżeństwa z

Powszechnie ustala się OIPi
nia, że tak zepsutej młodzie
ży licealnej, jaka jest dziś,
nigdy jes~oze w Polsce nie
b)"ło. A oto, co pisano o mło
dzieży sprzed pól: wi~ku:

D

„smutne f coraz liczniejsze
objawy niewłaściwego zachowa-I
nla się młodzieży szkolnęJ poza
szkołą, Jak również wybryki na
ulicy, uczęszczanie do lokal6w
publicznych, Już od dawna na- -łnłaJą tr-OSką J lękl&m nł& t:YI·

ko nauczycleU, ale szerokie koła
(Okólnik Szkolpubliczności.„"
nej Rady Krajowej z dnia 8 lutego 1911 roku, L. 795/rv, zamie·
szczony w broszurze pt.: „Zepsucie dzisiejszej młodzieży gim
nazjalnej" - Kraków 1911).

Uczennica A. W. pisze, że
ma „teraz ważniejsze sprawy. Adaś tak samo myśli".
Czy to jest o<loso·bnione zwyciestwo rorz.sądku nad mło
lekkomyślnością?

dziell.czą

"Wydaje się, że niektórych
osób nie stać na zwycięstwo
rozsadku nawet do samej
staroścL

Przeto sądzę,
żą licea.Iną

z

że

nje jest

młodzie

źle.

Winasi naudoprowa-

dzimy przecież. że
czyciele potrafią
dzić do matury poważ:n.ą ilość
młodzieży dość dobrze przygotowanej do studiów wyż
szych.
Ogólnie cechuje naszą mlo
dzież wiosenna żywiołowość,
głębokiego
'"-ymaga
!która
zrozumien;a. mądrego wyba
czania, umiejętnego poprowadzenia i skierowania jej
energii we właściwe łożysko,
wyrobienia
zmierzające do
szacunku dla pracy fizycznej poprzez stopniowe wpro
i
wychowania
wadzenie
kształcenia politechndcznego.
Wróćmy do wiersza uczen
nicy H. G., w którym pisze:
„ ... o bzu pąkach marzy zmę
czona dziewczyna„."
Dziewczyna jest zmęczona.
Czym? Niewątpliwie na:Uiką,
lecz przede wszystkim brakiem skrystali:oowanego stosunku do otaczaiącego świa
ta. Z jednej strony istnieją
poszybowania
perspektywy
w kosmos, z drugiej gubienie botów w rozmokłej drodze wiodącej ze wsi do szk.o
ły. Z jednej strony a.tomowe
elektrownie, z drugie,l bra,k możli~ci odrobienia
lekcji z powodu przerwy w

dopływie prądu, braku
lub świec w sklepie.

nafty,
Z jednej strony rozbudzone potrzeby kulturalne, z drugie.i
brak ośrodków zaspokajających te potrzeby. Z jednej strony zdecydowane
wystąpienia księdza z ambo
ny, z drugiej - często jeszcze nieśmialła świeckość u
nauczyciela.
Do tych rozbieżności należe niekiedy kapry'Śny i niestały rozwój płcioowy spowo<lowany często '{:'rzeła<lowa
niem pracą UrnY'słową. Pogodzenie nauki. ćwiczeń fi.r.v(-znych (szczegOlnie nieookresie),
dzownych w tym
odpoczynku i snu jest rzadaniem trudnym do przepro
wadzenia. Podobna sytuacja.
aczkolwiek łagodniejsza w
swym przebiegu. jeżeli chod?,j
o rozvvój płciowy, jest u chlo
pców.
trudności w zaltresłe
Do
nauczanfa i wychowania dosię :zasadnic7.a. cecha
łąc:z::i
mlodzie:ńc:r.a lek
młodości ]{jomyślność uwarunkowana
głęboką potrzebą imponowa-

licealnej z młodzieżą wabez celu po ulicach. z młodzieża, która wy-

-

łęsającą się
ładowuje

- Trudno leli zosta.wla6
mych o tej godzin.ie,

sa--

się

* :{. *

r:t ',.
,r.
is:
'f

r

Roosevelt,
Eleonora
wdowa po ameryl<a11·
sklm prezydencie weszJa w kolizję z bardzo
amerykań
surowym
sltim prawem przywoz.o
wym. Ministerstwo Rolnictwa odmówllo jej po
na przywóz
z~olenla
wielbłąda, którego kupiła w Izraelu dla swej
w_nuczkl. Odnośny urzęd
nik wyrecytował: „Pra

w

z

naszą młod:r.łeżą

pne-

stać ją na realną ocenę nemywistoścł w mnie,f slrom-

plilrowa.nych sprawach, ie
na inicjatywę i na
ją
czyny chlubne.
stać

ANDRZEJ ZETECKI

N~

ogrod-

nicze. 8. R<xzlczY!ll soli, w którym
&tę od zep9UCl•a ;ryby
ZWią.zek chem'i.c:zmy airo

rz.a.chowuje
iit:p. 10.

oto odpo.
dochowam" wiedź, jakiej udziel!ła Katarzyna Erykowi.
W więzieniu powiła Katarzy.
na córkę Izabellę, która jednak
wkrótce umarła; naMępnte sy.
na (20 czerwca 1566); później.
szego króla polsklego1 Zygmunta m,
o czterech latach ciężkie.
lochach
w
pnhytn
go
C011Sle
w
Wlię.z;leninych,
których traktowano parę ksią
jak zbrodniarzy, nastąplla
żęcą
zmiana, która pozwoliła
nagła
!
więzienie
opuścić
Janowi
wstąpić na tron szwedzki; natomiast Eryk dośtal się do wię
zienia, w którym. dotknięty oswój żywot
zakończył
błędem,
wypiciem trucizny.
W roku 1569 zestala Katarzyna
królową SzwecjJ. W czasie swego panowania wykazała ogromwyne poczucie obowiązkU,
trwałość t nieugiętą stałość, a
także zręczną zapobiegliwość w
sprawach politycznych.
zmarła w roku 1583, w pięć
siódmym roku ży
dziesiątym
cia; pochowano ją w katedrze
upsalskiej, gdzie do dziś znaj .
duje się jej marmurowy sarkofag. Na trumnie widnieje postać
herby
królowej, nad postacią
Polski i Szwecji.
Konrad Rtltkł
41-Ietnla mieszkanka
zachodnto • niemieckiej
Heldedorf
miejscowości
Timmerloh, pan·! Helena Briining, została nagle w nocy brutalnie obudzona przez... brytyj
ski czołg. W czasie ćwl
czeń nocnych czołg ten
na podwórze
wjechał
zagrody państwa Erildziałem
przebił
ning,
domostwa I w
ścianę
końcu zatrzymał stę· w
sypialni
unkodzonej
przed samym łóżkiem.
Na szczęście nikt w cza
sie tego wypadlm nie
(m.k.)
został ranny.

energię

konamy się, że stać Jit, na
myśli górne ł chmurne, że

Poziomo: 3.

certu". Poskutl<owalo.
(m.k.)
:/o
kompozyFrancuski
tor Leo Ferre, obstalow
wał żelazną klatkę,
której będzie w przy.
szłości spal. Ferre jest
psim maniakiem l posta
da aż trzy olbrzymie
bernardyny, które coldedy
rano,
dziennie
pan się zhudzi, figlar ...
nie wslrn.kują do jego
łóżka, żeby mu życzyć
z cza„dzień dobry".
kłopotów I zawsze punk
tualnie płacili komor- sem uprzyl<rzyly się pa
nu Ferre te oznal>I psie
ne''. (m.k.)
go przywi::ro::an la wobec

*

wo zabrania przywozu
taltlch zwierząt do tego
kraju". Na szczęście w
z
zoo
międzyczasie
Montreal u w Kanadzie
wyraziło

chęć

„zakazanego"
da. (m.Jc.)

*

:/o

*

przyjęcia
wielbłą·

ostatnio w
Zmarła
Alabama bogata wdowa
pani Smith, zapisała w
testamencie swoje 17 do
mów lokatorom. Figuru
uzasadnienie:
je tam
dla
byli
„Lokatorzy
mnie zawsze mili. Nigdy nie sprawiali ml

• :;. *

Ochotniczej Struty Po
St. Martin
w
żarnej
(Walia) potrzebna była
nowa motopompa. Roze
słano więc wśród miesz
kańców kurendę, w któ
rej „stało": ,,Prosimy o
udział w składce na zakup sprzętu pożarnicze
go. Jeżeli zebrana suma
okaże się nie wystarcza
jąca, czujemy się zmuszeni do urządzenia kon

czego
wić

*

postanowił wstado
łóżko
własne

klatki.

(m.k.)

* :{. *
Pewien listonosz w
Winnipeg w Kanadzie
musiał 'v zwi=lzku z po
woazią doręczyć adresat
ce pismo urzęuowe uży
wając łóditl. Pismo zawierało we'invanie do uzaległych
regulowania
(m.k.)
opłat za wodę.

listu

p. Dor
Publikując

świąteez
w
Łódzkiego" -

w numerze

nym „Dz! nnika

ramach konkursu PUDR - list p.
Doroty, która prosiła o radę w
swych klllpo•ach sercowych nie przypuszczaliśmy ani na chwi
lę, te list ów wywoła tak tywą
reakcje: Czytelnlltów, ba., że sta·
nie się swojego rodzaju sondą,
badającą opinię publiczną, czyli,
Innymi słowy - małym ł6dzkim
Chociaż
Instytutem Gallupa.
można było
biorąc właściwie
to przewidzieć: list poruszał pne·
cież tak wlec:mie aktualny remat

ją.k miłość, potrącał o ta.'< drażll·
wą kwestię Jak moralność, w~csz
cie - dotykał instytucji małżeń

stwa.
Dor~tą?

zdania,

że

„Włod

-

to „partia".

Kilkoro dz!ecl, solidny mleszczań
ski dom, ale I kachanka Wtoda
za lat klika. Wydaje ml się konkluduje nasz Czytelnik - :te
najlepszym kandydatem na męta
Jest Zbyszek''.
Otót to - Zbyszek. Czyt nie
Jest symptomatyczne, że najwię
cej Czytelniczek (ale I Czytelni·
ków!) o.powiedziało się właśnie
za nim? Sporo w tym sentymentalizmu - dowodzi tego powtarzający się stale zwrot o „pierwszej miłości, która nie rdzewieje". Wszystko to zgoda. Ale czy
tylko sentymentalizm? Trud.no nie
zauważyć, te listy wielu czytelni
ków głosujących za Zbyszkiem
przynoszą coś w rod.za.lu „filozofii
życiowej". Pa.ni Jadwiga Wegner
ze Zgierza pisze: „Zbyszek kocha panią na pewno. Wnioskuję
„Zbyszek nla
to z listu pant ma nlc oprócz mnie I comiesięcz
nej pensji". A właśnie do milień
stwa potneba chłopca, który ko·
po·
cha". Wiadomo, kobieta wiecie chórem. No tak, ale z!raz
potem mamy list mężczyzny, p.
.Tórzefa Pietrzaka: „Uwata.m, że
Dorota powinna pójść za głosem
serca I związać się węzłem mal·
żeńskim ze Zbyszkiem. życie Jest
tylko w6wc7.as ciekawe, dające
wiele radości I zadowolenia, gdy
się je samemu buduje. Zbyszek.
jest młody, pracuje I w oparciu
o obopólną miłość potratt na.
pewno zabezpieczyć Dorocie przy
szłość",

Nic nowego - powiedzą Jedni.
w rolniotw!e jalto naw61z.. li. Truizm I anachronizm - skonstaInstrument mu.zy=ny w staro- tują <lrudzy. Moźe I tak, my tyJ.
:!:ytnej Grecji. 12. Butla do p.r.ze ko rejestrujemy głosy. Wydaje
chC>Y.'Y'-Yan.i.a napojów gaz.owych. nam się co najwyżej, :l;e jeśli po13. Subordynacja. 14. PrzYTZąd gląd taki dotrwał do drugiej pogimna.styczmy. 15. Wyd:zlielina w łowy XX wieku, to· mote wart&
kropelek cieczy na się nad tym zastanowić.
ks:zta.łcle
Olek. O, temu dostały się cięgi.
skórze. 16. Symbol ehemlc:zmy
pierwiastka niklu. 18. Pierwia- Wiadomo: źonaty, szuka przygód.
stek chemJC2l11y, metal szary. Jedna z Czytelniczek pisze: „Co
19. Dowódca janczarów u Tur- do Olka, to odradzam go pani
ków. 20. Opiekun zabytków kul całkowicie. Skoro Pierwsza żona
tura.lnych I sztuki. 22. Doplyw mu nie odpowlada.ia, kto zarę·
Wisły. 23. Wąż dusiciel. 24. Mia- czy, czy zadowoli go druga?"
ra powier7.chn1. 25. Rośli.n.a pr.ze
„Za 'Olka nie radzę wyjść za mąt
mysłowa. 26. Jedno z najpotężniejs.zych miast Fenicji. 28 . Cza- ponieważ ma on żonę - dow<>dzl
Więc
ple •óro ozdabiające kapelusze p. Barbara Wójtowicz. dam„kie. 30. Samolub, el?Oista. dlaczego, dla pani szczęścia, ta
32. Słynny baJkO'P~arz rz: Frygll, lrnbleta miałaby być nleszczęśli
ok. 550 r. J>t'2led nal<Zą erą. 33. wa"7
Inaczej Juz ma się rzecz z Wło
34. Oprawca. 35.
Imię żeńskie.
Cz!owiek nlelllW.;kle przywią.za- dem. Wprawdzie jedna z Czytelni
ny do ja,kiiejś Idei. 11:apaleniec. czek jest zdania, że „Wlod może
Pionowo: 1. Najwyż<;a:y tytuł źle wpłynąć na charakter p. Do·
dostojniltów w niektórych kra- roty", ale już p. Jerzy Skawiński
jach wschodu muzułmańsl<iego. z Zelowa stwierdza co następuje:
2. Gatunek wełnfa.nej tkaniny. „Miłość. nie Istnieje I dlatego tył
3. Król. za pa.nowaJ>t.a którep.o ko p. Włodz:-:tlerz, człowiek po·
pito, jedz<>no l popuSoZJcza<no pa- ważny, stateczny, materialnie nlesa. 4_ Alkaloid wystęoujacy w zależny moźe zabeo:pic<"zyć p. Do·
I tu m<tsimy
liściach herbaty i zl<arn.kach ka- rocie przyszłość".
takle
nczclwie, że
wy; w medycynie używany ja- powiedzieć
ko środek pobndzajflcy syS<tem „widzenie świata" ma również
nerwe>wy i d.z.lałalność serca. 5. sp<>ro zwolennlczelt u 7nacznej
n.a mapie Uoścl kobiet, uczestniczących w
wy-gokości
Znak
(wspak) . 6. Ta.niec poważnie. '7. konkursie.
A młodzie'.!:? Jakimi radami słU
Zaimek. 8. Moneta wtoska . 9.
owa złod:1:1icj, speciAlista od. o.krada- zy p. Dorocie młodLleż,
ni~ kas. 11. Ut'll()!'<Zenle się w po-1 jak chcą nielttórzy - na,jbardZlej
część społe·
wietrz.u. 13. Drzewo JiśC'Ja,;te. 15. „zdemorali7A>wana"
·Część st•ci! kolejowej. 17. Szper czeństwa. Proszę państ\~'a, aż nie
ka. 18. Wyrób be-d!narsld. l~. W chce się wierzyć. Młodzież radzi
okresl0>ny p. Dorocie wyjść za mąż za tego
olastvC<ZJne.1
sztuce
przedmiot o cha<ra kte>r"Ze symbo kto (cytujemy) „darzy ją gorą~
licznym. ściśle 21wia:i:any " przed cym uczuciem". - „Mam dopiero
21. Nlesma.k, 18 lat - pisze p. Halina Cho.1nacosobą.
stawi.oną
W5'tret. obrzydzenie. 2o. W prze- ka z Łodzi. - Mimo, że brak ml
zakresie doświadczenia
nośni: przyneta, wal>ik . 21i . .Ted- w tym
nostk_a wagi. 27. Wykrzyknik, dam p. Dorocie radę, z ktllrej
•korzysta I będzie
może
29. Litera być
wyrazaiacy ti-wogę .
szczęśliwa. Radzę wybrać Zbysz·
fo.netyc2ll:'t~. 30. Rll_ei1rn w Pol,<:e.
31. Pyta1mk rosyJsltl. 33. Ina· ka, bo to, że nie ma on nic oprócz
pensji - jest malo ważne. A co
ca,ej otla.ruje.
do Wloda, to naprawdQ muslala·
by pani być pustą, lekkom;vślną
ROZWIĄZANIE JtR.ZYŻOWKI
kobietą, która „leci" tylko na do·
SWIĄTECZNEJ
brze zapewniony byt. Proszę się
co pa.ni kocha: czy
zastanowić,
Poziomo: 1. Serum. 4. Pompa . jego samego, czy tylk'l jego pie7. Och.ra. 9. Par.oer. 10. So<;.na. 11. niądze?" Głosów takich naliczy.
Werwa. 12. An:kr·a. 15. Zwaeri:. liśmy l.Jl.<anaścle.
IS. Ona. 20. Ordoc. 21. Tolclo. 2?..
Jeden z Czytelników tak koń
Tan. 24. Fe.t<>r. 27. Patos. 30.
Egl<lia. 31. Rowek. 32. Lall<a. 33. czy swój list do p. Doroty: „Sc!skam pani rączkę I dziękuję za
Islam. 34. Ekran. 35. Arara.
Pionowo: 1. S!!'Pia. 2. Rvsa.k. <l.owclpny konkurs, który wyda3. Morwa, ~. Pasaż. 5. Ma<Ska. 6. wał się b~·ć swawolny, a jednak
Alam. 8. Hori01. l~. Ni<>be. 14. był poważny I dla niejednego lub
ważny".
Radło. 16. Wolta. 17. Czol<>. 18. niejednej Chcielibyśmy w to wierzy~.
Ort. 19. Atu. 23. Ariel. 24. Focie .

tu,

P

(

swoją

erotyzmie i awanturnictwie.
Ta młod.zież stanowi inny
r~ział. Mlodzież :licealna,
to element w całej swej masie zdrowy, na który może
my liczyć.
Przy bliisZym za.poznaniu

Barbarą

mej

wokół

JakJd to uczucia miotaj'\ pani'\
A więc tu ciągnie serce
I pierwsza miłość z ławy szkol·
nej (Zbyszek), tam - zmysły t
romantvcz'1a., acz ryzykowna przy
goda (Olek), ówdzie zaś daje o
sobie znać rozsądek I chc;ć wyulo:!:enla sobie życia
godnego
(Włod). I teraz Dorocie radzą pa•
nie I panowie, młodzi I starzy,
lud.zie rozmaitych przekonań I po
g!ądów. Zaczyna się od niewinneuo :!:artu. P. Cecylla MaUnowpisze: „Proszę
Łęczycy
sl~a z
wyjść za mąż za tego, który pa·
nią zaprowadzi do Urzędu Stanu
Cywilnego no I... zaślubi. I ten,
moim zdaniem, będzie najlepszym
kandydatem". To oczywiście dowcipna aluzja do „nadmiaru ko·
blet". Lecz list następny przynonia..
si już „mały problem" - potępie
Nie wolno jednak identy- nie mieszczańskie: mentalności.
fikować młodzieży s?Jkolnej P. Jan Kucharski z Łodzi jest

KRZYZOWJtA

Radz!WIUówną.
;,Przyrzeklam księc11,1 Janowi
l milość do śmierci,
przyjaźń
przysięgi
wiernie 1 statecznie

Jeszcze

mający

doni09łe

'1l!1aozenńe

0

f-------------------------------------.:._______...,,,_.,.....__~~5

R-e-ltln. 27. Palma.
Tower,
.• ,,S~ą!Ą.
• .2923
,..__ .;i::aJ.i,a.

T. G·!'
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LISTY DO REDAKCJI

Sztandar przecho.dni

Nowy
polski

za dobre wyniki w pracy

Rancho"
na
ekranach
kin

11

zawodnictwie międir;yzaikładow ym,

WY\k:O'I'l.iMa ona w tym olkre

plan ~edaiży w 113 proc.
i plan CllkumuO.aqji w 108
proc_
Za wyniikj te WZPSW oitrzy:ma &taiIJda.r Przeohod-

ni, · kitóry zostanie jej wrę-.
dzisiaj ipod.czas uroczystej ialkadeanLi 1Pierwmomajowej, !która odfbędzie się!
w Teatrze Powszeahnyim o

czony

godz. 14.30.
nościowego

Or;rćicQ: dkoliczrefera<tiu ; WII'ę

mania s©ta'!ldaru.. pracmvinicy WZPSW obejrzą iPO aka

Poranek muzyczny
w Klubie MPiK
w

200 rocznicę śmierci

Jerzego Fryderyka Haendla w sali
imprezowej Klubu MPiK (ul.
Piotrkowska 86 I p.) odbędzie
się
dziś
(26 bm. o godz. 12
poranek muzyczny.
Prelekcję ilustrowaną muzyką
płyt wygłosi red. B. Busiakie-

z
wicz. Arie i

oratoria

odśpiewa

Przy
fortepianie Izydor Blankleider.
Wstęp wolny.
Kr~·styna

Michałowska.

demLi sztuikę „Igras2Jki tra~ miłości" Marivaux. O-

fu

trzymają oni również premie
pieniężne z
tytułu wyniku
w.~ćiaawodnicliWa.

uroczystość przybędą
przed.S'tawiciele wł.a.dz miej -

Na

skicll

i

centrainych oraz 21w1<jfllków

Koncert z okazji

Jutro w DKM
mu Kultury
Milicjanta (ul.
NaWTot 27) odbędzie się koncert jubileuszowy zespołów artystycznych Komendy MO m.
Łodzi, w zwią2'ku z l l l rocznicą istnienia zespołu chóralnego I V rocznicą ts1mllenlia zespołu mandolinistów.

ł

!

egzotyc:imym tytule „Rancho". Film realizował ZAF „Droga.". Akcja filmu
rozgrywa. się w malowniczych
Bieszczadach.
NA ZDJĘCIU: Wanda Koozeska, studentka Pańokazji Dni Leninowsklch ł stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, gra14 rocznicy 7.awarci.a układu .ł........j„ą.,.ca__.J.·e.....d...ną.-...z.,.r...ó„I.,.w
.......t....
ym~•f...i~lmi-...·„e.,.(„l,....g"')..-.-._._..........,.....,............__
o przyj.aźni z ZSRR, Komisja. -.,._......_....,_..,...._"'"....._"'",.._...,..._.,.....,....,...., ...........""'".,...._."'..._."'""'"....""'..,
Aka,demicka, 'l'PP-R, KL ZMS
i RO ZSP ·organizują w dnill
26 bm. o godz. 11 w IV DS w
Osledlu na Bystrzyckiej uroczysty koncert. Słowo wstępne
wygfosi Grzegorz Timofie,jcw.
W redakcji naszej zjawił
Warto 1;u doda.ć, że p. CieW części arty1!1yczncj wystąpią
się wczoraj pan Edmund Cie
płowski biel'zc udział w kon
Bojarska, Z. Czerska, J. Jakumie
amat•orów-plastyków,
pł<>wski.
z :;;awodu sZil~Iarz
roszyńska, J. 8•dm·owicz i R.
zorganizowanym
ostatnio J
(Żelazna
nr
14),
przySpychalski. Wsh;p wolny. Zanosząc
przez Łódzkie Muzeum Sztu
oryginalny posążek
proszenia rozprowadzają Racla
ki.
Lenina. Oryginalność jeg-o po
Okri:gowa i R.ady Uczelniane
lega na tym, że tak wysoki
ZSł' oraz KL Zl\'IS.
postument, jak i sama postać, wyk1J.nane Zl()staly wyMiędzyu=elniany Dyskusyjłą«~nie
z morskich muszeny Klub F1lmowy przy Ra<lzie
lek.
Okręgowej Zl.'7„eszenia Stu<len- Posążek ten - informutów Polskich w Lodzi, zawiaje nas
pan Ciepłowski damia czlonk-Ow i sympatyków,
W ramach porządków wiosen•
nych jal<ie w tej chwili prowawykonałem w związku z roże karnety klubowe na miesią;;
dzone
są
na. terenie naszego
cznicą
Leninowską.
Same
maj są do na byda w seilwemiasta oczekujemy niestety beztariacie RO 7.sP, ul. Piotrmuszeliki
zebrałem podczas
slcutecznic
na uporządkowanie
kowska, front I piętro od 27
pasów dla
przechodniów na
wczasów letnich nad moslirzyżowaniach
jezdni.
kwjefmia br. do 2 maja 1959 r.
rzem,
więc w Między:J;dro
w
ubiegłym rolrn
pasy takie
włącznie (z wyjsitkiem święta
jach, Ustce, Krynicy MorwymaJo-wano bodaj w dwóch
1 Maja) w g<idzinach od 14 do
czy
trzech
punlttach miasta,
skiej itd. Prac podobnego ty
16. Ilość miej.se ogral!lic:wna.
(w tym
na
skrzyżowaniach
pu wykonaiłem już !dl.kadzie
Piotrkowsliicj, z Andrzeja i Tu.
Uwaga, studenci!
siąt i bardzo bym się cies~yl
wima). MotywowMbo wytyczanie
tych przejść koniecznościa. usgdybym mógł je kiedyś wyprawnienia
ruchu
pieszego I
stawić.
kołowego, a potem.„ cisza.
•.Jeszcze jesienią domagaliśmy
się od
Wydziału
Komunikacji
Drogowej Prezydium RN wymalowal).ia dalszych przejść w
najruchliwszych punktach miamięta.ją ich ~ z gorąco
sta, lecz wówczas zasłaniano
oklask:hwani.ej piosenki „Wagasi<: złą pogodą. Malowanie far.
bą, jak nam oświadczono, nie
bwnda''.
z okazji Swięta Pracy 1 Mamoże być przeprowadzone w o·
S:z:tukę cyir1kową
CSR repreja odbędzie si<: w niediielę 26
kresie sloty i wilgoci. Przyszła
wntuje j)Qlf1adto Fiala z.e swybm. o godz. 19 w Klubie Ro·
wiosna, wyjątkowo wczesna i su
syjskim przy ul. Piramowicza
mi drahlnami, Slavka popisują
cha w tym roku, a przejść się
12
uroczysty wieczór. W wieczo.
cy się na
druciie oraz duet
nie maluje.
rze wystąpla. gościnnie artyści
FraJJ.ci.ni. Ten <ll5tabrli „objescen polslticb.
w stolicy zaobserwowallśmy
chał" na swych rowerach aoo·
Uroczystość powyższa
została
ltilka dni. temu pomalowane na
ny wielu cyrków europejsikich.
zorganizowana
wspólnym wy·
nowo przejścia we wszystkich
sitkiem towarzystw kulturalnonajruchliwszych punktach WarDużą slawę w sz,eregu
kraoSwiato\vych rosyjskiego i grec
sza\vy. U nas nic się nie robi,
jów zdobył s.obie jugo&owiań
ko-macedońskiego.
a równol'ześnie żąda sio: od
ski d!U!et F,deni. Jego „pod.n;iebprzechodniów
Wstęp
wolny dla wszystkich.
dyscypliny
w
ne" ewolucje na trapezie znaj(as)
przechodzeniu przez jezdnię w
dą na pewno u.zn.ani-e w C>CZaiCh

Dni Leninowskich ~
z

i postument z muszelek

,V.

•

27 bm. o godz. 17 w 11all Do-

bieżącym tygodniu wchodzi na ekra.ny dwóch kin

łódzldch, a. mianowicie „Polonii" (norma.lny ekran~ i
„Wolności" (ekran panoramiczny) nowy })(>Iski film o

Postać

•

•

zagra..'licznych.
Również i obecnie „Warszawa" pr.ez,entuje niezwykle interesujący program.
Jedynym
bodajże
nurn•e r•am wid?.ianym
już pr2lez łodzian jest m0<11 taż
muzyczny w wykonaniu artystów C'Ziech<J.s.lowackich Wytrhal
- Codkou. Mil<llŚnky cyrku pa-

Rom.an Snarski,
Nowotki 44, m. 3,

Kto posiada

go sami
nie z.amie
r.zają
gopotbudowali
sprzedać. i Zaniechałem więc dalszych odwiedzin l
ud.alem filę do Prezydium, aby
poinformować kierowniczkę Wy
działu

Gospod.a;i:ki Komunalnej

i ~Iiie.szkanioweJ·, że lista me
je&t zgodna ·z rz;ec:::zywisto<ŚC'.lą.
Dowiedziałem się wtedy, że da
ne DRN-\V.idzew ot.rzym.al.a odgórnie, że nie ja p1erwszy zwra
ca.m uwagę na te sprawy, ale
kierowniczka. n.i.c na to nie mo-

ż.e

poradzić.

Za:propcmowano

g

k rew gr u py

,,AB"Rh-1-

w

związku z koo:i.iecznością
niezwł<>cznego
przeprowadze·

nia ~eracji serca w n Klinice
Chirurgicznej,
Stacja
Krwiodawstwa w L<>d.zi uprzej
mie prosi obywateli knviodaw·
có-w, posiadających krew grupy „AB" Rh+ (plus) o zglo·
szenie się do stacji (ul. Armii
Lu<l<>wej ZG)
w poniedz.ialek,
dnia 27 kwietnia br. o g<>d2i-;..;;n~ie;;..7;..r;.;a;;n;.;.o;;;·;_,_ _ _ _ _ _ _ __

mi natomiast, żebym składając wniosek
na ikup~. unneścil swoje uwagi, a wowczas do
piero komisja jeszcze raz spraw
dzi i d<J1kona zmiam.

Występ

::-<a

próżno .,;;tarałem się WYtlumaczyć,
że 1.1.su.ni.ęcie omyłek powinno nastąpić niezwlo~z

Jakuba Zaka

nie, przed terminem sJd.adanJ.a

w Filharmonii
Nie lada karierę zrobila jcclna
z melodii skrzypcowych Paganiniego, skoro sta!a się tematem do wielu dziel innych
komp<>zytorów. zawędrowała nawet
do współczesnej
muzyki

są

a przejść dla pieszych nikt nie maluje

wieczór

łódzkiej publkznoścL
Z z,_społu • polskiego warto
wymienić m. in. młodych adep

tów sztuki cyrkowej,

którzy
Pakułslti·ego (notabene
lod.zi.anina) popisują .s-.ię w jedynym w
Po1s.ce numerz,e
Pal.locie
(ćwi·cueniia na „latających" tra
P·S'Zach)
Gwoździ.efu
programu jest
jednak świetna tresura 4 bangalski.ch tygryoow w wykonaniu Rudolfa Born z NRD. Pos=gólne
numery łączą w
dowcipny sp01Sób dwaj komicy
- Błaszak i Muszyński.
Z p-9Wnością nowy 2- i pól
godz:imny program cyrku będzie
.się podobal łodz:ialllotn„
(jot)
pod kierunkiem Bogdana

I

Pamiętaj

oszczepieniu ...

z dniem 30 kwietnia uplywa
wyznaczony dla całego miasta
okres
szczepleń
o~hronnych
przeciw durowi br~usznemu. 2
n1aja bl" ,·vyruszą na miasto ekipy kont1·oine,
które sprawdzać b~chł czy paszc:..:1 ~g<łlne opodflałv

soby

sic;

obowiązujące„

mu
szczepieniu.
Osoby
nie
szczepione
zostaną ·
ukarane
grzywną

pieniężne;.

Jednocze:inie, ,ial~ nas informuje Stac. San.-Epi.d. wszyscy wapowinni wziąć pod u.
"'agę fakt, iż 'v organiźmie nie
szczepionym dur Przebiega cięż
ko, wywołując z rcp1ly zapale·

hający się

nie

n1i<?~nia

sercowego,

l<r\\·o-

toki jelitowe itd. Zarazek duru

może

trafić do każdego. To nie
że dur brzuszny
jest
chorobą n<;dzy i brn·
D<> osób żyjących nawet w

pr3wda,

wylącznie

rln.
luksusowych w~runkach zarazel' może trafić poprzez nosi·
cieli. Zara:lenle poprzez nosicieli ,icst cz~ściej
spotykane niż
przez bezpośredni kontal;;t z
chorym. Na każde 1000 zdrowych
mieszlca1icó'\V
naszego
miasta
jest 6 nosicieli zarazków duru
brzusznego, litórzy sami na tę
chorobę nie chorują, a zarażają
nią innych nie szczepionych.
Dlatego jeszcze raz powtarzamy: uodpornij si<: przeciw durowi brzusznemu!
(id)

polskiej i

d~e

komunikacyjne

'\Va p.

rysunki - oczami dorosłych

Otwarta w cl11iu wczorajszym
MDK
wystawa
rysunków
naóeslanych na „ko
lor<>wy konlturs" zorganizowany
przez PKO - \Vywarła na zwierlzających
duże
wrażenie.
Ry.
sunków,
zawierających
odpo·
wiedzf na pytanie „Jak oszczę.
dz.a1n" tub „Na co oszczędzani~',
wpłynęło na lrnnku~s
ponad 3
tysiące.
Po dokonanej seleltc,ji
wyeksponowano na wystawę 160
rysunków.
Niesiychanie trudno ,iest wy·
rarić dorosłemu uczucia wywołane tymi dziecięcymi rysunkami.
Pierwsze
\Vrażenic to
chyba zachwyt. F<>rma, barwa,
pon1ysly, a p1·zecle 'vszystłn~
bezpretensjonalność
i szczcrosc
tych prac - są wr<:cz zaskaku·
ja.ce. Każdy rysunek godny je~t
uwag!, za każdym lrryje się me
tylko zapal i wysiłek wykona·
w

dziecięcych

\vcy,

ale

także

jego

marzenia,

nadzieje i wyrzeczenia, które to
warzyszyly oszczedzaniu na z
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ur 98 (3862)

góry upatrzony

cel,

Dzieci o·

powiadają
w tych ry~unl<aclt
wspaniałą
historio swych o·
szczędności. Jali os.zczęclzają od
mawia,iąc sobie pój:;chi c~ o lt;.na,
zbierając
butel!.;.i,
niukulatun:;,
jagody,
hodując
króliki itp,
jak wykon.ystają oszczQdzo110
pieniądze
na wyciecElii, ,vak~
cje, obozy, łtupno nart, tele\v1-

zorów czy ro1vcró'v.
Wystawa wzrusza i zachwyca.
Wszyscy amatorzy malm·stwa i
rysunku

zobaczyć.

stych
czuje

po·winni .ią koniecznie
Po ·wyst3wach cloro-

plastykćnv
człowlek
śi'l na niej jak w jakiejś
orzeźwiające.i
kąpieli
i wycho·
dzi stąd pełen opty111izmu, pełen wiar~ w młode pol~olenie.

Nie wiem, które prace zostajako n?jlepsze wystane na

ną

do

Warsz11wy. Komi.sja ma naprawdą trud

wystawę

ny

centralną

orzech

do

zgr:vzi~nia,

bo

tycb Mna..ilepszycb'! p1·ac jest na

wystawie bardzo dużo.
Chyba
najwięcej i to
wspanialych
rysunkó1v nadesłali
uczniD"w:le
XVII
Liceu.m
im. J. Kochanowskiego "' Lodzi oraz szkoły
im. T. Kosciuszki (prace tych
ostatnich wyró:i:niają się oryginalnością
'vykonauia). JVIni.e osobiście
'vzruszyla najbm.~dziej
pra'oa Elżuni Krl)phi z 3 klasy
S.7.i~oly
poclstelwowej
nr
33 i
K.rysi Walter z 6 ltlas:v szkolY
podstawowej nr 22, która. napi·
sala
pod
swQiln
rysunkien1:
„J<ażda
złotó,Vl{a
"\vptacoua na
Sl\:O
to cce:ieUt:a i1a buclo . . vC}
pięknych <>siedli
robot11J.czych
(namalowan.c przez nią osiedle
,iest naprawdę piękne). Slicznc
były
ta.l<że prace Ewy i Marli
U.raje,vsli!Ch Z Liceun1 im. Kocha11owslticgo, plRkaty I. Rzeź·
n!clticj z tegoż liceum i 'viele,
w;ell"! i11nych prac.
organizatorom
k<>nlmrsu
i
wystawy należą. sic słowa uznaDia.
(as)

się

„~va„

w

„Fantazja na temat

t.

Paganiniego'~.
Ten świetny,

·w irtuozo·w sld u„
twór na fortepian i orkiestr<:
odegra Jakub Żal< podczas i:;os·
cinncgo występu na nadzwy.

czajnym l<.oncercic symfon1cznyn1
lJódzkiej Filharmonii, ,y
środę 29 bm. Co więcej, znany

artysta

radziecki odegra taJ<:i;e
II koncert
forte.
pianowy g-moll Sergiusza Pro.
lrnfiewa, utwór pełen dowcipu
i. pomysłowości. Soliście tow~
młodzieńczy,

naszego

rzyseyć

miasta, łącznie z komendą MO
powinny położyć kres temu ba..
łaganowi .i
podać
prekluzywny
termin wymalowania prz&jśc dla
ptos2ych na skrzyżowaniach w
najruchliwszych punktach miasta - niea:wł<>c2'lllllte.
· · (Sk)

UWAGA

znalazła

riacjach na temat Paganiniego"
Witolda Lutosławskiego. J\Ielo·
clia ta jest równie!: podstawą
jednego z najświetniejszych. ut,1,1orów Sergiusza Rachmantno„

celu unikania nieszcz<:śliwycb
wypadków.
Jak nam oświadczył zastępca
naczelnika Wydzialu Komuniltacji Drogowej Prezydium RN m.
Lodzi p. Biernacki wykonawcą
tych robót jest MPRD i jesz·
cze właściwie nie ustalo110 z
tym przedsiębiorstwem
kiedy
malowanie przejść na skrzyżo
waniach będzie dokonane. Far·
by i lakiery są, kredyty rów.
nież, Komenda MO Ruchu domaga się przeprowadzenia tych
r<>bM jak najrychlej I wszystko zawisło w powietrzu.
U-wazamy, ' :ie na]Wyzsze wla·

będzie

pulptc1e

przy

kapelmistrzowsltim wybitny p ól·
ski dyrygent Zygmunt La toszewslti.
Wylrnna.ny
zostanie
również

utwór orldestrowy ,.La

procession nocturne" Henryl«•
Rabaud, zmarłego w
1949 r.
kompozytora francuskiego.

przyszli
budowniczowie!
nię. Do klasy wstępnej 3-letnie·
go
Techniltum
Budowlaneg~
przyjmuje się młodzież po IX 1
X !<lasie szkoły ogólnokształ<:ą·
cej.
.
Poza tym przyjmuje Si'l zap1.
sy clo klas pracujących: do kia·
sy I 1.~ecllnikun1 Buclowlanci;o
- po maturze i 2-Ietnie j pracy
w
budownictwie,
clo
klasy
"'Stępnej
3-lctniego r.rechnikun1
Budowlanego - po klasie IX I
jednorocznej praktyce w hudo.
w1tictwie, clo kl. I, dwuletmej
szkoly mistrzów budowlanych
po szlrnl"
poclstawoweJ i
5-letuiej praktyce w budownictwie oraz do Technikum Zaocznego - na I semestr po szkole

TechnilMun Budowlane w Lo·
przy ul. Kilińskiego 79
przyjmuje zapisy do klas mło·
dzieżowych: do I klasy 3-letniej
szkoły
rzemiosł
budowlanych i
do G·letniego Technikum Budowlanego - po ukończonej szko.
le podstawowej. Po ukoi1czeniu
Technikwn Budowlanego absol·
wenci są zwolnieni od wstępnego
stażu
pracy w wykonawstwie,
obowiązującego
po ukończeniu
Technikum 5.letniego i mają
prawo wstępu na wyższą uczel·
Il.U

•••••••••••••••

}lodstawowcj,

a

na

inne

se·

mestry na podstawie odpowiednich uprawnień.
Dla. uczniów
zamiejscowych
Iclas młodzieżowych zarezerwo„
·wane są miejsca w internacie,
zaś dla uczniów niezamożnych,
a uczących się dobrze, przewi„

dziane są stypendia.
Zapisy przyjmowane będą do
ko1ica maja. Egzaminy wstc;pne
z matematyki, języka pol5kicgo
i
rysunków
odb<:dą
sio: w
dniach 17, 18 i 19 czerwca br.
o godz. 14.
(as)

Kolorowv .. konkurs" otwarty

Dziecięce

wl.aśc:icicli.

tych

wy 8w1at 29 je.st drewniany,
a nie murowany, jak informuJe
lista. Po·d.obnie je.st z dorn.em
przy ul. Nowy Świat 50, któcy
je,,,--t pcmadto U>.miieszkaly przez
dwóch wspólwlaścicieli, którzy

Farby i kredyty

„WARSZAWA" w Łodzi -bs.Yisko-grec.ki

~iacyj!!ly cyrk „War.sza.wa" gości już w Lodzi po
raz wtóry. P.iierwsz;y raz odwied:zil naszie mia.sto trzy lalta
temu. Nruzwę „rep.rewntacyjny" otrzymał <l'1l nie bez przyczyny - „Warszawa" j.ast bowiem na.jwięk.szym pol.s.k.im cyr
kiem (jego widownia może IJ'O"'
mieścić 2.200 0t9Ób), wyróżnia
jącym się poo;a tym za.~ no
wym i atrakcyjnym programem, na który składają się w
więk.s2lości występy cyrkowców

Ponieważ obalw:iam się,
że
pood.obni.e jest i w innych d.zi.elnioowych radach, pro.s.zę o J>Orusz.en.ie tej sprawy w gazecie..
Może to spowoduje, że :prezydi.a skorygują i sprawdzą listy
i nie będą sprzedawać domów,
które już posiadają :prawowi-

który
bynajmniej
go sprredać.
Domnie
przyz.amie~7a
ul. :No.- · - - - - - - - - - - - - - - -'

zawodiowycll.. (as)
W

wni.o.sików, to jest pr:Ded. dniem
2 maja.

rzeczy. Wymieniony na liście
dom przy ul. Jesiennej 5 jest
z.amiesz:kaly przez wlaśC'.iciela,

. łódzkich

reso.rtowych. wiJ:a.d:z

z... księżyc.a

Prezydia poszcziególnych rad
narodowych oglooily niedawno
sprzeda.ż domków jednorodzi.-,.
nych. 11. in. i w Prezydium
DRN Widzew wywieswn.a zostala lista domów. które mają
być sprzedane.
Wynotowałem
s.obie więc adresy i udałem się
na wizję lokalną. W r€zultacie, stwierdzilem prwd.zii.~rne

film

Wojewódzka Zbiomi-0a Prze my:.tłowych Surowców Wtór""
nych w Łodzi (ul. Rewolucji 1905 r. 64), która na terenie
naszego miasta i województw a zajmuje się skupem głównie
takich surowców jak szmaty i makulatura uzyskaiła. w
IV kwartale ub. roku najlepsze w kraju wyniki we współ

sie ip'Lan sikupu w 113 proc~
pl.an przerobu w 107 proc.,

Domy

rz;s;;;;;-i

••••••••••••••1r; ~~
1•3J"bi"•
IZSZe
wykłady na WUM l

wyróżnienie '

Chór Technikum Ekoni'o-

Wieczorowy Uniwersytet Mar·
l<si:mm-Leniniznm
zawiadamia,
że kolejny wylt:ad na studium
filozoficzno-religiozna\VC7.Ylll. pt

i

Oświaty 7.as7czytne zap 0 •
dbed ·

,,Religia jali.o forma świad'JmoS- ł ra. O

ci społecznej" odbędzie się we
wtorr.k 28 bm o godz. 16 w
gmachu WUML (ul. Piotrkowska 232, sala nr 18).
w tym samym czaste w sali
nr 4 prof. Dymitr Sokolow wyg!osi wyldad pt. „_Problemy lrn-1
n~unktury we wsp~tczesnym !'"··
p1tahzm1c". Będzie to kole.iny
wykład na st~1d;.ii\i zagadnień
wspólczesuei:o kapitalizmu.

i

,in

szenie
ażeby w>rlął udz ·a~
w akademii 1-ma,iowc.i.

4

I

~

ł rnicznego w Zg-icrzu pof:<J· ł
lsta.iący pod kierunki imć
Zid•z;isł~wa Gruchał.!lli;ie IJ ł
o4rzymalł od Ministerst• a

li

·

' Złe su; W

d

4

; kwietnia w
.m inisters
,o o o-odz 16 30
'f

ł

"

•

•

•

!
.

~

vie

"Y•arto dodać tutaj, że
ł dniu 28 kwietnia o g3dz.
ł d~kc•na.ly chór ten śpi"
w Łodzi w Drukarni
[nwej (Pio·tl"lrnwska. SG

~:...-

29
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w
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I

WAZNE TELEFONY
Pogot. Mll!cyjne
07
Pogot. Ratunkowe 404-44
Strai Pożarna
os
Kom. Miejska MO 292-22
Pryw. Pogot. Lek. 333-33

8

goctrz. 13.ao
GARNIZONOWY

555-55

Pryw •. Pogot. Dziec. 300-CO
MOI
350-15 (W

:e

TEATR NOWY (Więc.kaw

[-

t-

e..
,_

y

l,

i-

l

sk1ego
1:;) g. 15.30 „Bai'11ara Raclzhviłłówna"
g.

.,Dom
Eernardy
Alba"; 27.4. nieczynny
TEATR 7.15 (Traugutta l)
g. 11 „Tajemnica sta.rej
wierzb~·", g. l~.15 i 19.15
„Cienie"; 27.4. g. 19.15
„Clenie"
OPI!:R.ETKA (Piotr>kowska
24'J) g. 15.30, 19.15 „Kryrn.JO

sia Leśniczanka";
n!ecz ~nny

Z'/.4.

WYSOKO kwalillk:owanego fDżyniera kon•
stl"Ulkltora na ruwzędeia i sprawdziany rz: prado di21ia~u g~ównego teClłmoil.og.a ocraz
inżyniera konst.ruktara z praktyką do dzialu głównego konstr'Ulktora zartru.<lJni Widze•
wska Fa.bryka Maszyn Włókienniczych w Ło
dzi, ul. AA'lrJj Ozorwonej nr 89. Wyna.grodQ:enie do uzgodnie1nia. Zgłoozenia OS-Olbiste w godizi~ .~;i- od 9 do 15 do działu Jk:.adtr.
3008-K
"~ui1

1'1Nlł

fu"a111.o„ dOlllW. oo I.ait 14,
g. 14, 16, 13, 20; 27.4. „za
kazany
owoc"
prod.
fran,c„ dOIZlw. od lat 18,
5 3 17 45 20
g._l . o,
· •
REKORD (Il Rz.gowska
I kslą. ' 2) „Krawiec
d
kleJ
zę
pro ·
czes
•
doz.w.
10. g. i 16,
18
20 · od4 lat
Program
go

nawiasach padajemy
kategW'le kin)

;a

KLUB

~~IfsE~~f <~~;;"'~t!;1

„Anatol szuka miliona"
prod. polsk.leJ. do:mv od
Ja.t 16, g. 16, 18, 20; 27.4,
niec.zy>nne
DK~
~Naowrot 27) g.
„Rasia 1 dziki ko.tek ,
„Legenda o mlłol.ci, 1doz.w. od lat 18, g. 5,
17.15, 19.:>0; 27.4. nie.czyn

!}

ADRIA
(Il - Studyjne p 10
. t k 0 vsk 150) Smte ć
r
'
a prod.
" hlszp.
r
rowerzysty"
d'CY.l'Jw. od lat 15, g. 12.30,
18
15 .45,
, 2il.l 5 ,.
27 •4 • g.
45 18 2
15. ,
• 0.15
~iny' j·~k 'wyżej
ne
• {){.
DAL"l'YK (premie.rowe - rtOMA - remon.t
uwaga! Repertuar s:poNarutowlm.a 2()) „Bez ty S'l'UDIO <III - Bystrzy- rząclrono na podstawie
tulu" prod. NRF, dozw.
cl~a 7-9) „Zbuntowane komun.ikatu Okręgowe-i
od lat 16,
g. rn. 12.15,
rysunki" g. 12
„zago zarządu K>n
14.30, „Cadet Rousselle"
mach"
prod. poilskleJ,
do.zw. od lat 12,
prod .
down. od Ia•t 12, g. 15, PRZEDSPRZEDAZ
bilefrainc„ g. 17, 19.30; 27.4.
17.15, 19.30; 27.4. „Bitwa
tów na 2 dn.! napnzód
„Tahiti" prod. :fu-anc.,
o cię7.Jtą wodę"
prod.
clo . k,1,n: „~alty,,k", „Po·

„„

*

* :[. *

cLozw. od lat 18, (µam<>-

franc., doz.w. od la·t 12,

Jonia , „Wtsła , „Włók-

r.aom.1c::miy, g. 10, 12,30, 15,
g. 17.J5, 19.30
nłarz", „Wolność" - w
IM.
JARACZA
17.30, 20
SOJUSZ - rerrrumt
Ośrodku Ustug Filmo(ul.
Jara.oz.a n.r ~7). ~· DWORCOWE (li Dw. STYLOWY (I - Killńskle
wych, ul. Wigury nr 2,
16 „Majątek ałi>-0 muę !
Kaliski)
„Nartniki",
go 123) „Wydawnictwo
godZ. 12-15
g.
19.30 „UcieK!a
„Zwierciadło
morza",
Ric<>rdi" prod. wlwklej
:f.
27 4 nu
przc}lióreezlrn";
· • !l
„w dżungli",
„Trochę cJoziw. od lat 14, g. 15.30, ZOO - c.-i:y.n.ne g, 9-lll
19 „Uciekła m.I przepiosłońca" g. 10, 11, 12, 13, Hl, 20.30. Poranek g. 12;
-19
POW:BZECHNY
i
21
(Obr. StaJj.nlg~::U
P~~e
d
)
gocl.Zlirny
jak
wyżej
SWIT (II - Bał'Ucki Ry25 4
0
g. 11 .,Kro
·
k)
Złota antylopa"
' '
mleścia" (przed:st. zam- GDYNIA (II - Tuwuna 2l ne
"
d
·
Obr. Stalirngradu 15, Pakl'lliQt~). g. 15.30 „Igrasz ProgTam dla najmłodPl~;,,;_'.~rz~~~/ ~~!;~a blanlcka 218, GłóW'lla 50,
ki trafu I miłości", g.
szych: „Przygody Zuu
.' ·
"
Kopernika 26, Plotrkow0
18 • g. Io.
45 • ska 67 Plac Kościelny s
19 30 Miłość os.ka.rża"·
zu", „Piłeczka I latadozw. od
27.4 ~'1eczyn.1'lly
,
\Viec" g. 10, 11, 12, 13, 13, 20.15; 27. i, „~rz~go- Ja.racz~ 32
'
ARLEKIN" (Wó1czańsJlrn
14, 15, IO. 17 „Trójgłowy
dy Arsen::.
upina
g.
•
•>
5) g. 15 i 17 Dziec.i
sm.O'lt" prod. rad.Z. dloziw.
15.45, 18, 20.15
27.4.
~~a majstl'a"; 4. g. od lat 12, g. 18, 20; 27.4. TATRY (II - Siern.kie:Vl'l- Pabia.!1Jicka 56, Piotr17 „Dzieci pana maj„Trójg!O'Wy smo.Jc" g . =~, 40) „tnlca Gra.n}CZ- kowSrka 127, Tuwima 59,
stra"
14,
18,
20.
Pt'>Ogram
na g. 11, „Zad.."'Wonc1e Ziel<>na 28 Wschodnia 54,
PINOKIO"
(Koperntka
dla naJmłod.szych „Przy
do mojej ron.y"
prod. Llmanowsklego 37
11>1' 16) g
12 17 ,Xooa·
gody Zuzu", „Plłecz.!ta
polS>!<·o-czeosk1e1,
do<Zlw.
AS Al
Kościuszki ł8
lin!ta"; 27.4. 'n.ieaz'.VIIlll1Y
i latawiec" g. 16, 17
od lat ~6, g. 13.30, ,15.45! pelni staie dyżury nocne
TEATR MŁODEGO W!- ŁĄCZNOSC (III _ J6<re- 18, 20.15, 21.4._ '?Zad~,won
DZA (MoniU.."2lki_m: 4a)
:tów 43) „Czar0<1zoiej~ie
f~e4_ d~8 m~J~t Z<>ny
g.
DYŻURY SZPITALI
g. 19.30 „Zielony .- Gll"
dary" g. ll.30, „Gnsc z
· ;),
'
· .
27.4, nleozy;rnny
zaświatów"
dCYDW. od WISI:.~ (premi:orowe -;; Pol<ńnlctwo: Baruty !I'E_A"TR
ZIEM_I ŁODZlat ~2, g. 15.30,
17.30,
~~~m~vf;;k~~;:e ~:~. Szpital
dr J?.rdan.a,
KIEJ (Kopernika 8)
g.
19.30, 27.4. mecrz:ynłl'le
od lat IS, g . 12 . ,
, 111. ?i;zyrodn!cz,a 7, Sród30 15
16,
19.3,~ „S:!lelmostwa MŁODA GWARDIA (Il .
,
:
2
.
17 30 20
7 4, Progirarm nues.cne, Widzew, StaroSka.'Pena ; 27.4. g. 19.30
Zielon.a 2)
Maskotka"
mleJ&ka - Szpital Im. dr
1 go<Jz.>n:v ja1< wyże.j
. „Szelmostwa Skapena"
prod. ang!el;iuej, dozw. WLOKNIARŻ (premiero- ;volf,
ul.. Łagiewnicka
OPERA - g. 10.30 „H~;
od lat 10, g. 10, 12, 14.
we _ Próch.noika nr lG) 04-35;
Choiny, Ruda ka"; 27.4. g. 19 „Halka
IS, 18, 20; 27.4. Proip-8flll 1 „Kobieta w oknie" _ s:pital Im. Curle-Skłodow
w Tcafa-ze N<>;;VYm4
godrzJ!Jny jak wyzeJ
prod. USA, do2lw. od lat &klej, 1:~· Curle-Skłod~&I'S „PSTRĄG 2G. ·" g„ MUZA (I Pabianicka
w, g. 10 (sea.n.s <Zamkinię s~ej Io, Polesie - Szp.17·30 i 20 „Luna.park
173) BryJarnt małego ko
ty) 12 "O
15 17 30 20· ta1 im. Cir Maćlu;rowlcz.a,
1
gucika" g. 11, „Orzeł" 27.4. g:<J
12.30, ls, 17.3Ó ul. Ktzemien.iecka 5
prod. pol9klej, do<llw. od
20
• •
lat 14, g. 15.45, 18, 20.15; WOLNOSC
(premierowe 26 4
:MlJZEUM ARCHEOLOGI27.4. „Orzeł" g. 15.45, Ul,
_ Pl-zybyezewslk'ie.go l6)
Chirurgia.:
52ip1tal bn.
CZNE 1 ETNOGR~FI20.15
„Rzymskie w&ka.cje" - N,_ Barllckiego, ul. Kopi
CZNE (Pl. Wolnoścr 14) PIONIER (li - Franctszpl'Od. USA, d=w. od lat clnsklego 22.
czynne g. 11-18;
27.4.
kańs~a 31) „Niebie.ski 16, g. 10, 12.30, 15, 17.30, Interna: SZpltal im. dr
nioaz.yinne
ptak'
prod. włoskiej,
20; 27.4. Program l go- Jonschera,
ul. MJU-Ollloll:IUZEUJ.'tl SZTUKI {Wdęc
do:ow. od lM 18, g. 15.45,
d.Zi<tly j&k wyżej
wa 14,
lrow&ldego 36) czynne
18, 2o.I6; 27.4. Pr:0~am ODRA (Przę<tzailn.iana
)
Laryngologia.:
Selp, im.
68
g. Hl--16; 27.ł, lll4ElClZYU1i ~lny ja·k wyzej
Katarynka" prod. ang.
N . Barlicidego, ul. Kopllle
POLONIA (premierowe ;,a lat 7 g u 1 15 cińskiego 22.
~
Pl?trlrowska s;~> „Rzym
(t~:~ w ~· 26 ,4.) Okulilltyka: Slzplltal im.
PALMIARNIA aeyinina
akte wakacje
prod.
Przygody Arsena Lup! dr Jon.sche.ra. ul. Mlli.og. 10-18; 27.4. niece;vinUSA do2'W, od lat 16, g.
"
rod. fra.nc dOQ':W nawa 14.
na
10. 12.30, 15, 17.30, . 20.
~~ 1~ lB, g. 17 , ill; 2
27..4.
27.4. PT<>gram I g<>dziiny
P.l'ogram i gc>cllz.
ja·k
Chirurgia: Srz<pltal !m.
Wl:'S'ł'A. Wł'
Jak wyzej
wyżej
dr SterJ.mga, u:l. steri.'ilnPOKOJ (Il - Kazl:mlerea
ARNE (li
Og>ro ga 1'-3
'WYSTAW~ KPP-owska 111T 6) „Przygody ryceł'za P~PUL 18) Dama-; perła Interna: Szpital lm. dr
ul. Gdanska 75 .cz~
szaławiły" g. 11, „Ostat
o_~adO'Zll.;• od lat 16 g S001J0nbe<rga, Pien'.iiny SO
g. lł>--19 (z WYJąt cm
ni strzał" pr<>d. pol.sik;iej
mi
·
~ · (Stoki)
wto•rków);
26.4. tniedo2lw. od lat 18 , g. 16 , 15, 17.15, 19.30; 2 1.4.
·
•
<iz.icla) g. 11-17
18 , :ro; 21.4.
„Ostatni
oz:;nn.e
Lar!ngologia. Szp. _Im.
lA'LMER"KA W FOTOGRA~trzał" g. 16, 18, 20
PRZEDWIOSNIE (I - że- cl>r P11rogCJWa., WólJCZans/ka
FU CA Struga 2) czyn- 1 MAJA (Il - KJ11ńsikieroms.kiego 76) „Zakaza- Jn.r l95
;na g. '17-21; 26.4. (ni.ago 17U) „Tr,;y }lł4tra" g.
ny owoc" prod. :!lrano„
Okułlstyka: Szp. MON,
aziela) g. 11--17
l-0.30, „Huzarzy"
prod.
d=w. od lat 1B, g. 13.30, ul. żerom„klego 113

*

~~: 2~~· 27~:: p;~:!n

*

~~:di::Wf.dfsvi~'.ci~~o 2:.-i~ Dyżury aptek

f·

l<>\

27.

patrzona

MURARZY - tynkarzy, st-01.a.rzy, ceramików,
układaczy terra.katy, lastrykarzy - zatrudni
my od zaraQ: Omówienie wa.runków f"I'acY i
. · .
t
N
d
płacy u lnerowtmka budowy Tea ru
aro owego w Łodzi, PL Dąbrowskieg·o, w godz. od
do lO.
2984-K

fłw.

sa.kra.mentaml,

przeżyw
naJukoohańsza żona.,

szy lat 74 nas7.a
matka i babcia

S. t P.

TEKLA DERFEL

SPAWACZY {elektrycznych) - .ko.nstrukcyj,_ h
nych i rurociągowych
- przy1•mie
•
P'łn
1ri na;,yc:.
n• ·
miast Energomontaz o oo " erow 1ctwo Budowy Elel'trn.niepłowni
Łódź _ II, ul.
~ ""
''Vróblewsklego 26.
3(}()2-K

ur. Dominiak.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok
nastąpi w dniu 27 kwietnia br. o godzinie 17 z kaplicy cmentana rzym.kat. na Zarzewi.e, o czym zawiadamiają w głębokim :7.a.lu
MĄŻ, DZIECI i WNUKI.

„

+'VSNM

@UUI

7

TEATR

T~~~~a"

Dnia 24 kwietnia 1959 roku po dłu
gich I cięzkich cierpieniach, zmarła o-

~f;,j:1·:X:~; 8~ ~ kbyiką

dniu

Przetarg oi.eograniezony

h i

23

dębowych

do

rąbania mięsa

WIESŁAWA

RUDA l CHO.TNY
Świerczewskiego nr 58.
zgfaszac pod wyżej wymiedo <ini<l 1 maja 1959 r.

BOCHENEK
z do-mu

mogą brać udzi;ił przed.siębiO'l'
państwowe, .spóldJzielcze i osoby prywa-

W przetargu

&twa

tne.

zmarła.

S. t P.

-

ogł.ama

M.H.M.
w Łodm, ul.
Oferty na1ciy
nionym adresem

cierpieniach,

eku la.t 26

na dostawę własnym transportem 20 s2lt, je-

dnoJirtych pni

kwietnia 1959 ruku po

ciężkich

Łukasilt.

Pogrzeb odbył się dnia 25 kwietnia
br. w Cza.mooinie J)l)w. Łód:i
MĄŻ

J

Za.kład

izaetirzega sobie prawo :wyboru o
ferenta bez Podania powodu.
3046-K

i RODZINA.

„

www

Apel do rodziców

im.

a

L-

iO,

•

d

*

„
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= PIJALNI

-;:;PIWA
;;;:;

w ŁODZI

=

przy ul Głównej nr 53

DYREKCJA MHD ART. SPOŻYWOZE
Łódź-Sródmieścl.e

I WidzeW w

Łodzi

zawiadamia swoich konsumentów,
ŻE W DNIU 27 KWIETNIA· BR.

zostanie otwarta. n.owa pija.Inia piwa
PRZY UL GŁOWNE.T nr 53.

Wypłata

nagród

ŁÓOZIHE ZAKŁADY.
MASZYN WŁÓKIENNICZYCH
ul. Nlcla.rniana. 41-45

Zawiadamiają,

że wszelkie rosoozenia z
tyLu;iu wypłat nagród z funduszu . ~ad?
wego za rok 1958 - należ].' zglos1c na p1t1:nie do rady ro.bOltniaze::i w terrnil!'lic do
dnia 5 maja 1959 rO'ku.
Po tym te,nninie żadne rQS2lCZenia nie będą rozpałrrywane.
3061-K

ll[fRAC.!!_WNICY POSZUKIWANI Ili
1

l'Eca1NIKA

jaiko kierolWIIlika grupy robót oraz

tech11J k6w, majstrów i Instalatorów S.P.B. zatrt" !
"-drz1· na ro·bota c h Wvui!llO-k.analiza'"""'
!"'ni( w :LN

~:.VJ'1ly1-h. Panaidito na robotach budowlanych
Jest j ew.cze iki1ka wolnych miejsc dla mura
rz,., t~karzy, cleśli i pa,rkleclarzy. Zgłoszen a :p rzyjm1.bie biuro Oddziału Spoleczłlego
I>
ts·
i
E d ia.n
Łod I
... ~z
.1ę b'l{)orswa
u o~
ego W
z, ul.

.c-1<>tr

~·ows.k.ą.

nr

MATKI

I

OGŁOSZENIA

171; fro:n,t, parter,

2956-K

t~IERUGHOMOSGI

dać

korzy.stając rz; u<!lług

sprzątaczki, dozorców zatrudni
Przedsiębiorstwo „Instalacje
słowe" w Łodzi, ul, Wólczańska nr
Zgłoszenia t•rzyjmuje referat kadr.

INŻYNIEROW

nawch-

Przemy158-160.
2926-K

budo\vnictwa lą,dawego i przena stanowiskach kierowników budów techników budowlanych na s1arne<w1ska·ch mistnów, kierownika dziiału ardmi111ist'l"acyjno-gos:19odarczego, ekon~mistów z wyiszym wyikiszitałcenicm, rzemieślników: murarzy-tynka.ny, cieśli, plytkan;y, la~t-ryka•rzy,
brukarzy, i7A>latorów oraz kierowcow samochodowych I i 11 kat., ślusarzy-mo-nterów samochodowych, ładi>Waczy, opc.ratorów na
sprzęt cię:Łki, robotnil•ów ni.e wyikwalifi:ko;wanycl:t i uczniów ciesi·el:sk:!Qh i!Jowyżej osiemnastu lia1t - ri;aktlldni Łódzkie Przedsiębiorstwo
Budownfotwa Przemysłowego. Dla zamicd1s.cowych kwatery w hotelu robotniczym i stołó:"
::a zaipewnione. ,Zgłoszenia przyjmuje dział
zatirud111ienia i IPbac. Łóo!lź, Al. Kościuszki 101,
w godz. o<l 7.30 dlo 15.30, w soibo1ty do godzimy 15.30.
2991-K
mysłowego

DROBNE

SAMOCH OD --;-.warsrz.awii"

SJpmedam. Łódź, ul . Pięk
na 25, m. 2
7703 g
SAMO-CHOD--„Chevrolet
De Luxe" spr.zeeia.m. Ul.
Łąc:zma 3
7588 ~
MOTOCYKL „WSK" nowy sprzedam.
Marynar2 __
ska ~~!:_~_
MOTOCYKL „M-72" pllnie sprzedam. Ul. .AillyżO
wa 28 (Radog=ca:J
MASZrNĘ do ra.b!en.la
&l.a·tkll, Wllerta.rkę, tO!k<N':nlę małą spnzl!'Clam. Póln=a 7 , m. lQ
7708 g
SAMOCHOn--osobowy---=.
, .H\.lld!Son" sprrzedacrn. Tel.
202-84
d7Jwornić w g>o<!z.
16--22
1723 g

URZADZENIE kompletne
lub C<Zęśolowe till.m - dru
ka<r'ki
kupię
wt7.ig;Ięcmie
DOMEK rodzliJruny pokój
IZ ktbchnlą siprzeeiaan. Łódź wydJZierżawię. Oferty pisemne
„733J"
Biuro
0gro_Tuszyń51ka 4lJ
6892 g
sze.f1, Piotl'kow9ka 96
DOMEK jednor.odzim.ny w SAMOCHOD-:-OPef-KaPiJu.iiianow:ie tan Io Sl!H'IOO- tan" rOlk pI\odwkcji 1950,
dam. Wiadomość Mau'Clrna sta•n dobry sprzied.a.m. Ul.
1,5, m. l·a, oiliicyina
7077 g Mała 6 (Zl-eLony Ryine<k)
PLAC 90om-J<iw. w diziel ROLWAGĘ
pńzyczepę l
rnicy dmruków jednor<>dCZJll1 woo o,gru.mmy spl"'Ledaim.
n:Y'c.h przy ul. Wypoczyn Chmle!JJ.ńsk!I,
Pa·bl.a'll.!oka
kowrej 6 SJ>I1Z1'rla,m. Do- n.r49
~g
j•aeJd tramwajem nu· 1 i l!i.
MOTOJl.OWER~Ryś"
-O:llerty
pisemne
„7815"
B.iru1ro
Og1oszen, Pio-tn·- sprzedam. WiJaidomOt\ć. 7819 g
l«:1w1!1ka 96
7816 g T.el. 379-56
DOMEK murOJW<11ny Il: o- WOZKI dczllecl-ice sip.acerowe,
g'łęb~ie
:fas.cm
czegrodem spra:edann taini-0 ri:
powodu wyj2rzidu. Wiado- E•ki •na roży.\1ka.oh kulkomość tel. 228-45 w gcxilz. wych, ŻY'rlllnd-ole, lampki
16-19
69'50 g noe<ne na,jnC>WSZe m'Odele
oraz prrz;ybory larz:iem.ko~
'i• DOMU w ®l>ry;m pun1ik i:>0leca w dużym. wybe>n.e
cie sprrzeda.m ta•nJo e po- iir'tna l.iirnkoWISlkJ.,
PLotJrwaciu
v.-yja!ZJctu. WJado- koW1S1k.a 120
7896 g
mość tel. 228-45 W gO'diz. MASZYNĘ-~iell'Slką --16--1!1
6949 g „Sim.ger" sprzedam lrub 1z;a
----·---~--,
mlem!ę na. ma.szynę do

I

SPRZEDAŻ

.I

.fa'~~.Q.

..

MOTOCYKL

Ul.

żerom~~;g~
rz;

wórllk1em

„BMW"
7DO ~ R-71
KOBIETY i mężczyzn rz t1eraruu m. Lod:zi, Pa(einaao·g. M·72) stairi
dobry
biank, Zgie.rza, Tuseyina i Aleksandrowa ina SAMOCHOD osoooiwy - o.k.aey;j·nrie sp;i12Je<Ciam. obr.
stianO'Wislrnch Uoonduiktc„óv,- oraz mężczyr,m na ~~" ~P=~· ;;;, I S.ta.1in,gnaicJ.~~· m. s, I p.
stanorwi18karch monltCJ:rów
~amochodowydh, :ty dlZll.eń
7837 g l'IANINO
2a.gI'allli.azne
'
pl:Y'lla me<tal'OIWa,
monterów tor?"'ych, ro-b1Jtnik'
·ow. transpoo:l'.:oMO'.l'OCYKL ,,IZ"
=wy kr':ZY2'01w<e,
~tain il:\a.!l/Wo
dobry, sipr:zewycih i obrzięam.ych do cri:ys'Zl0zerua w:a.goinmv sp.rze<CJ.aim. eona 11.soo - dam JJ11ioorogo. byle :ia·rrae.
_ zatrudni naty.chmiaS!t Miejskie Przedsię- Łódź, RaJcl()gcS12Ioz., Trawia i:>i.obrikiolw.slka_ oo, m. 3 _
bicmtwo Kcmuniikacyjne w ŁOOzi. Szcz.egó- sta__21_ _ _ _ _7_!!.72_g SYPIALKĘ jm;my dąb ł,..."'""""' ·rn.formacj' 1.hdiziela sekicja 'kadir i g:;jko- SAMOCHOD „Ifa" 9 Slllan spl"Y.!«iam 1.anlo w caŁośc.i
v•„,J'VH l
' ;l
.
idealny sprrzeclam. Oglą- htb w roęśc1ach I <k>redens
lenia.~J:'..ódź._ul,~Tr<!l!lnWa.JOWa
!l1!I' 11.
\ctać
nletluiiela curie-Sildo-jl<uC'hem.ny,
Gló,wn" 62,

25

1

I

I

.2948-K _dQ,~kiej ł,

tel. 265-Di

m. 47

•·

I

Ła·giewnick.a

Biura Po~roon~c,twa Spół„Czysto,~ć" PiotrPraca zarkoirdowana na terenie Łodzi i woje- da:ie!Jni
l<>o.w:.ka 39. Bez.płatne powództwa.
2986-K Tady - dyskrecja
3 TOKARZY, szlifierza, fre:iera rre<to:Udmi Zą, PLAC i. 200 m kw. na Sto
Jr.ach przy ul. Chmurnej
kła.d Na.praw Prod. Mooha.ni7.acli Rolnictwa
sprzedam. Wiadomość
w Pa.bianicach, ul. Warszawska 116. Praca na ul. Sądecka 65
7823 g
akord. Dojazd samochodem. w obie 9tlrony,
POSIADAM Obiekt 26.000
2975-K m klw. ogrodWny siatką,
lD'kal 200 m k:w. (Sliła) i
PLANISTĘ ~ wyjiszym wykształceniem eiko- j;111ne pom1ewozcmia 400 m
nomkznym i drugoletnią prark:tyką w branży •kw„ dom mieSZ1kaliny, oa
odzieżowej zatrudnimy.
Wan.1111!ki do omó- ło:ść wobn.a na.dająca si<;
na każdy .!interes. Ociz.eku
wienia w d'Ziale kadir. Zainteresowani wLn- ję
poważnych pa:op01ZycjJ.
ni zgłrasz.ać się do d7Jia~u k.ad!I' Łódź, ul. Wól- Oferty µisemne „7579" Bi.u.no
Ogłosa:eń, Pio1mkow
czm.ńslrn. n:· 50,
2998-K
ska W
_ _?~9 _ g
MONTERÓW w. k. c. o. t gazu, pomocników PLAC 1.077 m ){,W, w Jumonterów, spawaczy, techników i in:iyni~ 11arnowie spmedam oka.zyj
lll!le. 'I'<lil. 324-59 do 9 rarów budowlanych 1 sanitarnych. ekonomi- m.o
_ _6901_ g

szenia osobiste przyjmuje sekcja kadr p. 40 .

stów,
miast

b.

Łódz,

W zw.iąz.ikiu z rozpoczęciem i prowadzeniem
budowy szeregu ulic na terenie n:aszego miast.a, na Mórych wykorzystywany jE-.&t w szeskłada.ją.:
rolkim zakiresie różnego rodzaju sprnęt mechaJ11iczny Miejskie Przedsiębiorstwo RoDYREKTOR NACZELNY, PODSTA·
bót Drog.O\vych w Łod:ii zwraca się z gorą
WOWA ORGANIZACJA PARTYJNA,
cym apelem do rodziców i opiekunów dzieci,
ZAKŁADOWA ORGA/!.;IZA.CJA
by ZW1"acali baczniejszą uwa.gę na miejsce
ZWIĄZKOWA orau; .PRACOWNICY
k'h zabaw i nie dC'Q<U:SJZJCZali do W}'ilrnI'ZystyINSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNE.T •
wania w tym celu odciruków budowy ulic i
:zmaj<l<Ującego się i.am sprzętu.
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogo_
wych pomimo zatrudnienia na wszyS1tikich bu- MOTOCYKL „M-72" pra- METODYCZNA nauka pidow.ach dO'ZOII'CÓW nie jest w stanie, szx:zegól- wi~ mowy $1>I1Zedam. Jara sania na ma.;;:rzynie Ć'W'i
7483 g czenia
indyw•i.chua.ine. nie w god2linach rpopołudrniowych, dopilno- crzoa &9, m. 3
MOTOCYKL~Ja<wa" 350 Ptotl'kowska 83, I pię.tro
wać niesfornej mlo<liziezy, Octór.a bawląc się
front
WO.!_~
nie dmaTty 111owoczes111y
w mie!.isc:acll. :n.iedozwofonych lek1komyślnie su:mzeclam. P~otr'kow.s<ka 99 EGZAMINY
m~tem~'-;rl<I,
nararża się na nie;1Z1Częśliwe wyipadOci.
chcmi-i, biologii
MASZYNĘ „Singer" gabl fJzyk!,
Ze wzigllędiu illJ8. clharalkte1r !rO:bót d1'0Jg(YWlylClh •netowią .spmedam. Z<a<kąt przygc>towuje lindywirJ.ual(niejed1IJJ01krotnie rz:n.aczma d:ługvść oddnlka ;ro_ na 36, m. 3
78'!!!_g n.ie magister. TeL <187-CO
bólt) odlgroozenie terenu l!'obót jest niemo- FUTRO- 'karalknl.łowe nowe
- gati.mek ple<rwswożliwe.
3026-K stam
r.7.ędmy, ~1Pnzedam
p!Jinie.

MOTOCYK.L „.rui;iaJk" pr.a
wie il11DIWY sp1r.zedam. Łódt
84
7794 g
MOTOCYKL----:2-tiiildaw"
600 "' Pl'IZYICfZePą sp•r1zedam
ROBOTNIKA specjalistę
do ukłladania
Zgiersika 21, m. 23
podłóg z ksiylolibu
wylewa1I1ego - zatrudni PLACE, DOMKI, GOSPO- MOTOCYKL
„M-72" na
na.J•k,o"-zys'I:- d·o•taraiu
sprzedam. Ul.
Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miej- DARSTWA
niej
możn.a
kupić
i
sprze
KaUr>owa
Zla,
JulrLamów
skiego r.r 2 w Łodzi, ul, Rzgowska 102, Zgło

Nowa

;;;;

7.4:

I

Profesorowi dr inż. Stanisławowi
Kuczewskiemu, dyrektorowi naukmvemu I.T.C. wyrazy serdecznego współ
cfucia z powodu śmierci

~720 a.

LOKALE

Narurowllicrza 40, m. l ogJą
dat god:z. 14-18
7701 g
'
DWA duże µokole, kuchMOTOCYKL „Ita" 350 sprzedam. Pal:>iarn:lce, Rey nia w oen~i-um P.bt>Ckcwa
zamienię na p.omo/!l/ta 14
6883 g Tryb„
kói IZ .kuchJlią
w LO:UZ.:.
MOTOROWER „Sllmson" <XNty P•ISMnn<' „ 7787" nowy ri RADIO „Aga". ku Biuro
Ogłoozeń,
Pjof!rporn gabarrdyny <Z PKO i
7787 g
w61zeok spacer-01Wy czes•ki kOIW'S~ 96
spr~ec1Mtl.
WS'Clwdrnia 50, 2 POKOJE, kuchinia, wY·
~._n p„ frD1r11t_ _ _ _ gody, telci<Jrn
pHnńe 7ACEGŁĘ w doory;m ga,t.un m'~ę
111~ wlę»-~e l'U.b
ku 19p1izadJ2im. Tel. 526-16 \ tiNy 'POkoje. Wsv.eLk1e k(li;,zty llJwrac.a.m. Ofe<rty pi
semne „751>4" Biruro Og'lo
sa;eń, Plotr•k,o Wl!'rlrn 96

.
Kup No IMASZYNĘ
l
dz:iewial'9ką L LEKARSKIE I

jed1lc>pl'ytoiwą (płyta meita
1-owa) kupię. Tel. 467-56

_

_

UitZĄi)z:ENm

do wyro- Dr NITECKI specjalista
bu wód ga:oo,v.'Yoh -- kom skórne, weneryczne 16--18
:plebne kuplę. Wiadomość przeprowadzll slę Klllń
UniweI'S;Y'teroka 1a, m. 21, sklego 82 cróg Tuwtma)
Ma;ziurek
6388 g
Dr KUDREWIC2 specjail
iot.a cho.rób weoerycxnych,
nórnych 11-10, 14-15 ulice 22 Lipca 4
6248 g
BARAN rentgeno:Alg
choroby wewnętr:zne. -----Piotrkowska 1()3-12
POMOC domaw11 pOl!lrzebna.
War'llln.kd dObre Ul. Dr SIENKO specjallsta
PLotr:k1o.wska 205,
m. 8, skórne, -v1eneryc-z.ne, g-o ...
gOrdtz. 17-19
3042 g dz.Ina 16-18, Killńskieito
G.0.SPOSIA--ciOlekaiia nr 132
potraebna.
~ocna
25, Dr
Ja.dwi:,ra
AN?OROm. 10
7764 g WICZ specjalista wenery=e,
skórne
15.20-19
UCZEJQ- do kr.aowca poPróchnika 8
5521 G
trrzebny. Ul. Nowo-tki 7,
m. 18
78()3 g IJr &EICHER spęcJallsta
chorób weneryczn,vch ciił:OPCA octdam
u.ki .r2iemLoSlla (elektlro'f;ecil sl<órnych 8-9. 16--1!1 ul.
n1 'i:a, tokal'Slbwo, śl<US8Jr ~~~~a_l_4_ _ _ _ _ _
stwo m-ecyizyjne). ł'..a&ca Dr WOYNO
$1)'!.'Cjalista
we ~łQ..~enda tel. 229-14
skmme, werneryC!Zl:ie, NoPoM:ocCiii?nowa-óOma- ,,,.,'lQ~ki 7, :!lrO!'llt, g, ll-13,
łej roct:z!Jlly potr2e!m·a. - 17-19
WSJruinikt dobr.e Al. l Maja 218, m. 9
78.20 g •----~----...
P-0:\:i'Oc dom<:o<wa PQ<trze:b [
ina. Tłkaoka 13a
782.l. g
POMOC
domowa?omr.zeb
na. Zac.hooni.a
G6, m. 11 ,__ _ _ _ _ _ _ __

I
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PRAGA

Dr

do:na-

RO.Z.NE

(kJatooa sc.hooowa 2)
GOSPO-SIA-dom<>Wa(i02
osób portITTzebna Klilińsk.ie
82
38
go
• m.

l___

N_A,_U_KA

1

l

_
_
KURS wyrobu ws:z.elkiego rodzaju siMek z lgeli·
tu
(tworzywa sztucrLne)
organl:1Juje Zakład Dosko
nalenla R.zemLosla. Za.plsy Łóelt, Łąkowa 4, tel.
289-05. SUrowiec eapew.nio
ny
2864 k
KURSY sa.moch-Odowe c::awodowe k~t. I, Il, III J
amal:IC>rnlde TKWP. Zapisy Tuw!!na 15,
w lfOO.Z.
8-20, tel. 258~0. Ro~ę
c'ie kursu 11maron;kiego
przyi;piea:ronego w dniu
25.IV.59 r.
oraz w dniu

a~V.59

:r,

1

KRAWIEC J>ITl:yjmujc poprawki, repe;:a.cJe. P<iotrkowsk.a 19 popmecwra oii
cyn.a, parter, Wojciech.o·w
ski
GtiCO g

~~~i:,aw ~i~~~o. kT~~w

UBRANKA do I komunii

Pio.tnkc>~ka

pod.wór:z.u)

84 (sklep
5878 g

WYPOŻYCZALNIA

„PIERWSZA" oo!eca oultn·ie 5.lubne, baJowe, Y-...apkl, pelerynki. 001•01\oów
Stalirtgradu 32.
FH!Ii nie
po&ada.m
773D g
j.:;'jiyzJER DAMSKI Anto~
ni W asi-ak e I<!Uń.&1-:iego
107, obE!onle p"owad.zt za
kład pr-..i:y ul. Głównej za.
teł. 206-4a
~r:.'98 g
FOTOGRAFIE na.grol:>koo W)"i!C>l.ctm. poł;Y'f1 ru
WY'kO'nuje
Cbra·pko<w.Eki,
VlarSiZa\va.
Ws.pó:ina 35•
Intorm:„cje listow'!iie

w„

SPORT

fEI

11

SPORT

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

~o.bo~nie ~y~iki

Owocne obrady plenum GKKF

SPORT •

Wczoraj

· an·1e ofensywy na fronc·1e ~~~~sos~;~~~~~~~~~'~ł~~y~e~ skład
tJ U
Z U~nnczątkow"
no·~

U ł' ~~

~~!t~~kii~~: piłkarskiej oraz 3 me
w Bydgoszczy miejscowa POLO

~

s

•

l

0-1

§

i <irOCle

NOVAR.I\. w Nova~'!le rozpoczął
sic; w sohe>tę tradycyj•ny tunniej
siz::;.bl\:1"NY z ndz:ialem re·pre:lJe1n.tacji '\Vlo::h, WGg;ieT, Fr21ncji i Fals.id. w picr:\v:w.yni. dni.u roa;cg1rano turniej d:rużynow~7 o sr~b::-ną

Novary. Niestety, Polacy
sa:ablę
nie obronili zdobytego w uh. roku tego troieum, które przypadło
tym raczem Vięgro-m.
Nasi S'l.abliścl po tZJWycięst"":'ie
ila!d V.'ł.e>chami 9:'7 i poTaz.ce roztrze.eh tra!ień z Francją
;nicą
Eilę w os.tatrnim mec.z.u z
Węgra.n1i pirzegrY'vrając 7:9. Po.nie
Fra•ncja pokonała '\Vłoclló·w·
'.\"aż
10 :6.1 a wrięc v.r lepszym stoiSunl<u
ocl Po1lSlkL, \Zi=łjęla wrięc d·rugie m:iej
sco w turmieju przed Polską i
VvroclH1imi. Nicspodz.i>H>ką był remis w mecz/U \'lęgry- Włochy 8 :8.

spoi.:kaH

\'l nied<Zie!G rozegra.ny zosta.-iie
tunn·iej <iindywiidua1ny o pueha>r
Novary.
BYDGOSZCZ. Dz1ś w Byidgos<Zezy ~oęctzii:_ się do,roc:my ...tu1mej.

o pttchar !KP.

s~arc'ie

Na

stainą

najlepsi pO<lscy le:<l<oatle·c:i z Ch!'O
m1kiem., Jochmane.m, Oż.o,gie·rn i
Zimnym na• <!'l:;e>!e. Dyst;m.s -,na
męii.c.zy2ln

\vyinosi 4 km,

biet - ooo m.
Kapita1n
BER.LIN.

a.

dla ko-

rllWiąizkovry

NRF Konn·ads 'LLS<talil już naZ>W'i$tl<a rcprezcrn
ta.ntó,.v kraju na bokse1I"Slkje mistr:zios1Jw•a Eud'o.py, które o<Cl.będą

Ewią<ZJku Bo:~sersk.iego

siq pod koniec 1naja "\V Lu.cer.n.ie.

.w

kole,Jm1ośct wag są to za.wownicy: Homberg, Rascher. Goschka,

H.

Joha1n111peter,

Dieiter,

Kopischke,
Haschka,
Klenaist,
Reinhold. Być może zajcLz!e ~mia
na w obsadzie wagi pó!.śirecln.icj.
l91m1ieje ewemtualność że Dietera
rz:.ast.ąpi K. Johairun.pete-r.

na Wyścig Pokoju

l

J
kandy
u r
wYl.O'

2

3

Wyścig

Pokoju

W sobotę, 23 bm., po -południu
na wnioeek trenera Nowoczka,
Komisja Sportowa PZKol powolala do reprezentacji Polski na
Xll Wyś::i.g Pokoju następują
cych zawodników: Bogusław For
nalczyk, St.anislaw Gazda. Wiesia-w P-0•tl<{}!Jas, Zbigniew Gfowaiy, Bernard Pruski, Józef ~zar11ecki, H-ez.erwowi: A-dam ,Gęsz..
ka, Jerzy 'l'lust,ochowicz,

W

do reprezentacJ'i
POISkii

S

6

Prosna

1

przegrała

z
Dynamo (Berlin)

l

I

imprezy

sportowe

WKutnie losowanie

Toto-lotka ~ ·

podczas meczu

łódź-Zielona

Góra

l

(19)

w«~,
~

ruchem zamkną! ob'l'o jvż bardziej prawdopodobne.
I jednQCZ.eŚn.ie .p0two::ne. .M..achinaln;e oitarl paljakby dotknął czegGś
ce o polą marvnark.i.
obrzydliwie l~kiego,
Prokurator
akt.

na

•

t..aklas.v można śmia.ło stwierdzić
po-dst,nv.()wc, które ogarniaJą powsrec-hnie.niu wychowani.a
Komitet Etapowy XlI Wysciokazali si~
iż piłki:.rze bydgoscy
p· nad ± mln. m!cdz;eży. Szkoiy zycznego.
gu Pokoju Berlin-Praga- War
ko„czarnym
Ka zalmńcrenle ple.num pD- prz:vsl-owiowym
te jednak są najb:::.i·dziej zanieszawa podaje do wiadomości.,
rozgrywek.
tegorocz.nych
· w·f W niem"
wych<>w«- dj.ęlo LK:hwałę O rozWOJU
clbanc p.o.fl wzg·l"t:!em
trzy
1·ozegrali
Drugoligowcy
,
że smredaż biletów wejś.::ia
nia fizycznego. Częsl·9 w S'"hlC-O lalach J930-J063. Oto jej gló- spotkania. WARSZAWSKA POLO
(oraz'1n1p01ny upoważniające do
NIA PONIOSŁA KLĘSKĘ w mefa~h tych, szczególnie wie.i- wne punkty w streszcz~miu:
wzięcia udziaJu w losowaniu
wys.zlmlić taką liczbę na- czu .z ekspierwszoligowcem ODRĄ
skicb, pr-0<gram wf w ogók
na.gród na stadion:e) na zakoi'tuczyci-eli, by w roku 106;; OPOLE 1:4 (1:0). W Po•maniu spot
n!e jest reali·wwany. Witloezna
czen.i.e Xll etapu w Łodzi, bęw ostatnim okresie pew~a p-0- ws.zc·st.kie szkoły od wyższych do kanie między WARTĄ a ARI~ONa wcześniejs.re ustaJ.eni.e skla
się odby-wać wzorem lat
cl.zie
się wyNIĄ Szczecin zakończyło
,
<0:1
d G( yc:zy t Y.r KQ sz_kol
- Il ·: - pc·dstawowych wyżej zo:ganiz,o- nil<iem bezbramkowym o:o. W der
prawa
du drużyny miał niewątpliwie
roodzielub'.eglych na. zasa,dzie
slawm"y~h. "'. du:i:y;h S'"O.~{}Wl-ll wanycłl. mialy fachowych wykla- bach Rzcmowa stal pokonała Wal
wpływ fakt, że kadrowicze zr-enika. od dnia ~7 kwiietnia do
tera 2:1 (2:0).
slrnch m1eJsk1ch. "'Ytllit.eJ3 ta <lov;ców wf ·
zygnowali :z;e startu w warszawdnia 4 maja wlączn:e. \Yszystwszy.o.tkie obiekty s.portowe
wynika. z hrak':1 do~t:itecznej
<:,kim kryteritun ulicznym o ~u
kie instytucje, organiza•cje i za ch.ar :UO~ Duża ilość startuJą
ułro
powinny być d<JStępne dla
lmrlry ."·'YC!1~wama f;zyc~nego:
kl.ady pracy uwzględni-O!lle w
odp1>w1edme.1 bazy materialneJ wszystki:::h;
cych zawodników w nledzlelnym
rozdzi~lnilm. zostaną o tym :;>ii śmdków finans(J<w:ych. Z!!.a.cz00 l"'Oku Jfl6.j lra7Ala iSZJlrola
stwarza.
wyścigu w 'iVars.zawie
semnie powiadomiione, z,e wska niebezpieczeństwo kantuzj i.
dało'
powinna mieć bo'.sko;
nic lepsze warunki dla wych<>zaniem miejsca odbi<lll'U bileg;
W'.łnia fizyczneg-() P·Csi.-.d;i.ja, śrc- ,, j,.o::i.n.ięść do roku ]!)();) chotów.
"» Cli.aż 2-kmtn'e (w stosua1ku
dnie szlrnly ogólnokształ.eącc i
6.s„emka naszych kolarzy zaBilety nie wykupione oo dnia mieszkala w warszawskiJn h.n.teza:\'-O•dinrn. Zdae,iem przew<>- do rn<ku 19:)8) liczbę ooób z.ajprreznacrone
wstaną
maja,
4
wf;
i
sportem
się
cln.1c;:ące.g·o GKID, :stan wycho- mujących
lu Polonia. W poniedziaJ.ek wie
do wolnej sprzedaży_
prnszna.czyć zwiększ,0<nc śJ:1o<l
wama h~cznego _w tych szk<>cwr·em drużyna wyj'2dzie do
punktach Be;lina, g<lz:e prwprowa<lz.i OObok biletów w
I
ki finans.owe pr.a.e<l.e wszysotJach m-0,.;na. uznac z!I. zadoy;Usprzedaży będą do na,byc;a pr·a-. statnie treningi.
Duże znaczenie ma d'la kaJając:r, mimo wielu istnicjąeych kim na sZ1k<oły;
gramy w oenie 3 zł, zawierająjes-zcze braków, zwlas'.Lcza. w
ce bogaty mat>eri8;ł .informacyjuracjona!nić go1spodarkę J:i.- dirowic'Zów 6 kolejka rozg1·yszkołach za.w.Q<dmvych.
ny dotyczący "\Vyscigu.
Specjalni obn'.'nsową śr.odków, pr:wzna- wek ligowych.
Et
serwatorzy \""· działu SZJko[eW ożywionej dy.sJ.rnsjl zabie- CZCl!l.}'e:h na kulturę fizyczną;
apowy
Ponadto Komitet
•
•J
ralo gi·OS kilku:na.stu mówc6·.v-.
pr.a.gn'.e poinformować, iż z_ uza.trud.nić w organi.zacj.ac_h nia będą jes.zcze uważniej niż
'''szyscy wyrażali zgo:lną oplirrię
pięściarzami
na dokonaną przez Glowwaai
w.C ludzi. o wysokich kwaJ.i- dotychcza·s obserwowali fO'!"sprawa uco do tego, że
0
mę wszystkich kandydatów ny .Komitet Urgani.z.a.cyjny '"'Y-:
pow.sz,eclmJ.enia wychowan:a :fi- fi.kacjach.
ś'Cigu w \'."arszawie sprzedaz
W dalszych pU!l!ktach uchwa- do reprezen,tacji.
zycznego, zwłaszcza w szkolniczn.acznei· ilości biletów na pol · ' · ro t1, J·a· _ _. mo~a o _con1~1eJ
· az· n'c
· naJw
· o b ecrue
1
· s.anow1
1 J· ł y J=•
Kapitan zwią21kowy PZPN
tw1e.
Pięściarze lk.aliekiej Prosny
trzeby województwa, rozprowaszy problem, który-m powinny ką w reahzac.11 p:i-wyzszych. za- _ Cz.. Kruf.! iruż il1:a poniedział
0
dzana p.:7.;ez 1::-lpóldz'.elnię „Gre- !'l'.J'Otkali się w międzynarodo
'"".
•
"'
.się zająć zaTówno wszystkie in- dań sp.einić powinny ZMS, ZMW
111i;r:
prz-eznabiletów
ilo·ść
nada·
iprez.r~
zebr.aruru
kowym
tesię
stytucje, organizacje, jak i dzia- i ZHP. POiZa tym wzyv.>a
drużyną
z
wym spotikaniu
czOina dla mieszkańców Łodzi, Dy11amo (Berlin). Zwycięży1li
lacw odpnwledzia.lni za wycho- r-enowe kom. wf do analizy ich 1 zarządu PZPN ma r;>rzedstaw-c
zmniejszeroku
tym
w
ulegia
NRF
z
mecz
na
kadiry
slkład
na
zada_ń
określenia
i
wanie młodzieży i rozwói kult'J- pracy
13:7~
niemieccy
pięściarze
niu.
(20 ma.Ja Hambu1rg).
ry fiz.ycw..ej w Polsce. Wyraża- swym terenie <1o roku Hl6<.>.
wys.tąip~:a o()~la.biona
Prosna
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - brakiem Grzelak.a, Kołodzie.i-·
no pr-zy tym nadzieję, że plfillUm
w tej
ofensywę
zaoo-czątkuje
aud. w oprac Anny sk'.ego i Nowaczyka. Nailaddycji". NIEDZIELA, 26 I{W!ETIDA
ważnej dla calego społe-c.z<e11.;;twa
Gontarskiej. 19 .30 Marcel Dupre:
La Tombeab cle Tote- niejszą walkę dnia sitoczyli w
..
z
Horaly
dzi.eclzinie.
11.57 Sygnal czasu i hejnał. 12.10
So-lekkop·ólśredniej
louse". 19.50 Piosenki fra•1eu.slkie. wadze
I KONCERT ROZW dyskusji zabierali glos mi.- (L) - Pr. W
20.00 z !<raju i ze świata. 20.27 bolewsaq i Ladewitc. Zwycię•
WYKON ANIU ORRYWKOWY
„Zycie
20.40
Bieńkowski. KIESTRY
sportowa.
oświaty Kronika
ni.ster
MANDOLINISTÓW
Galileusza" - sceny ze sztuki B . żył na punlk1y Sobolewski.
wi0eministe:r obrony n.aro<low·~j LRPR P. D . EDWARDA CIUKBrechta. 22.10 Wiadomości. 22.15
- Zarzycki, eekret,arz CRZZ JERZY BERLIŃSKI
SZY Pogadanka /filozoficzna. 22.30 MuPoranek
12.04
Tulod.7.i'2Cki, jak również przied- ELEKTRONIUM.
zyka tanec>.na. 22.50 Wolna Try13.15 „Technika i
,5taw:ici.ele TKKF, organizacji symfoniczny.
Robert
23.03
Literacl<a.
problemy". 13.35 Informacje Ko- Gra zespól „Albatros" z udziałem buna
młodzieżowych, ludowych zespo- mitetu
Buclowy Domu Starców Reginy Bielskiej - piosenki. 9.30 Schumann: Fantazja C-dur op .
kołysankj.
I
Serenady
23.40
17.
pr.recl.sta- im. Rodziny Matysiaków. 14.02 „Zdradzona armia" łów sp<Olr'towych LPż,
fragment
wicide kcxrn:itetów kultury fw.;ycz (l.) - Pr. I - z CYKLU: „NIE- powieści H. Gerlacha. 10.35 „Pel- 23.50 ostatnie wiadomości. 2-1.00
AUDYCJA nym głosem o sprawach mlodzie- Koniec audycji.
DZIĘLA NA WSI" NIEDZIELA, 26 KWIETNIA BR.
P. 'If. „WESOLY AUTOBUS" NR. ży". 11.00 Muzyka operowa. 11.30
6. 15.00 Dla dzieci Słuch. p. t. Intermezzo, groteski i humoresl<L
Gim,nastyl>a.· Dokoó.czenie cen~
TELEWIZJA
rozI<oncert
I
Pr.
(L)
10.15
Am.derrsena.
ba...qni
„Syrenia" wg
tr.a.Lny·ch mistrZ-O·SJtw zw. Za1w. Me
pa.lecie" rywkowy w wykonaniu 01rkies.try
16.00 (Ł) · „Na fHmowej
talowiec. o g.od.z. 10 w saLi MDK.
NIEDZIELA; 26 KWIETNIA
_ a.udycj.a w opr. A.nnolcla Bo- ŁRPR pd. Zyg.rn.un·~a Glzelli, rz:
11.57 Sygnał
rowika. 16'90 Koncert chopirrt>ws- udzio.lem solistów.
Wola.nka!
16.15 F;lm d\a d;;;.,~; i n~lodzle- ·~~...J~§'. ~ŁKS - KS
17.05 Ko- czasu i hejnał z Wieży Mariac- ży (L) 16.30
ki. 17.00 \Viadomości.
incczu (Wola Kt"'ZY&Zt:opo·rska) kl. A o go ...
Tra_n~n1isja
respondencja z zagranicy.
Legia <d:z.i.nie 12. w salt przy Ul. Lipo>wej
(Warszaw>')
17 .15 kicJ. 12.04 Windomości. 12.10 (L) Gwardia
Radzieckie melodie taneczne. 17.30 Iniormacje dnia. 12.25 (L) Przer- (Warszawa) (W) 18.15 Słuchamy nr 49.
„Pod\vieczorek przy mikrofonie" \\"'a.- YlJ.00 Wjadomości. 15.05 Pro- Pana TRdeusz,a (W)
18.30 T~lc-. 'i!!!.Wft~~y~""""Wlók:niarz _ AZS Lu~
z kawfa.md „Stolica" w W-wie. gram dnia. 15.JO Pieśni kompozy_ turniej (W) ln.30 Dziennik
„
teJeWiwykonaniu zyjny (W) 20.\5 Film fabul'.Irny bhn m>st:rzostwo PouSJki, g. 16 nai
w
pólskich
19.00 „Autobus oclchodzi o szós- torów
Chóru a capella PR w Krakowie (L) · 21.45 „Telesfor i Ba!brna" śtadioni•! przy ul. Kilil'lskiego 188;
Dobr7ańsl{iego.
słuchowisko A. Daszows- p. d. 1 Tadeusza
tej" Piłka nożna. Meerze o mi.~·brzo..o
PiGl>nej 1S.31J D\a dzieci starszych maga- 21.55 Koniec programu.
!dej. 19.35 „Milośnikom
i
pogocly
Stan
20.00
muzyki".
J"u_,.n.
k
b
·
stw-0 III ligi: W1cl.zew - S·tal (Ra•
dziennik wieczorny. 20 _26 Wiado- zyn geograficzny p. t. „Obieży_
. R eprezen taqa o·. se1,,,:i\:~
PONIEDZIAŁEit., 27 KWIETNIA
na bO·iSll<U Wiclzew•a O godomSJk,o)
- w oprac. Romana Bien10row Łodzi zmierzy się w mości sportowe. 20 _30 (L) „Es- świat" 16.00
(L) Omówienie prosiady.
clrz:i1nie 11, Sta1rt - Włók.niarz (Pa•
Gra zespól
niedzielę 26 bm. z reprezernt.a- tra.cJ:ka satyryczma". 21_.40 Gra Po- gramów. 16 . 05 (L)
18.50 Szymon Kobyli1\ski rysu- bianice) na stadion1e w Julia.no(W) 19.00 Dziennik telewizyjny wie o godz. 11.15.
cją Zielonej Góry w ramach ~~~~~~~~ośc~~-t~~- 05 Rag~(,f,.;~pol~~~~~ „E'oor-:Modern". 16.20 (L) Aud.v- je
(W). 19.30 „Na~·oa,zi1n.v radJioiM.torozgrywe•k 0 pucha1r GKKF. wiadomości sportowe. 22 _35 (!'...) cja dla dzieci. 16.35 (L) Koncert
Lekl>:a atlety!ta. Trójmecz lekko-'
estradowy. 17.45 (L) Utwory gita- pów" - rep . magazynu pop. narowe. 18.00 (L) Łódzki Dzienni~ ukowego „Eureka" (WU,0.00 ,.Za- a·tletyczny Start - Lech.i~ (Touna1\i[ecz powyższy o?:bę<lzie się Lokalne wiadomości sportowe.
- Vis (Skierniawice) na Sita
mów)
SloJ.
drarl'!lf
Czarny"
wisza
muzyki.
w Kutme o godz. ~l. Podc7.-as PONIEDZIAŁEK 27 KWIETNIA Rachowy. 18.20 Chwila
wackiego w reż. A. Hanuszkic-1 dion.ie w Julia.nowie. w Zgierzu
1
1
18 3
meczu na'Sitąpi losowanie To-17.30 stan pogody, I dziennik po- ~~~~ 1u~k{~~ln~~~~~ ~~."oo ., ~o ';~~ wicza - Teatr Telewizji War- towao1zys1l<i mecz Włól<.n<iarz (Łódź)
9.00 wam najwięcej podoba w tej au_ szawslciej. 22.00 Koniec programu. - Boruta o godz. 14.
ranny. 7.42 Program dnia.
to-lotka. (k)

=
Wtelegraficznym
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reprezentacji Polsti

I

NJA nie zawiodla swych kibiców

SPORT •

usiał ono

B;leły

f;
h
h • i
zecumen.a wycunuvama jzycznego ~~:\d~:f~;~~~JE~!:r~E1:- ~~z~~~n~:s~~~~E:r!:1!& :~~

Kad upows~:::hnicn;e.m wycho
wan'a fił-.ycznego w Pols::::::, obradowaio w "\Yarsza,Nle Plenum
Komi.tetu Kultury Ft(:llówn<C"'O
"'
:zyczncj. Po raz pizrwszy o:l
obrady
lat plenan1ie
wi-elu
GKl\.1' p-e<św'~ne wy:ącznie temu ważn<C'mu probl~mowi, wzbu
dzily ogromne za'nl.:::resowanie.
śwladc-.<:y o t,·m fakt, że on.rócz
.,
czlonków (H\:JG' W7Jieli w nich
udzia.1 mi!),i,>ler ośW:aty - iYlaclyslaw DieńkowEJci, mini.ster fi:nansów - 'l'ad€usz Dietdch, vJ'i
oeministe.r obrony na."Od'>wej g<lln. dyw. .T<Jnusz Zarzycki .•0 ekre'..aTZ CRZZ - \Vacbw 'l'uł0dzi.ecki oraz prezes Lp.:I; - gen.
bryg . .fóze.C Tu.rski.
Za.gadn'cn;:-i, związane z problemrm noows:oc·chnienia wycho
W<'nia fiz):.C7.J1'2go w Pol&e>e,
mówit w ob>-zernym rde<-aci·'.:'
GKKP - Re!P1"Z<'wo<lniczący
czek
w
poo:ycję
Nn.jważnicjSZ!\
B'ZlwlrJ.ch,ie sta;nowią szkoły

l-I.erpe!l',

.

SPORT •

zmęc,~onym

wolutę

VI,
Wezwano kh na JOOJ1ą godzinę, iporozm,ieszcumo jednak w tak.i 1;posób, by nie mogli porozumiewać się ze &Oba. .Nie, prz?sl:uchiwan:e
w niczym nie przypomi:'!aJo Wersalu, o którym.
Bia1kow.ski wsp-omniał w czasie rozmowy z prokuratorem. :Metoda psychola.giczna p'.l-legala na
waleniu pięścią w biurko
podnoszeniu glosu,
i stra.sz,eniu więzieniem. Białkowski uważał, że
w stosunlm cl.o takich typów, w~aśnie to oomesic najlepszy skutek. Kompania nie mogla budzić sympatii, ani zaufania. iliklniar7..c w lcaż
dym razie i to w najgorszym tego t;Jowa znaKto \\11e
czeni u. J\foże również i chuligani.
zre.«7.tą, czy, nie jeszcze coś zrutcL.nie groźnieJ
s=iro.
\Vszyscy byli niewątpliwie nieco wystraszena wezwaniu nie poda.no celu przesJ:uni usUc·wali jednak pokryć zd:nerwochania wan\..e nons.zala!!!tją. Niektórzy n.u,wet posuwali
się clo arogancji. Ale to z .13ia1kow."<kim sprawa. Pof.rafil takiego ooadzić w m~nie:niu o'm.
'I'vU~o mi tu nie pod~kakiwać. No. mówcie pra'wdę. Xie nie wieck 1 ilajki ! Czarować
J\.aż-dy u nieg-')
możecie sobie gdzie in-dziej.
kruszał iflO paru mini1ta.ch. Nawet t<'n p'>targaniec z miiną opcycba spod naj·ciem.n.iejsrej
gwiaroy.

Ale cóż z tego? W miarę trwania PI°ZJelSlluduwai'l, Bi.alkow~.ki coraz więoei tracil grunt pod
Po prootu nie
nogami. Ci ludzie nie kłamali.
wiedzieli. A to b.)ilo znacznie gorsze. Bo można
o.sitatecz:nie w ten czy hmy sposób sklOillić kogoś
do powi·eclzienia prawdy, Ale jalt zrnooić go do
ja~·wi-dztwa?
przejrzał
- Uff -

j€'SIZlC7Je raz pirotokól.y ~
marnie.
Pozo.stal je=e tyl:w j-eclen. Wsz,edl do gabir..etu tak ostrożn1ie, jak!by pod nogami leżaJa lodowa tafla. K01s.tropata twarz nasu·Nała nieodparcie porównanie z,e szczurzym pyskiem. - „Lat
dwadzi.eścia pięć.

Studiuję".

Na jakiej ucz,e!ni?
Nie. nie na ucz;elni. W d<J!ffiu.
Gdzie pracuję?
Nigdzie. Na u.trzymaniu rodzLców.
Białkowski poK.iwal głową. Dwudziestopięcio
letnie dziecię pod fartuszkiem mamusi 1 Hoz;biega
ne oczy odbiierały wiarygodność słowo.ro..
- Czym się zajmują rodzic-e?
- Ojciec urzędnik, matka w d<J!ffiu.
- He ojciec z.arabia?
- Około półtora tysiąca.
Wzrok Bial:kowekiego prz;e,sunąl taksit.tią·cO po
ubrani·u. Niewątpliwie z ciuchów, ale to byly raBagatela.
czej drogie rzeczy. Półtora tysiąca?
Same pantofle k<J\S.ztowaJy niewątpliwie z.nacznie
wi.coei. Coś tu było nie tak.
- Nie karany?
- Nie.
Podją! słuchawkę wcwnętrzncgo te1clon.u. ~
zauv·ażył. ż.e policz:ki mło
Poproszę rejestr dzieńca, siedzącego po drugie.i ,,skonk! bi'L.1-rka,
nagle pobladły. Aha - tu cię boli. - Sprawdźcie
po·da.ł personalia. Po chwili bylo już
łaska;wie wiadomo. Półtora I"'Ok.u z zaiwies::ooni.em. Prmst ęipstwo walu lxlwe.
- Więc jak?,
- Skazali mnie omyl'kowo.
- Oczywiście. Ale jak za fałmywe 2ie2lna1111ie
wk·pią co najmniej dwa razy tyle, to już nie bę
dzie żadnej omyłki.
Tego postanowil roczprarować l'-ys:tematycrz:nie.
Człowiek, który już miał do czynienha z aparn-

tern wymiaru sprawiedliwości zazwyczaj tra.ci
odoorność psychiczną. Zr<&:ztą ostatnia nadzi·eja.
Jeż.eli zawiedzie, trop po którym oobie tyle obiecywał, diabli wezmą.
Ale pomimo optymi..,ty=nych prz.ewLdy:wań, w
poezatlmwej fazie szlo, jak z kamienia.
Nie, 0<11 takż.e nie wie, gdzie mógłby praebywać
Nawet się
Władysław Letyńsk.i. Zresztą sltąd?
nie domyśla. Ow~wm, żyli z,e sobą dość b l isko,
Wlady&la;w
by
sitopnia.
tego
do
nie
ale przedeż
10Mrold1 owbistych
opowiadał mu o w.<:1zys.Łkich
sprawach . Ostatni raz widzi.al się z nim w sobotę
po południu.
Po południu? Biafk<Jl".'\'.;•ki skupił uwagę . A więc
późni·ej niż powstali. Na kilka godzi<n prz-ecl poP·2"1ni•e<niem mordenstwa. W tym mogło coś tkwić.
- O której godzinie?
- Około siódmej.
Coraz lepiiej, to już nie popotudnie, lecz wie-

czór.

- Gdzie się suotkaliście?
- On przyszedł do mnie do mie.s'Zirnnia.
- W jakim oelu?
Olrnzalo się jednak, że udzi'2ł·e>nie odpio<Wi•ecl:zi
na to pytanie, nie należy wcal·e do rz.eczy zb>•t
pI"IO>Sltych. Coś tain bąkał bez 0ansu, pot.em: „a, bo
mi·eliśmy iść na mecz boks.emki, więc w sprawie
1
·
kupna biletu".
Bi.alk.owski od razu =zyfrowail:: „zmyślQIIle
na pocz,ekaniu".
- Ma.de zamiar WYlądować za kratkami? ~
Upr:uedzam was, ż.e w czazapytał uprziejmie. sie slużby ni>? potrafię ocenie żartu, choćby byl
na:wet najlepszy.
I na·gle trzasnął pięścią w biurko, aż kałamarz
pod&lw·=1.
- Gadać mi tu zara.z -prawdę! Co za k.ręoenie!
No?
System „zimne-gorąoe" dawa! niekiedy cał
kiem niezłe rezul.taty. Tym razem zres.ztą również nie zawiódł. Gooć by! wyraźnie ugotowany
na mięklko.
- On... chcfal: ode mnir- poży<0zyć pi-emiędzy .
~Ile? Na co? Pręd7;ej! Co :z;n()IWU za namy,!;O)y!
Tu nie ma oo komponować - nie dawał mu czaSIU na oprzytoimnie:nie.

- Dwa tysiące. Mówil, że pot.rz.ebuje tej sumy
do zarżnięcia.
- Na co? - powtórzył Białkow.sdct.
- Tego nie mówi!.
. Moż.e i prawda. W tej chwili nie s.prarwial wrazdolnego do wymyślanw.
cz.Iowie.ka
zenia
·
kl.amatw.
- Daliście.1
Chwilowo nie miałem takiej sum:v,
- Nie.
Powiedziałem, że mo-że w końcu przysz.tego ty·
godnia
- Dwa tysiące! Mieliście zamiar uzbierać taką .sumę z kieszonkowego otrzymywanego o:l roTo zabrzmiało niez.miel:-nie zjadliwie,
dzi-ców~ Natycluniast jednak Białkowski z.dal sobie S!J-l'awę, że było niepotrzebne. JJal się ponieść. Przecież nie po to wylazil ze .sikóry, żeby ustalić żró
dla dochodów :ze.zmając<ego.
- Uo na to powi<t' ział Wladystaw Lctyi\<:kif
- że absolut.nie nie może czekać tak d.lugo,
- I więcej nid
:!:nowu moment wyraźnego wahania.
t>ą
- Dość już tego! - ryknąt kapitan . cl.zę, że noc &pędz;cma w a·r.es.zcie p•rzywróc-i wam
z-diolność o<lJl"O"Niadarnia na pytania.
A le kostropaty mlodzien'.ec nie mial wcale
ochoty na sipędzenie nocy w areszcie.
- Powiedział, że będzie musiał zdobyć te p;ezawola! z p0śpiechcm.
niądze w inny s•p<OSób nachyliwszy s'.ę do ucha
Podszedł Holińsk:i
kapifa na szepną!:
- Cizia.
Może i slu=y
Bialkow.s:ki pokiwal głową.
domysL.
- Gzy Władysław chodził z jakąś dziewczyną f
Uplynęla przeszło godzina, za111im wolał z nte.go wydusić imię. nazwisko i a-dres.
1.l!<odzieniec wyszedł z gabinetu na chwie;•
nych nogach. Ale Biabkow.sik"i. by! chyba wcale
niemni'2j wy.pompowany.
- żeby go diabli ..• wola<lbyim mieć cl.o czynie·
'
nia z węgorrz.em.
- 'l'ylko że węgorz nie udzieliłby nam ~,akich
:i<n.form.acjl - zauważył Holińsk.i.
(Dalszy ciąg nastą.pi)
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