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„ .....--------------------------------------------------- ----------------------------------------------il Występy w parkach 1 na ulicach

Wysta,vy inalarstwa, rzeźby 1 grafiki
l§J Spiewać będzie Paul Robeson
mi Cha-cha, trepak i krakowiak ,v Stadthalle

2 sierpnia br.

1§1

R. Nixon

do Polski

przybęd"Zie

'f

do Pol-

iskinakiłkudniowyp<>bytwk-eprezydent

Stanów

Zjedn<1crzo-

6

do
2 sierpnda.
Wiz:yla. ta. da okazję d<> ]11"Z<>prowad"Zenia pr~ez amerykański.,.
go meia. st:\nu r-«Ymnów z kierow
Polskil'j
d2ia.laczami
11iczymi
R-ze1,zyp<Jospolitej Ludowej.

wystawie

USA
w Moskwie

dZIS•„

W

na r"'ec• pokoi· u

:~~~=n·"~:~~~
:~ha:cd Wa,rszawy
=~~=
n~s·tąpj
~·denia

Na

1

mani eStUJe
6

Mija właśnie 15 lat od chwili.
gdy narodziła się łódzka Wojewódzka Rada Narodowa. Pierwkon.spiracyine posiedz-e.ni.e
sze,
odbyła ona w miejscowości OJr:ue1'1, w powi.ecie radom.szczań
.s.ki m.
Z okazji tej, dziś o godz. 10
w sali Zakładów Przemysłowych
im. Komuny Paryski-e.i w Radom
sku rozpoczyna się uroczysta, ju
bileuszowa s.e.sja WRN.
obrad przewiduj(>
P<n·ządek
m. in. refera.t okoliczno.§ciowy o
dorobku nas.rego województwa
w min:onym 15-leciu oraz o wokres.
daniach na najbliższy
Kulminacyjnym punkt.em sesji
będzie dekoracja odznaczeniami
ańs.twowymi zasluż0'11ych dzialaczy rad narodowych oraz pa·rnie sz:czc·
tyzantów, Jet \rzy walczyli o
dząc życia i krwi powstanie władzy ludow.ej na
l1
tyc 11 t er-enac •
Po poludniu w Ojrzeniu odbę·
dzie .się wiec,' na którym na.st<1pL odsłonięcie pamiątkowego ooeli.sku. Po wiecu, z częścią artys.tyczną wysląpi Lowi<:ki ze~. ·po'ł p 1.,., 5.n.l , Tan·ca oraz zes,poly
~
"
haroerskie.
. .
.
.
V\.Toiewodz.l.<ie>J Radzie Narodo·a· po--·
15
k

s-w·1ata
w• d •
.
.
•
przy1azn1

Młodz·1ez· całego

(PAP). - Na 7.a
WARSZAWA
przewollniczącego Ra~
pr-oszenie
óy Państwa PRL Aleksa.ndm
Zawad'llkiego

w Radomsku

obraduje Woj. Rada Narodowa

50 gr

przybędzie

Dziś

I

WIEDER (PAP). - Na krótko przed wci:u~nięciem na
miiszl flagi VII Swia!owcgo Festi-walu l\Uoozieży i Stu·
lłcnt1iw atmosfera Wiedma. staje się coraz bardzie.i fest.iwalowa. Na ulicach spaceruJą w barwnych narod.ow~'ch
strofach. grupy młodzieży z krajów Azj.i, Afryki, obu Ameryk i Eurnpy.
zainteresowanie walu, zwlaszcza na Pra·toerze, wiSzczególne
dekornc-ji.
więoej
coraz
w1ed•enczyków budzą w;y.;;tępy dać
O rozmiara.ch Festiwalu inforimprow1z.awa.ne na ulicy czy w
parkach. •W rn:-ejs.co:ch, gdzie mu.ie program zawany w wyda88-s.t.ronio(}wej
sp-e.cjalnie
<kup!ać się będą impr-ezy f'esti- nej

Il

Nie

można dmuchać

ma1ąc

w ustach

mąkę..•

Prasa duńska
o odroczeniu wizyty
N. Chruszczowa
Danii

Wp 1YKOPENHAGA (PAP). wowy tygodni·k dui·1skich kół fiprzemy.slowych
nansowych
1
„Fyns Tidende" kon:(mtu3ąc faJ<t
odroczeni.a wizyty Nikity Chruszc.zowa w Danii pisze m. in.: „wobee oświadczenia rządu ractzieckicgo. iż rząd duński nie pod.Fit
kroków. aby przeciwd:Zialać t<an:pan il wymierzonej przeciwko w1zycie delegacji radzieckiej, premier Ha.nsen powoływał się na to,
b1·oszur.ve. W ciągu 10 dni trwaprasa w Danii nie podl~ga lmn
że
kil~ię
odbędzie
nia F<;"sti,wal_l'.
~roli ze strony rządu 1 ze rząd
k.a .tys1.ęc.y. roznorod. n,ych imprez.
nie może na nią wywierać wpłybęd
N
wu. Argumentacja ta - stwierzi.e ui a.1wazr:ieJSzą z men ·.
· t h
roczys\osć otwarela, ktora zapod'rn „Fyns Tidende" - Jes c Ywi·edzia.n" J"e.st na dziś w godzibiona.
....
1
1
:_
w „Fyns Tidende" - powazn_ie pray
dzyna.rodowe ko.n.kun5y artystycz szych niż dotąd o.s.iągnięć
Nie
ne, w których rywalizować będą pracy na.d rozw,')jem gO'.spodar- czynił się do tej kampanu.
tytuły laureatów najlepsi mło- czym i l\'..ulturalnyrn nas.z.ego wo- moż,na dmuch!l.ć mając usta peme
0
dz.i artyści w.szy.s.tki.ch kontyn.en- ie::,::w:_:ó:,:d::z::t..:.w:.:a:·_ _ _ _ _ _ __:<:g::.)_ _m_a:,..k_·1_.- - - - - - - - - - - tów.
Wezmą w nkh udział oczywiś
cie Polacy. Otwart.:? zo.sta.ną rów
ni.ei: wystawy m:>lars.twa, rz,~ź
by, grafiki. s.ztuki ludo·wej i de•
kora<:yjnej o.:-az foto~rafiki. Po,s.z,c.uególn-e krai-e, wśród nich i
Pol.ska, prz,ec:Lsta.wią &woje OISiąg
RIO DE JANEIRO (PAP).
nięcia.
W 15 roeznicę Polsld Ludowej
22 lfax~a w stolicy BraĘ,Ylii Rio
1>1-zed.9fawidek
IS1ierrmia.
de janeiro odbyło się nadan-P.
W~'l.~tkich del-egac,ji uczestniczą.
je::lnej z nowo w;i:budO>WaJnYc:h
eych )'' Festiwalu wezmą. ud~iał
brazybJ
:;zko1
pa11s~wo(JIWyc.•h
w wielkiej manifestac,ii na 1•tcC'1,
.
sk'.clh na•"!JWY „Pols1k.a",
pokoju i p·rzy_iażni między naud272al
wzięli
uroc:z.ysto&ci
W
1·ooa.mi, p:-beciwko wo,Fnic. za
stolicy
prefekt
Alvim,
Freire
wspólistnieniem.
!HJ<kojowym
prof. Lacombe, s'Zlef ~parta
Po manifestacyjnym P.°'~l1o<lz'c
w .naszej ga.:ecie
Prefektury,
O.światy
mcntu
uhcami miasta ucz.e;;tn'ęy Fe.stiFrederiro Trotta, przccLsta•wic:el
wa!u zbimą ·"ie:; na He!'C!e;:<:Jlat3,
Ra<ly Miejakiej - inicjatoc na
gd,z:e po w'.ecu wy&ta•J:a ze>rYJly
z.wu.n.la szkoty hrazylij.sik;ej imi~
o.1'tvsty~:me, $p:e;wać bę<lz.ie Paul
o.re.?:
..ego kra.JU mern
Rcibe:,: 0<0.
NAUKA ABECADŁA?
prl".edEiaw;clele mlocLzie".i:y, wlad:i:
2 sie1i>nia ucz~tnicy Fe.<itiwa- NIE!
i wojc>kowych przy
cywiJ.nycłt
111 um~. na terenfo byle.i:o oboudiziale licznie :zgromadzo<nych
zu śmi-erci w Maufhat·:,,,.en hntd
mieszka1'lców miast.a.
Urofifia.r fasz:v"Ltnu.
pamięci
Po odegraniu hymi!lów narod·')
fa 701·gani'l-0wana lJ.t;·
czy.,.j>O.ść
WY'Ch Brazylii i Polski cdsł-0ni<:
spl!'tkam się ze sta.ryml
~ie z iti.ieja,tywy delegacji poltablicy J)alllli~tkowej <loko
cia
skiej.
zna.jomymi, sympa.t.ye?Jnym
na.I :p-O\Sel PRL w Rio de Janeiro
T.r-zeba iet. w~·ntmmieć o w'dgodnym samego
Wojciech Cha.ba.siiński. Serdecz
k<im balu mlodzieży świata. W·"
ne pr=ówien.ia okoliczmościo
SHERLOCKA HOLMESA
det'lska Stadthalle zam:ęri.i .sh;
przedstawiciele
wyg.loo:iili
we
1>rywa.Lnym det·ektywem
we wtorek 28 J.ioca w wielka
wladtz miej.skich, szkoklych oraz:
sale; ia1n~zmą, na' której bę:lz'e
HERKULESEl\1 POIROT
radny Frederioo Trotla.
moima ujrzeć sambę i kr::ikowia
Cztery klasy S2lkoly „Pol.ska'
i jego nlea:asląpiOinym
ka, oh.i-coha i tango ar.g·enty1'limiO'!la: Micltiewic7.a,
otrzyrnaly
pm;yj.acielem, kapiitanem
skie, trepaika i wa.!ca, wiedeń
Chopina, Sienkiewicza. i CurillASTINGSEM.
skie.go.
Sk.lodowskiej.
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Szkoła państwowa
nazwana

Już

wRio de Janeiro
•
•
1m1.en1em Polska"
"

wkrótce
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obecności

I sckreta..rza KC 1\:PZR i preZwiązku Radz.ieckiego
micra.

Sztuka

ułatwiania życia

życie nie jest jes:zc;;e łatu:e. To ,,odhrywcze·• stwierd:enie .znają i. powtarzają wszyscy. Nic ws.<yscy jedn111łc
=ada.jq. sol>ie trud. aby z każdym dniem. stawalo się ono
z;;ejs:c. latu;iejsze. A przecież tyle jest możliwych rzeczy
do :robienia.
Co jest największym kos;;marem naszego codzienne,ąo
:.ucia? Ch11ba pnede wszystkim brak dostatec.znej sieci
us/lig. Us/11gi 1cysu.wają się dziś na czołowe miejsce
i. są niewątpt-iwie jakimś miernikiem kultury życia.

Nar.:e/.:amy 11p. 1w. brak s.zkla.rza. hydraulika, elekMyl;a, prnc.:ki itd. A c<.y zastanowiliśmy sie 11ad tym, że prz~
cicż w w·icltt .:a!;l.adach fal>rycz1111ch znajdują sie tego m·
d;:.aju facho1ccy? C.:y np. rói:ne fabruki nie mogfyl>y zorgani.1.0wać talcicl1 punlctów uslugm.vych. w ktorych, po
norm.a/.nych zajęciach fab;·ycznych. odpowiedni faehowcy
na ż·yczenie f;lientów wyk01111w:il.iby różne uslugi z P·Jż11tkiem. dia jednych 'i drugich? Czy u; 0Jc1·esie braku rze11tieśiników nie bylo!Fy to pewnego rodzaju ulatwieniem.
:Lucio?
Rewolncja socjalna dokonana. w nas:::ym krajit wyzwoU!a kobietę, dała jej na -równi z mężczyzną miejsce pny
wars.:tac1e p1·acy. Ale jednocześnie niewiele jeszcze zrobiono. aby ul?.yr. kobiecie w pracy domowej. A przecież
mo::na l>y ::nacrn1e 11lż11r fwbiecie poprze.z s:?e·rsze niż dof)JC"hc.:as clostarczanie artukulów przygofCJcu;anych do spo::ycia. 3-4 sklepu garm.aie1·yjne nie rozwiązują przecież
problemu 700-ty.~ięcznego mi,asta.
Sprób11:icie w Lodzi chcieć coś na.być, czy załatwić w qo
d:rnach. '.i:iec:oro~;ch lub nocnych - nic. do.•lownie n.ie.
Ba. nawet _.,Orbis po godzini.e 18 jest zamknięty na s1"dem .•pustow. A pr::ecież na całym świecie biura podró'.;y
set czynne cała. dobę, a już szc.zególnie w o/r.!'esie nasilP.nia r'.1;chu tur11styc:nego. Czy „Orbis" nie móglby „urzedou:ac' do god:. 22?
A slwro już mowa o s-:erokim świecie. Przecież wszed:ie można w slclepi.e zamówić. nawet telefonicznie, potrzebne artykuły, .1>-tóre są potem. odsyłane do domu. Czemu tego n nas. 1 ~1e można u:prowa-dzir'? A 3eśli wprowadzic'. to oczywtscie_ nie z doliczeniem 50 proc. marży.
Niech ~u: czlow1ek, co nie daj Boże . .zna,i·d.zie w r1·ieszczęściu i niech za.jdzie konieczność pożyczenia. .3.0005.000 zlotycll, g~zie .je pożyczyć? Cz11 nie moglabµ u na•
pou:stać odpowiedma instyt.ucja kredytowa, a nawet lombard?
Podobn11cli przykla-dów można by przyfoC?UĆ dziesia.tkl.
Każdy -; W.os, drod::y Czytelnicy, z peu:nościa mn różne
pomyslJJ, jal~ m'?zna ułatwić nasze życie. Chcielibyśmy
u·łaśni.e rozpocząc kampantę pod hasłem:

"
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N. s. Cltruszcz.o-wa otwa.r cia.
wystawy do!wnuje wiceprezy.
dent USA R. Nixon.

::::K~sz:~t:::::N~:„ ż::I;

jakie wid.ziPis.zcie do
cir. row;ia.zanie dla tych bolączek. Wierzumy. że wspó'n;ml silami, przy dobre.~ woli ws:::·ystlcich zainteresowanych, w·iele da się ~rabie. C:::el:am11 na Wasze bisty pod
hiulem: „SZTUKA UŁATWIANIA ŻYCIA".

CAF -

te<ldo-bo

r

Wiceprezydent USA
zwiedził wystawę osiągnięć

gospodarki narodowej ZSRR

łiowa fascynująca

powieść

kryminalna

99ABC:~'

Po uroczy~ w budynku
S'Zkoly zoota!a otwarta wy.stawa
po.śwlęocma Polsce,

--talerz"

„Latający

ku czci Bleriota

Brytyjski lJo(>jazd
PARYŻ. lttóry przybył
„latający talerz",
„DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO"
cto Calais, biorąc u<Jział w locio
MOSKWA (PAP). - W rooo tę Po zforeni·u ofieja1nyeh wirrt
Bleriota
pamięci
uczczenia
dla
na. Kremlu wice.pr-ez,yd-ent USA R. Nix<l<Il zwiedzi.f z lowarzygospO<la.rki na.rcdoweJ ~~~~;;.~\ wystartowal dzisiaj "'.. <!-rogę po
g,1.;ą.cymi mu osobami wys.tawę <> !Sliągnięć
do W. Brytana i wylą,dowielu -zwledzająeyrh ~~~~~ wrotną
ZSRR. Na. wysh.wfo był(> w tym ezasie
wał w Dover..
którzy wił.a.li wice·prezydenla. li SA. Gości OJ>l'OWarlrzał mini.s!er
rolnictwa. ZSRR Mookiewiw. i dyirek.t>Or wystawy Bogdamow.
WjJOOp.rezyident Nixo.n, Milton
Ehse:n<hower, ambasado• USA w
ZSRR Thornp.s-0<11 i i!llni goście
a•merykańsocy r<>zpo~,zęH zwiedza
n.ie wy1&tawy od g~ówrnego r>aWidownią/ zowall demonstrację przeciw rzą
WASZYNGTON.
wi'lOJn;u. Po obejrz.eruiu tego p:.iZostali oni eaata•kocwan1
było w piątek dowl.
wHon<U N;xon 0iświadczy-l'. że krwawych zajsć
chc.ia·Lby mieć tydzi'et'l wolne~o wieczo•rem miasto Leon w Nika- przez żołnierzy i policję dy<ktatoDokładny przebieg
cza<S'U. a;by dokładniej ohejrz~ć ragui. Tamtejsi studencl ;z.organi- ra Somozy.
A<gencje
zajśc;ia nie jest znany.
Korzysta- ~parnfa·le ek..'lponaty.
BElRLIN (PAP). zachod11ie podają jedynie, ze „p<>
jąc z przerwy w obradach ko11rz:abiwielu
jes.t
studentów
stronie
Nixon zatrzyrn.al s'ę w pawife:·encji genewskiej amerykan- lonie Unbekista'!l<U. ~ie pr7..e.d.tych i rannych".
1
S<ki ookretairz sta111u He::-ter przy- miotem je.go SZClZtC'gólnego za!nNiemiecki transporBONN. towy_ samolot wo-jskowy ty'j)U
'
b
rnia b J
był W 5000\ę Z k.rótką WiZJ":ą
,.Noraitlas" spa.cit w Turcji w od·
Y a uprawa awei·~esowa
do Berlbna zachodniego. W oz.a- ny.
Jegłosci 25 kilo-metrów na ··~;schód
pawifonu
Kierow~1dol:two
sie sze.śc10,god:zininego po.by.tu w pt>informowa•lo
od Bursa. Ja·k iniormowało w so·1
wice!)rezyden ta
BerJj!l'lie zachod<nim Het"ter spot- USA. iż Uzibekistan dQ.slar<"7.a
botę Ministerstwo Obrany Repukał się z bur'Inisbl'2€1!Il 7.ach<X.!.- ixzeważająca c•zęść tego SU!'l1'W·
bliki Federal<nej „samolot znajndego B.erli.na, Brall'ldtem, oc·az oa na <polrzeby przem.ys.!u teksty]
dawał się na trasie międ<Zy Eskisehlr i Bandirma. gdzie obecnie
N'
·
·t
wziąl udział w uroczystości prze
ćwiczy e&'-adra bombowców odnego. z zam eresowarnem ixo:1
mia111ow'.lnia Zeltenaijllee mi. aleje i towarzy<.zą.ce mu osoby obej·
r'llutowy-ch niemieckiej Luf17Wafe.
Johna Fo.stera DuJJeoo.
w katastroCie ,.Noratlas" ponlorzeli e1""9,C>Cl'n-M·ly µa1wito.nu O•brasJo śmierć 6 <>fi-cerów Bundes•we•
Herter oświad•ozyl w czasie zująe<ego pok<llj'O<We W)'ko~zyst~hry". Jak wiadomo obecnie oduroczy&to;śoi. że na genewskiej nie e·nel'gH atomowej, c•bserwu„
NOWY JORK (PAP). _ w clą· bywają się w Turcji w :poblhu
kon.ferencji minlsitrów SJPlfa·w za jąe m. ill'l. pra.oe kierowanego na
ze wszystkich gra.nicy ra<'lcziec:kiej manewry wogra:nicmych rni,nistrowie pań.1tw odleglość robota wykonującego gu ostatnich dni
zaohoclini.ch 6ą „je<ln<Jmy.ślni 'i ~reg czynno.oici przy maą1ipu]o. I stron Kuby przybyJo do Hawany jenne.
Na poikł&IBie
SZTOKHOLM. :?xieeytlowa.nri. je..~ii cho.d<Zi <> c<~ wan~IU sub.&taincjam;i ;promieni<>- prz.es_zlo 500 tysi~cy chłopów, .aby
w uroczy.st.ośc1ach frachtowca amerykańskiego pr.zywz1ąc udział
le i w,si::>ólne zabiegi w kwestii twórczymi.
dla była w tych dniach do Oslo- piei-w
w n1edz1elę
organizowanych
„,
,
b .\L
,
W
Berlina zaciho<l<nieptizyszlo.ści
: _oz~s.e ~ :Y 1 ~ .na wy~ta'W~l-c. uczczenia G ra.cznicy „Ruchu 26 sza pa.rtia \vyposażenia dla pienv-go, ora.z że „n ie dopt.IJS'ZCzą do w,oep.rezyd.ent
cze.si;> lipca", ktC.ry doprawadzil do oba· s7,ego no-nveskiego pu~ku rakiet
USA
jakiegoko1w]erk ogra.nicoonia ich wooczy.nal ro<'2imoiwy z obyw~.t.e· lenia dylctatorsltich rządów Bati· at-0mowyoh. Wiadomość ta wywopraiw". Zaoh-0·dtn'.o<berli1is[ci but·- lan"ti rad-zje-c.kimi. Wielu z n«:h sty. Ja.k już podawa.liśmy, Fidel lała falę <protestów w całej Nw•
·
mistrz Brandt silwr:ey.stał z oka- zwracał<> się do niego z pyta- Castr-0 . o1'najmi d~iś na p11bHcz: wegli.
NOWY J-ORK. - W Brownsv!!Je
zji, by raiz jeszcze dać wyraz niamL które wyrażal.y tro.skę lu- nym wiecu,_ ooy za.mlerz11; wycofac
czJl<>wi;,,k Ra.mon
młody
(Te<ksa.s)
po-I
I
dym1sJ.ę
me<ia~o
z.głos~oną
;
po>kojn
loov
raidizieclk:icli
ozi
.siwej wrogośCti. wobec idei 1-oko0
d:awaly wyraz życ3e'Il·i<1.1 aby "to- zos~ac na sta.now1slm premiera: W Ca\•azos s!<ruumy zootal na 30 dni
wań. •
' . ". . ztazcnym w tych dniach ośw1ad· areszm ea prowadzenie auta w
·
.
,
W godzin.ach J)Q.JJ<e>1ud1ni.o·wych su.ryki m~ęd~ d:Wc.:rn01 w1elkl'YI• cr.cnlu zapowied>;iał (}n, iż uzależ- sta111e nietrcreźwym Ramona odH€rter opuśe'! B<',·!:11 i.ac.h.odn,i ;>Un~1,·.~•am1 „ZSRR_i.~USA .U!l;t.lilY J ni~ t<;_ decyzję od wolLnaz..OJ\!U ku· prowzd:Z.ił do celi jego ojciec, któw
· \f-:t. J.es>J)lQi?!9.JC§ ..wJ~~!l~ila.
, ba.us~1~-0.
odilatuJąc dQ Gooew;r, ;
'
iWl!"maji~

Amerykański

sekretarz stanu
bawił wBerlinie zachodnim

jut. wl,rótce na lamach

cii~ll~„.:=ll11t1··]•:t-~,in1m

llr...:1i.~

r..Q••

~ WI r. .~u..•J11111

w.·elki· wiec
w Ha wa n e

I

dla uczczeni•a
,,Ruchu 26 li"pca"

Coraz bardziej zdumiewają mnie .·

Wasze SUkCeSy

W nauce

i

Z"""'ia

Po precedensie w K~towicach

przemyśle ::~~~~.7!~!;y~,~~iF:JfrJ.::~: 0Znówd processprze
przdec~wktoowMaHrDu
azy
otrzymali od.niego

P·lękny pre-

Q

co

- stwierdza w swym liście D. Eisenhower znisz;c:zonych miast i fabryk Mo ~~iiit ~~e~?:~e~~~~~e~d~i~~k~~~
że pl'!ZyjdZJic czas, kiedy życro- go, przekazał dokerom telewiz.<>r
w związku z otwarciem wystawy USA wMoskwie ni~a~~C\<;t~ini~a~:~li~~~:łam ~~J.bin 102" dla świetlicy portosobie sibwieNizrić,
że ni.gidy nie
jesit za późno na zawa:rc.:e pokoju na za•s.adad1 ucmc:i1wo<Ś{!i i Gj:>ra
·
·
.
wiedliwo 0 ś::i. N:eC\h ta wyrruana
po•21drowiei'l p.rzy·c:zymi się do suk
oe:siu w tym kierunku.

MOSKWA (PAP). - Na otwa>rciu wystawy a.mecykań
skiej w M011kwie, wiceprezydent USA Nixon od.azyfał
list prezydenta. sta.nów Z jednocz<JalYCh D. Ei&enhowera.
którego tr!ść p()().ajemy p.ouiżej.
Nie będq.c w stainde ucze.sitniczyc. w otwarciu wy.>1ta>Wy amer.)'fkariakiej w ISlt<Jilicy ZSRR, pmsilem 'WiOOJ)re-zydenta Stanów
Zjedmoorony>eh o przekazan'e całemu 111.aT<Jd·O-Wi radJzńeClk:em•..1
mych ooobistyoh po:X·:x:··--· - ,;
głooi li.,it, Wvsta1V1•ę w Solko.Jm•
,.
kach 'UJWażam za is:yimbo.i ~-- -·· , J
Zjedmocwn.ych i w 7lWiąrzJku 7.
tym z.a.p::a.szam wais do z1w:ed:zenia jej w charak.berze ,glO<Śoi na.rodu ameryika1'1.slk.iego.
Chc.i:>lbym talk.że we w.szysitk:iah okolioe-<llloocia•ch &tairać się o przy-

jaźń

inarodów

&ego,

Zw.iąz.ik:u

Radzi€c-

Pra,gną]lbym wY.iść poza slown.

o~jalnych JXllZlC]:rolwień i wyi·azie także moje osobiste UCIZUICla,

Swastyki
na murach domów
w Zagłębiu Ruhry
BONN (PAP). Na murn<.:h
domów i st'Ulpacih teleg rati=nych
w miejsoowo.ś:ci WaJtrop w Za.glębiu Ruh<ry ,,nieznani spra'Wey" wym.alowaili olbrzymie &Wa15otyilci, Podobne W)'!Pa<lki mialy
miejsce w tym t.yigod:niu i w iinnl}'cil miastach Zagłębia Ruhry.
,W Es6ien elementy odiwetowe
wym.aJowały !Ila mUTach domów
0

hasła dom~a~ące się przylącze

nia do Niemiec ziem na wschód
od Odry i Nysy i SUJrzeci!W'iają
ce się zaw<ll'oiJu traootabu pokojo
1W02'<>.

Burza
nad Lubelszczyzną
spowodowała

10

pożarów

LUBLIN (PAP). - 24 bm. wie
C..'ZOl'ein prza52ll:a =ów nad woj.
lwbehskim si.ll!la burza. Liazm~
wyładowania a:tm<JISlferyozine r:;JX>
wodowaJ:y 10 pożaTów, w masie
ilci;ócyah ISfPłonęło ponad 20 budyn
!ków mies:zikaleyc.b. i ~r
czych. W wynilku wyładowań
atm.osfecyozinych usz!rodzxme zoetal:y rówl!l'ież linie wysokiego
na.pięcia w rejonie Chełma.

Powiat i miasro Chełm pmba
wione były enel".gii elekltrycmej
!Pl'Zli!Z ok. 10 godzi111. WIS!kutek
brakiu d'°lJ'lłYw'u prą>diU po~taiły
~ w pracalClh prizeładiUn
kOIW'YQh na &taioji ilrolejowej w
Chellmie. Dopiero po póLn.ocy,
:kiiedy ucidhła bucza, brY'gady
przeciwawacyj111e mogly przylS'tą
pić do lilkiwlda0ji tlfl'ZlkOOzeń i
wymienić popnzepalane przewody i rozibi1e ~la<tocy,

Straik
100 tysięcy
górników japofiskich
PEKIN (PAP). - Jak poda.je
radio japońskie, w sobotę raino
rozpoczął Sifl S'trajtk 100 tys. górników mt!:udnionych w 11 wielkich lromparuach pr.oomysru wę
glowego. Górnicy japońscy żą
da.Ją podwyżk!i zarobków ora:z
praerwainia masowei:o zwalniania :z. pracy.

Uwaga, dzieci!
Chcąc ułatwić tym d.2le<ii<>m,
które mimo wakacji musiały p-0zostać w LO<bli, pnyjem.ne spęd.Zenie
niedzieli
reda.keja
„Dzlenn·ika" por07Jum1iała siQ z
Teatrem I,alek •. ~rlekl.n" I zamieszcza d'IAś ku.po-n up-0watn1a
jący do nabycia dwóch biletów
ze zniżką .>O "roc. na miłą baJkę
pt. „Zł<>ta rybka".
Spektakl „Złotej rybki" rozpoczyna się o godz, 17, Kasa
czynna od go-d.z. 11. życzymy
wesołej zabawy:

2

DZIENNIK

ŁODZKI

w100 tys

Fakt, że na•ro1dy rad!Ziecki i s1me

rykań..."lk.i by•l y towarzylSIUlJI'Ili br<>-

ni w czasie wie11ciej woj•n.y, ~tóra za!ko11azyła się 14 lat temu
pozostaje nadał &wieży w mojej
p!!mię;:i, W t,ym Cz.a;;de, ja.ko doI wocka sojuiszini.czycil sil eksped•-cyJ·nycil moca.r.sbw zachodnich,
J
~lj)Otkalem
się z waszymi męwy
mi żc•:tn:er.zami i OGObi.śoc:ie pod!z.iwiałem ich bohater.sitwo.
Po z.aiko11crlelliu tej wojny, w
siel"jlniu 1945 roiku odiwdedziłem
Związek Radziecki. W c'ZllSie tej
wizyty wielkie wra.żenfo wywa·rly na mnle ofiarnolŚć i 001dia,n ie
niwodów Zwia,zku RadzieL"ld<(!gG
sprawie <>brony Mai~kl - IW5,ji.
8-0haterskie czyny i m~i.'iwo narodu radzieckiego Z<mlaly udokumend-OWame his!Qrycznie i są
oczywiste d1a wszystkich,
Nic z tego co zasZJJ:o od tego
czas~ 111.ie zmniej~yło mojego
podzL'W'll dfa wielkiego narodu
rad'Zieckiego. C<>raz ba.rd'Zie.i zdu
miewa.cy mnie waS'Ze sukcesy w
nauce i przemyśle. W ubieglym
miesią;cu
wielk;!\ p~yjemn>(}ŚĆ
SlJT&Wlło mi zwLedzcme wystawy radli6iecik.iej w Nowym Jorku,
WJ.el•k ie Wll'a-żen>ie wywa.rly na
mnie energia i p<>.s•(ęp, któr<"
przejawiają się we wsizystki·ch
ekS'J)ł)Ilatach.
PowrócHem
do
Waszyn.gtonu z leJ115zym = u mieniem osiągnięć narodu radtieckiego i słrownych tradycji
I.ego kraju. Pozwólcie mi zaoewni.ć was, że gdy mów.ie o
tym, że nie ohcemy nic dnnego
próaz; ;przyjaźni. z tym dy;namicz
n:ym narodem, wy!l'ażam o.pi.ni~
W\Srz:J'l>tikich Amerykanów.
Musimy jednak przy.mać, 7-e
różini.<.-e w poJ.li,tyoo rządów spowodowały
po>WlSltalilie rysy w
naszym
ooj<Uszu
z
czasów
wojny.
Fa.kit
ten
moano mnie zasmuait, ~gól
nie dtl.aJtego, że taik być nie powinno. Nasze krade są tak zamtere&J<Wane w pokoju międ2JY1Ila
rodowym, że na~eży
dołożyć
wszelkich staO"ań. na rzecz; zbhżenia. Mam nad'l;jeję, że wy.stawa będzie piel."wiszym Jq·-0-ltiern
w kierunku przywrócenia za.ufa
nja i jedności, jaiklie i.stniab' mię
ózy na.mi w czasie niedawnej
wojny ~iviaitowej.
Pragnął.bym
osobiście
ob\1\l'Orzyć tę wystawę pisze prezydent Jilisenhoweq-, Moim najda.w
niiejszym marzeniem było powró
cić
do ZiwiąZiku Radziecikiego,
aiby zobaw..yć nie tylko moich
pnz;yjaaiól z ozmsów woj1n•y, le=
także wielki postęp, jaiki osiąg
nęl:iście w odlbudiocwie waszyoh

•lll

-

•

na wieżę
Gda1islm.

publiczn_-0ści wstęp

ratusza glownego w
Po krętych schodach
Z'lo'.iedzający dostają się tu :11a
glowny _balkon, l>kąd. z wysok~sc1
66 . metrow raz!ega si_ę wspamal;i:
w1d·o-k na kam1enlczk1 I zabytki
gdańskiej Starówki oraz \n.ne
dzielnice m1a 5 ta, jak również na

nowa powt"eśc"
saga nk"I ff

,,

zatoką Gda1iską.

PARYZ.
Mloda pisarka
BYDGOSZCZ. Trzej mieszfxanc'lliSika Fra1nook;e Sagan uikoń kaf1cy wsi Chlopowy w pow. Choj
czyla swą uową czwarta z nice znaleźli w drwalniku ja.kiś
kolei pow:ieść, która na początku E~;~~:1:'.'.tpo~;!ta\~ ;- c~:~.;ii j:
września ukaże sLę w im.po.nu- ny, artyleryjski pocisk przeciwją.cym nakładzie 100 tys. egzem lotniczy. Podczas manipulowania
P'larzy. POIW.ieść no.si tybuł „Czy pocisl< eksploclowat. 30-letni Leopa>n lubi Brahms.a„.".
nar<l Kobus, jego 63-letni ojciec
Wydawcy i auto'l"ka zaethowu- Franciszel< oraz 30-letni Klemens
ją ściis.lą tajemnicę. co do treści Czap_niewsl<i :wstali_ .~anni.
Stan
nowej Jcs"ą:żiki Wiad()f!TlO jedyr,ie ich .iest bardzo clęzk1.
_
. s
"1
•
• ·.1
' '. d '
GDANSK. - Rozscrzygmęty Z-07
ze .aga Ha po:vrocu.a W n~~J
stal Jeon kurs literacki dla debiusweJ _uLubL01neJ formy tir<;>Jkąta tantów o-głoszony przez Towa.rzymaJzens>k:iego.
Bohaterami po- stwo Przyjaciół s„tuki oraz Wywieści ~ą 40-letni męż.czyzna, 30- dział Kultury Prezydium MRN z
letnia kobieta i 20-letni ohlopak. okazji „Dni G<la1iska". Na konWyda1wca Jui•lla>rd o-ś•wfodczy!, kurs nadcsl_ano 74. prace.
.
że jes.t zaohwyooiny n".'wą po- ot~:.~~1z,{i''j, J~ry d~i~e~~Y~f: ~!'ff~~t°!.
w1,e,śc1ą.
Sa1gainka robt oora~ żu iiterackieg. 0 - Maria Odyniec
wię.k;size pc1S1tę.py „C::'y pan. lubi za rept>rtaż pt, „Cela nr 32".
W
B.raihmisa" jest 7id.ainnem Juill.Ja<r-1 d?Jie-dzinic poezji - Bolesław Fac
da naj~Gp5lzą q:JOwdeśc:ią, jaką do- za cykl poematów pt. „Srednlotyohczas napi.saola.
wiec:m1".

0

''I
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Sprawcy wielkiego pożaru

Przed)

ZJWI'ócić

klien1owi kQSzty prOC<!.su w wysokości 124,5 zl. Wyrokowi nada.no ryg?·r naiychrruany przed.sięb:orsbwiu haruilow-e- S•t01wej wykonaln<XSci.
·
.
mu prrez zlek~azo:nego na:;:
by1wcę.
Stro1ną si,;:a•::-zącą był
klient skilepu z obrnwiern prz::
Warto pl."Zypomnieć, że jl"-'>t
ul.
Kużnfoe
12 obywatel to już drugi te1ro l'()dzaju pO"oA. G„ a stq-<J<llą po21waną dyrek- ces. Po pierwszej sprawie, kt~
oia MHD Włókno - Obuwie.
ra miała miejsce w KatowJea.ch,
.
·
_., u w ewnę trz. • Przeclmi.~tein
s])OI'U .srtały me
Mimis'.erstwo H an.....
JUg<J\9low1ańislki~ s:aooal;y w ce- n ego wyda.Io terenowym wlan~e 450 zl, znaid.u.1ąoe 51.ę na wy d'Wm ha.nitllowym odpowioonie
stawie sklepu. Kierow1D1k Slkle- z.a.rządz~nie przylJ'(}mina,ią.ce, że
pU Odmówił kiJ.ieniowi iah sprze uspt>leozn.i10Ue Skllepy Jl'l'Winn,V
<l.aiy twierdząc, że będą do na- re.spektGwać pr-.wpLsy
kodeksu
by~• dooiero po =ianie deko- z<>bowi<>zań. Mim<> t<> perSIO'nf'l
· ~a
·
.
·•
rac;Jl.
Obywabel A. G. wruó._~l - jak wi-dać - nie st<J>Suje filę
poz.ew do sądu o Sf!N2'ledair>..i.e d<> nlch i dopor-O'WaAl:za do spoobUJwia i zwrot kosztów proce- rów, które musi ro•zstrzyg!ł-ć st\d.
su.
WydaJe się, że ten drugi z
Sąd OI'7Jekł, że towa:r w '°'kle- k<>łei sygnał pawinien zmobmzo
pie jest dla klientów, a nie dla waó władze res'3·rtu do .srmwodekoracji i w;ydat wyrak na ko- d·O'\va.nia, by pudohne prcypadrzyść powoda. MHD ma s1Ji:·re- ki nie mogły mieć miejsca w
dać sandaoly za cenę 450 zł i praktyce handfowej.

*

Dlaczego zwodzono klientów
W

przez kilka godzin

sklepie SOT przy ul. Marynarskiej?

Wczora.j przed południem w punkcie SOT przy ul. Marynarskiej 4 na Starym Mieście działy się niesamowite wpr<>St sceny. C1>raz więcej <>Sób groma.dzi ł1> się w sklepie chcąc nabywać
na raty telewizory „Belweder I". Niestety. W sklepie telewiro-.
rów nie było.
Ekspedientka informowała co
raz ba·rdzi·ej zdenerwowany tłum

kup.ujących, że ~podziewa .się ~a-

da chwila tran.sP'wtu a.paratow
z magazynu. Gdy jednak po kil
ku godzimach telewizory nie nad

Motocykl 1fpadł
na samoch o'd

lasów pod Bydgoszczq ~~~~\ltbiz~~ J~zi~?z ~= Dw1"e OSOb" zab1"te
slanq przed sqdem
I

BYDGOSZCZ (!PAP) ....... Prokn.l.ratu<ra bydigio.sika zaikończyla
WIS'tęiJJllle
śledJZibwo
w sporawie
wieiliklie,go poża'I'u lasów pod
B)'digc=ą.
UstaJoino osta10r:z111ie, że ·poża!r ten, który 'wybu.chl
10 br:n. obJął ISlWYm zas.ię.g.i.em
około 450 hekltarów. Już wkrótce
,przed sądem staną cZJtery oooby
·beZl_oooreóini.o od!powiedzia1ne za
ow pożair: tiraktm-zysta. - Alfons
Kresko~. który wywoził drz.e
wo ~iąg1IlJikiem z =zikodw.nym
tllum!!k::em wydechowym,
!J.rygadz.ista baey Ruda~Mlyn t<>ntń
skiiego Ośt'c>dlka Tra.nSl{>01'1tu Leś
neg<> - Kazi'llllierz Sienn!a1miwski,
.kltóry !l1li.e prrreprowa<lzH ścisłej
•kon~ol>i <.'i~n,iików
wys.y lal!lych
oo lasu oraz Seweryn Gliwrnski
phlolujący tranG1POCty d'rzewa wy
wożoine,go. Osta.tnim 01~•;<ar.-wnym
jest leśnioezy - MlL!'ian Tomc-zak,
który - jaik wyka·z.ało śledZltwo

j

Obrońoy

w

prooesie Glezo.sa

oruekują, iż jeśoli Arooipaig Jl<l."ZYchyili się
wniookiu kasacyjne„

oo

tu. KupuJący zacz.ęlt snuc domy
sly „. że to ja.kici „niecrz:y.ste machinac:je". Do gv.dz. 14.30 aparaBYDGOSZCZ (PAPI. Na zdąża
tów nie pnzywieziiono mimo cią
w kierunku Bydgoszczy fia•
- w d!lliiu wybuethu }J'<Xta·ru n.le glych obielmie. sprz.edających. Po jący
mochód Znlńsl~lej Fabryltl Ma·
in·terewwał się . -nt~pebni.e przepro tern okazało się,
że
magatzyn. szyn, który prowac!.zil 23-letnl Ja.11
wadzanyma w Jego reJOIIlle pra- gdzie ma•jdują się telewiz.iory Dolaclńshi, wpadł w pcwnl'j chwicami,
li wyjeżdżający z bocznej drogi
jeGt już zamknięty.
po-lnej motocykl. Jechał nim 30·
letni
Czesław Sobczyk, pracownik
Jak się dowiadujemy, w pią Rzemieślniczej
łapo'
Spółdzielni Pracy
tek na punkt SOT przy uL Ma- w Bydgoszczy. W wyniku zderz-:rY'narekiej doatarczo.no zale<iwie nla samochód wpadł na przydro::ł
23 odbi<l'miki telewizyjne, ro ny słup, a następnie uderzył w
jest kroplą w morzu jeżeli cho- drzewo.
· '1 '
dzi. o zapotrzebc1Wainie.
Skutki wypadku były tragiczne.
Znajdujący się
w samochodzie
2:nlńskiej Fabryki Ma·
Żądamy więc od SOT oficjal- dyrektor
szyn
Rolniczych
Michał Chudonych wyjaśni.eń:
ba d-O'Ulał pęknięcia czaszki i PO·
w końcu u.b . T. orgaina Prok'uniósł śmierć na miejscu.
Zmarł
•
Dlaczego niepotrzebnie ca- również
ra tury W1Padty na trO'P wiei.kich
w powiatowym ~zpltalu
nadużyć, zwiąrz.a1ny·ch :z wydawałymi godzina.mi zwodzi się klien w Zninie motocykl!sta. Kierowca.
nie.m uprawnień na pro•wa.dzen1e tów
<>bietnicami o · ·nade,iśc.iu samochoou Jan Dolaciński i drugi
poJa,z,dów mechar1ic:zmych na tere- transportu, skoro wia-O<>mo, że pasażer s·amochodu - główny
inż.
ni·e PO\\' • ..srklemiewickiero.
Fabryki Maszyn RolniW rorou śledztwa okarzało się, że aparatów w tym dniu się nie do Znlńsltiej
czych
·
Zenon
Łosoś,
zostali
rannl
b. referent w Wydziale Komuni- star ezy?
l znajdują się w szpitalu.
kacji Prezydium Powiatowej Rady Narod<>wej w Skierniewicach
•
Dlaczego nie za.pewni<>n<> i
Stanisław zawadzl'i
wydawał w
r.ie zorganizowano w ten sposób
zamian za duże łapówki prawa ja- dostaw by nie dopuścić do awa.n
zdy osobo.ro, które nie ukończyly tur i kłótni?
żadnych
kursów
motor01Wych.
Zawadzki wy.sfa1wił. wbrew oboLódzki SOT tak jak ill1ne skle
wiązujący.in przepisom, az 396_ upraWl!licń na prowadzeime poJaz- py j<e0t obowiązany do ciągłooci
sprzedaży, w tym wypadku teledów mechanicznych.
Zaiwa·dfllki stanie pr~d Sąidem wiwrów, których w Pols.ce nie
Woje,wód:ZJkim w Łodzi. Wspólnie brakuje. Jeżeli natomia.sit lbyly
z
o<:Lpowia.deć będzie kierow- jakieś JJ'l."Zl81S·Zkody w doota,rc.z.eJak nas poi:n!ormowano na
nik Wydziału Komunlltacj.i Prezy- niu
aparatów, trzeba o tym z konferencji prasowej w Towadium PRN w Skie·rniewicach Migóry upvz.edzać klienitów. Nikt rzystwie Rozwoju Ziem Zachoro-sław .Janus.
Akt o~kar~enia zal"Zuca Januso- nie ma czasu nadaremnde tracić clinich w Lodzi:
wi, że nie nadzorował on należy wielu godzi111 na wyczekiwanie
•
We WT2leśniu w Lul:xnicach
cie pracy Zawad<?Jkiego i przee to w pustym Sik.lepie. (s)
stworzył sprayjające wa·runki dla
pow. •Wier.uszów zo.s.tani•e oddadokonywania przestępstw.
ny do użybku most. budowe któ
rego i.IIliSpirowało TRZZ. Skróci
się tym samym trasę Lódź Opole.

za
WV

da

wk1·

396 ·praw )81
• dy

TRZZ

-

.nim

go, sprawa sikierowam.a. zosta111'iP.
do
'IJ(l'll01w:nego
roZlj:)at:rzepja
.przez sąd 'Jl'.Oj.sikowy w :z.mienio·
.ny.ro ~dz1e 1ub przez ziwykł.v
sąd cywilny,.
.
.
.„
Jak podaie d'Zlerun1k „Avgh1
prooes GleZ<J<Sa i tow.aorrz_Y\SZy stał
.się dl!a opinii .p ublici;nej w Greojl sygnałem do p<Jddęcia szerc>kiej kamp~nid. :r:a rzecz an•ul~w"
ma dtraikoru;lk:ieJ usitawy wyJą!"
NOWY JORK (PAP). lrowej,
dzieruniku „A.msiter>dam . News"
wychodzącym w Haairlem1•e (muWydana w Olkces.ie stanu wyrzyfu;;.ka dzi•ełnica Nowego Joirjątikowego ipQtrezas ostatniej woj
ku) ukazał .s.ię ostatnio arty.kul:
ny „Ustawa nr 375", na któr<.oij
pod olbrzymim tytułem „sziczuopall'.'ty
został
atkt Ol9karżenh.1
·i:>rz.eciiwko G!ezosiow:i i pozostaiym demoikra<tom greok\im ska7..a
nym wraz z niim przez sąd ateń
ski, powarż>nie ułlrudill'ia pr'zeprory pogryzły 442 <JiSoby, w t~
wadzenie rewizji wyroków. Nic,
PARYŻ. Rekord.QWa. liC"Z:ba wiek.s.rość dzieci. Woboc tego, re
j)021wala ona mianowicie na od- utonięć oraz }J'<Xta·rów zatruwa wlad7'e miejskie ustoswnkowuia
woływanie się od wydany0h w
w bieżącym
eewruie
życie się do tej plagi
z catkowHym
opa1reiu o nią wyroków, lecz je- fram·Dua'-t.im i beligljakim wyciec-? &pokojem, nal·eży przypusroz,ać,
d,y:nie na zaikladamrie apelacji do- kowiawun. Ty.Jiko w cią,gu 48 go że w roku bi.eżą{!ym liczba grytyicząoej
i&t.rony proooduralnej d:zin we FTancji utopiło się 30 znni prz,ewyższy cyfrę z roku u•p'."'OC'€5U. ZglaS1Zająo wniosek ka- osób. W pobliQiu 0Sll€'lldy (Bel- biegł·ego - 9 milionów sztuik.
sacyjny obrońcy mO'tywowaiLi go
Dzkmnik przytacza naz.wis.ka i
niekompetencją sąd!u woj\Slkowe- gia) w cią,gu jed!nego dnia utouęlo troje
dzieci p!'7..ebywających a.d~·y poitryzi01nych p1r:z.ez SIZIOZU
,go 1 fałszywą iin.terpretacj ą przez na
1
--·
"
W
n•ko'··
"Oh
:loo·
"""''1 a{;'il.
~ •l!l.Ca
ry.·~~
„Am.s<te·rdam
N·ew.s" podlkrekomrolet
sę<lziowiSlk:i
„ Ustawy '
Qu~beron (Fra•naja) ksiądz., któ- śla, ż·e ofiarami sZC1IDlrów pa>daja
;rur 375",
1
ry skoczy? do mo-rza ra tować nie tylko dzi·eci i 7lniedołężill!iaH
ahł<J•pca utonął wraz z nim.
sta.rcy, ale także ludzie w p~m
Inn1ą pla,gę S'..a1:i.owią częs~.., sil, jak np. 42-1.z.tnia Suzy Fopożairy lasów i zbóż lól!)O\V00\'1- resit, która została pokal.eorona
wane dlugotrwałą ;p<JSILIJC'hą. Ocl
r w swym mi,aszkakiOiku dini .sza.l eje pori.ar lalSJU w 1niziez ~ Y
s· w .
Le
Rouvray w pobliiJU R{)uen. D<> mu mie.s7.lCzącym ię
p,wn y.
Si?l!'.>it.aJa
od!w;eziooo
kiJ:k;u
oię7.k<>
I
DziennLk
izwraca
1.11wagę
na
upoważnfaJący
do nabycia 2
p<i,pa.rozonych al.1lQ1PC>óow, którzy frukt, iż wla.Scidele domów opabiletów ze zniżką 50 proc. do
Teatru Lalek „Arlek•in", Łótiż,
:pr,zebywaJi w les:e n'.ł obozie. W nowamy•ch prrez =ury poo1aul. Wólczańska 5. Ważny na
depaTtarrne:nJCie Sekwany i Mar- gami .są m>e/~dnO'kl."01,ni~ do_ odp<>dzień 26 Upca 1959 r.
ne spłonęło lącZJ!l1e olkolo 800 w1edztalnosct .s.ądoweJ, ied1na.k
- - - - - - - - - - - - - · hektaa.-ów zboża.
~ om ska.zywam tylko na bal'-

n.r 176 (394Q)

(PAP). -

Sądem Powiatowym d~a m. Wro
cla.w:ia odlby~ sdę proces wytoc.zo

I

udostępniono

Obrońcy Glezosa·i towarzyszy
domagają się kasacji-wyroku
SOFIA (PAP). - Jak dooooizą
z Aten obrońcy Glezosa oraz
.
'
.
Jego towaa.-zyszy - Vut.s.asa, Sinelakisa, Karka1y annisa i Raighiuzeridi5a wystąpilli w sobotę do
Areopagu (najwyższy sąd kasa.
") z WJll"""""em
·--'·'
CYJillY
w G reaJ1
c
·
.
_,_.
_,_,
k a.sacJę
meuzasauiu~ony,_," wyroków sądu woj'51kowego w Atcnacll, zaś adlwoka1 T·r.ikali1n01Sa
z.ł<Xl;ył odlwOil:ain.ie do sądiu aipelacyjnego.

• • t ers I o~
na I o m1n1s
w •

WROCLAW

KRAI>:OW. - W Krak-0w.ie bawi'
prz;vbyly na _zaprnszenie
Pre>;ydmm Rad;v Narodowe.i tego mi":~
sta prezydent L1ege w Belg11
_ A. A. BUISSERET. Wizyta burmistrza Liege przyczyni się z pew
nośclą do nawiązania trwałych
kontaktów pomiędzy Krakowem 1
•e Radą Miejską t_ego lustoryc2mego
miasta francuskiego.
.
..
GDAl(/SK.
- WczoraJ
z okaZJI
„Dni
Gdańska"
po raz pierwszy

nakładzl

ka z• e .~,_ 1• 't:
~

mowę

9 milionów szczurów grasuje
w murzyńskiej dzielnicy Nowego Jorku

w akcji

Z iawpkacji Towarzystwa prze
prowadzana jes.t r&wnież

•
regulacja
rneki Pros.ny
~iewielkie k~ pi€llliężne. wraz z melioracją przybrneż
Cod2'llenme -„ stw1erd:Za .„~ nych łąJk. PowaŹl!lej pomocy udzje
.ste:rd'.1111 -~ew.s - notuie się nie la przy tym mi.ejsoowa ludność
n:me.1 mz dwa wypadk.1 pogry- w ramach czynów spol.ecznych.
~.e:ua pr~ szczur?'. WszY15~0 BI 30 sierpnia br. =tan11 zorsw1~diczy ~ tym, ze mehezpL.eganizowane w Byczyni.e dożynki
dla województwa łódzkiego, opol
skiego i P<J'Zflańskiego.

W\dw

• I• BeIg1a
•
FflOCll
pO~ z~akiemułon"1ęc' ~:~~~1ą~:i;~~>s~~1;::::7n;:,~ ~;::;
pozarow

=

Kupon

I

Miss Universum
została

•
5 osób wyiechalo z Lodzi
do Kois.z.alina na studium nauko
we o Pomorzu Zachodnim; 9 osób z województwa pojei:W!e na
studium naukowe o Ziemi Lubuskiej.

m

Wiele ooób z terenu mia1~.ta
i województwa spędza urlopy,
wrn:a.sy na Ziemiach Zachodnich.
Dużo obozów· zo!'ganizowaly tam
NOWY JORJK (PAP). ~ Dzi& ZMS i ZHP. Wskazame byłoby
ral!llO ogiloszono w Lo.ng Beaoh może organi7JOwainie lwnkursów
na ws):Xl'mnienia z;wiązane tem&oliojallale wyndtki. wyborów Mi.;;s tycMie z pc1lJ..."1kośc:ią tycll ziem.
TRZZ wysuwa propozycje,
Unive.nsum. Zastała nią przed•
żeby dzień 1 wrz.eśnia br. ogło
stawicielika Japoo:tlli Kozima. Dal sić dn·iem rozwoju Ziem. Zacho&:zie miej1S>ca zadęly: m-1..""~ Nor- dnich i dokonać pewneg'"' ood.~u
wegii JOII"UJUn Chrisbiamsen, mis.~ mowainia ogólnego doro:.. :: u zachodnich części kraju.
.
.
USA - LY111!11- HU111ti:n.gid()(l'I, misis
B Towar:zystwo przygotowuje
An<>lii Pamela A'!llile &>arle
.się do zja1Z;du,
który prawdopo"'
dohnie odbędz!.e ..-.ię w począt
mia9 Braeyilii Veta Rilbeiro.
kach prizysz.łego roku. Ll'ł

Japonka

m

.

Łowicz tańczy

.

•

. . l

. i:es, '2Y .nawet }i.ot! 1''.P~d~szy

po

raz. pie!""'so/ w

zycm do wody,_ dob~1e Ja&OOs własnymi s1łam1 do
brzegu. Cz.l:ow1ek, me pr.i:epłyna,wszy nawet 10 metrów_ ton-ie. Koń .nawe·t z jeżdieem na grzbiecie przepłyn~e głęboką i w~tką rzeltę.

•
I

wietrza w płucach,
umieją cy pływać może:nie
już teraz
wzywać pomocy.

s

~al.eży również P_~ętać, że:

cdz1ez

p

tym bardzieJ podnosi

„zdolność

pływania" -ciała,

im

•

się para- też w czasie kąpieli stracił

na więcej :zawierała. powietrza. w
do.ks,
WyJaro1c
nietrudno. gie dn<1 pod noga.mi, powinien chwili u~ku ?o ~v-Ody • . Dla.Zwierzę, nawet ogarnięte stra pamiętać, :i:e może się sam tego n.a.Iezy_ unik.ac_ gwałt?'"'.
Ten,

rz;da.w~ł??Y

chem, uderza
instynktownie
'.PO wodzie łaipami, niewiele
odchylając się od na1turalT.ej
pozycji ciała. Człowiek natomiasit, pracuiąc rozpaczliwie
rękami i nogami, może, zebrawszy wszystkie siły, pomnożo
ne praez strach. wychylić się
z wody do pasa. by następni'e
pogrążyć
się tym głębiej, im
Wyżej udało

urat.ować, jeśli 1ylko zachowa ,nYch ruchow, gdyz spr~yJa.Ją
spokój. Powinien on przybrać on_e szybszem~ ?chódzemu po
pozycję równowagi statycznej w1etrza z odz1ezy.

i za.chować ją do chwili na.dej
ścia. pomocy.

Jeśli czlov.riak, wpadłszy do

głębcikiej wody.

się

pootara

zająć pozycję pionową. woda

będzie go systematyCZ<nie podinosić, aż usta znajdą się posię wychylić.
nad jej powierzchnią. Nie na~

mu

Wynika z tego, że czynnikiem nr 1, powodującym utonięcie, jest strach. Drugim są
ręce i nog"i.
Człowiek w wodzie powinien zachować poz~·cję t·ównowagi statycznej a
pozycja ta jest wielu osobom
llie zn2na.
Ludzie, Wpadlszy do wody,

I

leży wykonywać silinieiszych
ruchów aby się szybciej wychylić. ponieważ wtedy wahani<J r;:>ionowe zwiększą się, a
oddech przyspieszy. zwiększając ryzyko zachłyśnięcia się.
Wydech odbywać się winien
t.vlko pod wodą, zaś wdech.
gdy usta znajdują s!ę nad wo

Na zako!'1czenie „pod.sumujemy": przytomność umysłu
decy~uje. Niestet:y, wś~ód .
st~tauch \Vypadikow ::z.a.to111ęc,
v.:1ele . było ~powodowa:!1ych
met~zezwym s.anem kąp1ące
go się: J?la talk lekkomyslinych
?sobmkov.'. me mamy - rzecz
J~Sna - zad.nych ~·ad i. ws~:
~owek poza .Jedną. bądz ttz<=:
Nr 28 (292)
zwy na .lądzie, a tym bar'Cllz1eJ Lódź, ~6. VII. 59 r.
w wod:zie.
H. S.
------------------------------

o:-

DODATEK llEDZIELHY
„D ZIENNIKA l ÓD ZKIEGO"

ANNA

RYNKOWSKA

NEAPOL TEN INNY

e
w
a
Łou;·icki Zespól Pieśni i Ta.iica ma już na swoim koncie
sukces ;;o.granicniy - dwa pierwsze miejsca na festiwalu
w Llangollen, w Anglii. Nie !vątµimy że sympatycrnyrh
artystów czeka i dals.ze powod1cnie. A glównym źródłem
tego powodzeniu. ie.;t fa/et. że f,ou>icki Zespól Piefoi i T'ln
ca zachowuje jak najwięcej autentyzmu, że stara się poka2ać jak najcz·yst~zu fol.Tclor swego terenu.
Oto sympatyczna. para w ta11.cu zwanym „Ok.rąglalc".
Tancerka, którq widzimy na zdjęciu niedawno tu/JSZ/.a za
mąż ..Jale wszystkie, które tańczyły pannę rnlodq w „Weselu.". Podob•w ka7:da 2 d:iewcząt. która tańczy w tyr:i
ta1icu pcinną młodą, w lcrótlcim czasie staje na ślubnym
l:obiercu.

O Neapolu pisano już wiele - znana jest iwwsze
chnie panora.ma Zarolu Neapolitańskiej ze w·tgól'z,i
Posillipo, ską.d przy jasnym niebie moi.na 7.-0baczyć
na horyzoncie szczyt Wezuwi•US7..a, czasem nawet. dymiącego. Ten nro.czy widok oglą.da się po-przez kona1·;v wysekich pinii, kwitnące oleandry i wielkie krzaki czerwonych geranii. Tutaj jednak chcę mówić o
innym ·Neapolu.
Wpadls-zy

<lo wody, cr.lowkk
\\'raz z głOl\'ą, następnie wychyla się, znów pogrąża, ale na mniejszą gli:;holtość, z kolei wypJywa itd. Na
wykresie
pokazano wahania
pogrą?.a .si~

środka

ciężkości

ciała

dokoła

położenia równowagi
statyczOsiągnąJ''szy .to położenie,

nej.

człowiek

wodz.ie
uleg·ają
panice i wchłania.ją
duże ilości wOdy, która wypeł
nia nie tylko żołądek, ale i
płuca. Wskutek tego ciało staj~· się cięższe niż wyparł.a prze

l!'.eń woda ·i uzfowiek, zużyw
szy swoje sily, traci przy!omność i tonie. A przecież może
być inaczej,
Dobrzy pływacy wiedzą, że
normalnie zbudowalfly 'C'"ńło
Wiek może pozostawać godr<:inami w spokojnej wodzie, nie
Por-uszając rękami ani nogami. zachowując prz:v tym poz:vcję pionową z głową tak zarzuconą, b:v usta znajdowaly
się
nad ;powierzchnią wody
(oddech).
Lekkie rxzemieszcze11ia ciała, wyw-01a;ne prąd.a
mi podwodnymi, można kompensować nierzn.acznymi rucha
mi dłoni. W tej pozycji równowagi statyC'Znej część głowy
\\'Ystajc z wody, pmy czym
PJwierzchnia
jej przechodzi
tuż Pod ustami i uszami. Oddt?<!h przy tym może być tvlko
kr~tki ; · ur:ywany. by nie oProżniać płuc i nie zmniejszać
„ZdoLności plywa-nia" ciała.
Wynika z tego. że człowiek
może stać pion-0wo w wodzie,
nie
oracuiac
ko1'lczvnami.
Dlatego Imidy~ kt'I> zna-lallitsię w I
WOclzie i nie mnie t>łY'>vac, bądź

Shaw

bohaterów
przestworzy

ciąg

na str. 4)

PROMJENIOW l\Nll': \'AN AL· I
LENA. Pomiary pl'Zeprowallzo11c
przez amerykaf1skie rakiety kslę
życe>we

„Pionier"

wykazały,

To za.~ „Oberel;", /cfóru C'irszu się u publicznofri 1t·iel':ir1
potrod~en;em. !'ia zdje<'iu wi.d.z.imy rnsp<il wy/;01111nc11 te;•~
/a,niec dla lowic:an w czasie „Dni Lowic:rz" Na Bfonn„
zbuclowano specjalną, olbrzymią estradę

że

w rejonie Równika na znacznych wysokościach otaczają Zie
mię
pierścienie
wzmoionego
promieniowania cz:istek ualatlo.wanych.
Pierwszy pierścień zaczyna. S14;
na wysokosci 22.;o km,
a jego
grubość wynosi ok. 320U lun. Na
wysokofoi t2.BOO km zaczyna się
Clrugi nierściell.. Jest trn „grub·
szy" dwukrotnie o!f pierwszego.
Odkrywc:i tych pasów pro111ieniowa.nia - Van Allen tłumaczy
Ich istnienie wychwytywaniem
cząstek
promieni kosmi<~znych
przez pole magnetyc>ne Ziemi.
Cząst.ki te stają się mikroskopijnymi satelitami Ziemi.
Ula uczonych l5totne bylo tak:1:ie zmierzenie intensyv.„noScj te·
go promieniowania. w tej •lctie-1
dzinie istnie,1... poważna. róźnJC:a
zdań. Van .>\Hen t.wierrlzi, że czą
stki wychwytywane pl'ZeZ 7-le·
mię to ele~:trony,
!nnl uczeni
twierd - ą natomiast, >'e są '" pro
tony. Gdy!>y racj•l m;nl ''~n
Jen, wówc·za-s maksymalne· n:ite?.enie proinleni~w'l.nfa w:vnoc:i?ohy I.O roentgen6w
<ta god'linl).
Protony natomiast da.lybv dawkę .inż. 1no roentgenbw na ~f\·
(!~Inę.
U;n\•ka do9us·1~zalna dla
t·rganizm\1 w~·no.~i 0.007.; ,.o,._.nlne~

I

Al-1

god'1.fnę.

Kapela zespołu, htóra :dobyła l m1e7sci: u: Llanuuifen
nią Wlarlyslatc Biedrzyclc! - skrzypcie i Ada,.,,
lladzymi1iski - harmonista (po praweJ). Bębnistu. Zabosr
siedzi obok dorożkarza.

Kierują

planującymi loty kos·
poważne 7.adanie ochro·
11y załóg ra'<let i>r~<'d słt11tkam1
tego promieniowania.
Dn nie.dawna przypuszcza.n.o, ie uda
sł~ 1>run1ienie varaHenoi~·~lde pn
minąć <l'lliękl start„wi r~l<•et w
rc.io11ie hie<:unów. N·iestet.y, <>dkryte o&tatuiu prze1. tnnl'.':go n„
cz•rnc~o amervkańi;kfee;o - Ncva
promieniowanie
nadbieg:mowe
zam"'rlia i to "okno" w kosmns
Za~adnienie
ochrony astron a n·
tów przed sltutkami
tego prQ·
mleniowania,
nnleży teraz
<Io
pierwszoplanowych.

<'Zonymi

tn\cznc~

ludzi
bard~o

Wakacje

(Dalszy

pr~iz
Va.n Allena
pierścieni
promieniotwórczych
n~d Równ1kic1n, sta.Y'lfa przed 11-

Ż}Cla

e1'na·rd

co

iest
Nt>apolu ponad 30 :vs. d7·f'c1 w

Wykrycie

wiellfich

B

dą. Pod<lajac s[e •wodzie i s.ta
rając koniecznie. zachować l'PO
kój i pozycje pionową nielatlvo · osiągnąć bez wysił
ku woli, człowiek szybko wra
ca do położen!a równowagi
statyczne.i, wokół którego gasną ~topniowo wahania dalil.
Wykonuiąc jak na,imniej ruchów i oddychając jaJ~ na.ilże,i.
by zachować możliwie dużo po

związania
problemem
~prawa szkolnictwa
W

t!-a nit

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

Z

nthie przr.bywać w
dowolnie długi cza5.

P:vtaJa mnie Polacy. czy to
prawda. że w n.aiwiększych
mias·tach
\\·)oskich istnle ią
rfzieln1ce baraków. które ogJąclamy
na filmach włos
kich?
To samo pytanie zadał.am
PO pt'zybyciu do Neapolu. Chętnie tam panią zawiozę
- odpow;ada ~na .iom:v neapolitańczyk i w.siadamy
do jego auta. Mój przewodnik, Egizio Sandomenico
jest wykwalifikow:nym robotnikiem, crzłonk!em K.P.I.
DL1Żo czytał, i.n,te-re6UjP siP,
spr a wami społecznymi. W cz.a
sie jazdy o.powiada mi. że w
Neapolu jest 30 tys. baraków
i przeszło 200 tys. bezrobotnych. Że piękny NeaJJOl, st<1
lica południowe.i Jta.lii. jest
na..iuboiszyn1 włoskim miastem. Że wiele dzielnic jest
przelud111onych
niezdrowych.
Szc~ególnie trudnym do ro

bul

~g1·1;iliwyll't

c::ęst0

k,-utyk!em teatralnym. Zda
. . , się kiedyś skt1;iff>wać ironicznie
szlukę autora
wywod;:ącego się z arystokracji londyńskiej. W czasie j:zkiegoś towa.1-.:yskiego spotkania podszedł ów skr11tykow.rnu
do Shawa i sfu,ierdzil 11onsz7
, lanc/w: „Pa.h nie ma pojęcia o
litera.turze. Międ;:;y nami Jest
wielka różnica Pan pisze dl•i
pieniędzy, a ja dla honoru··.Ma pcin rację rnylord-zie, _,odrzekł na. to Shaw. - Ka:av
:. nas stara sL<: zyskać to. c:!:go nie ma.
r::.ylo

in.

i..

I
Pfes „otwa.iinaja'' i
króli~,
którem11 nie nada.no im1e1ua
- oto ostatni r;tdzieccy (>Od·
różnicy
stratosferyczni. Nie·
dawno powrócili z wyprawy
na. 430 km wysokoscl. Dwutonowa rakieta, która lecieli,
mogla zabrać człowieka •••

To jest postawa cl1araktery.1tyczna pr:y ta1icu zwanym
„Kujony". Kujony, to ta/ci łowie.lei kujawiak - wolny, liryczny, sentymentalny.

NEAPOL

ten inny

raków głooowali za monarchistami, mym os·tateczme
zrazili do siebie komunistów

Zatoka Perłowa

włoskich.

Zbliża się wieczór.
Auto
posuwa
się
zwolna wśród
masy pojazdów. Dużo tu wą
i:;kich uliczek, w których mię
dzy demami suszy s:ę zawie
szona w górze bielizna. Na
chodnikach pełno straga.nów.
Kuo's.z tu owoce. książki. za
ba\~k1, pamiątki - a nawet
buty i artykuły gospodarstwa domowego.
Śro<l<k'em
urcy osiołek ciągnie kolorowy wózek z w·arzywami. Ludność mówi głośno i gestykului e.

W
Wezuwiusz - słynny wulkan znajdujący się w pnbliżu Neapnlu
jest celem licznych wycieczek turystów.
(Dotlrończenie

ze slr. 3)

miątkę.
tworzyć

wieku szKolnym nie chodzi
do &zkoly, gdyż brak odpowiednich sal.
Wiele dzieci
uczy się na zmianę, po dwie
godziny dziennie.

BARAKI ZASŁONIĘTE
MUREM.
Nareszcie jesteśmy wdziel
nicy baraków. Znajduje się
on.a tuż za wielkimi blokami
eleganckich domów i ciągnie
się wzdłuż drogi, będącej wa
żną arterią ruchu. Burmistrz
Neapolu, chcąc zasłonić bara.ki przed cudzoziemcami,
postanowił
zbudować
przy
drodze
wyooki
betonowy
mur. Wobec czynnego oporu
„barakowiczów"
odbyło
się to przy asyście policji.
mUJrze widać co jakiś
czas przerwy. Zostawiamy
auto na szosie i wchodzimy
na teren baraków. Domki i
budy są bezładnie stawiane,
posiadają jednak numery. Są
budowane z drzewa, blachy.
!kamieni, z naj'l."óżnorodniej
mego materiału. Właśnie ktOś

W

rozbił

kilka

skrzynek i z

cienkich desOO'llek zbija
kszą

skrzynię,

wię

a raczej do-

mek, w którym za.mieszka ze
swą, liczną przeważnie, ro-

ręce

zdążyłam otorebkę. wszystkie

Zanim

wyciągnęły

się

w moim kierunku i zaczęły szarpać torbę, ciągnąć mnie za
ubranie. Wystraszona uciekłam do samochodu. Goniły
nas krzyki: Daj pieniądze!
Z CZEGO ŻYJĄ
.,BARAKOWICZE"?
Ludność baraków żyje
ważnie z przemytnictwa,

n.me
han
pobli-

dluie z marynarzami
skiego ;portu. Tu jest także
ośrodek prostytucji.
Przed
czterema laty miasto oddało
kilka bloków do dyspozycji
„baTakowiczów", jednak wię
kszość
z nich wróciła do
swych nor. Nie mieli z czego żyć, bloki leżą daleko od
portu.
Ciekawy szczegół: w czasie wyborów mieszkańcy ba-

sobie, że jesteśmy po.siadacza.mi zaczarowanego dywanika z „ Tysiąca i jednej
nocy" . i że ~to
nagle znaleźliśmy się o kilkanaście tysięcy
k!lometrow
od naszej zadymi'4>nej L-Od>zi nad rozbudzoną
wc7..esnym
rankiem Zatoką Perłową, do której kilku odnogami
dają bynajmniej nie perłowe, lecz żółte wody „PerłoweJ
Rzeki" - Si-kiang.

DRODZE POWROTNEJ

Wiec20rem jed:ziemy
do
siedzi.by Towarzys1:1Na Wło
sko-PolGJdego.
Zarząd jest
w ko•molecie.
Pc!kazują mi
wycj.awnictwa
poświęcone
Polsce - a więc czasopisma,
jednodniówki, prospekty o
charakterze turystycznym i wreszcie słowniczek polskowłoski, wydany
dla Wło
chów. W lokalu jest biblioteka zawierająca wiele Hu-1
maczeń z literatury słowiań
skiej. Przewodniczący Towarzystwa informuje mnie o
najbliższych odczytach naukowców pols1kich \)rzebywających czasowo w NeaQolu.
· Charakterystyczne. że Wło
si interesują się bardzo Polską. Zdumiewała mnie nieraz duża iJ.ość wiadomości z
dziedziny naszej historii, literatury lub zagadnień życia
bieżącego Polski, spotykana
wśród prostych ludzi. Lecz
przede wszystkim ujęła mnie
serdeczność i życzliwość dla
narod·i polskie.g o.

ANNA RYNKOWS!tA

wpa:

Po

gładkim,

topazowym lu-

strze wód sz.erokiej zatoki suną w
siące

różnych

kierunkach tybaj<:-"Zl!lie
kolorowych
dżonek. Wi<lok jest wspamal;;.
Chociaż, gdy
przyjrzymy .się
im z bliska, to te dfonki znó·N
tak wspaniale nie wyglą<laJą.
Wiele wśród nich to stare
graty o wielokrotnie łatany<:h
i wn>lowialych żaglach .
Doką<l
tak spi€&Z.Ilo tym
dżonkom1 Jednym do
Kanton u, innym do Hongkongu, a
jesz.cze innym d?
Makau.
Haooel prn@..ę pansit•wa ... handel. No, i oczywiście przemyt.
Kanton
liczący 1.600
ty.o;,
mieszkań~ów, jest portem chiń
sk1m, 2-mi1:onowy Honglron,g
należy do Wielkiej Brytanii„ a
200-tylsięczny
Maika u
do„,
Portugalii,
A więc interesiiki i interesy.
Dla przieciętnych „dż<mkarzy"
- za.rab.i.a.n.ie na jakie takie
utrzymanie rodzin, a dla mię-

Znajomy

Włoch

chce zro-

baraków żądają zapłaty za pozowanie. Otoczyły mnie bose,
brudne dzieciaki. Z najbliż
szych baraków wyszło trzech
świątecznie
ubranych mło
dzieńców (jest niedziela). Mó
wię dzieciom, że dam jm dro
bne polskie monety n.a pa-

Robeson
jako Otello

lto<lzinne miasto
Williama
Szekspira
Stratford-up-011Av'°n święci w tym roku stulecie tradycyjnych ur-O<l'Zyst-Oś
ci szekBpirowskLch,
odbywających się w Memorial Thcatre. Pierwszą sztuką, wystawianą w czasie
teg-0rocznego j
festiwalu byl „Otello" w nowej inscenizacji. Rolę tytuło
wą

odtworzył słynny

murzyń

ski śpiewak i a.k~r Pa.ul Ro~
son, który jako aktor wysti\pil pierwszy raz po 23-letniej
przerwie.

'

dzynarodowych spryciarzy robieme fortun.
Mimo woli nas.u1wa się pyta·
nie: dlacz.ego Chińska Republi!ka
LUidowa nie wypr•>si
Anglików
z Hongkongu
i
Portugalczyków z Makau 1 NieIS'tety, te~'<> uczynić nie mOIŻe;
'l'r~ba
bowiem res1pektowac
stare umowy międzynarodowe.
H<Yngkon.g wraz z terytorium przyległym do portu V'ctoria i łączącym się z nim
miastem
Kowlun
jest
od
d.a:wna angiel.ską kolonią dzierża.wną ('l'he Crown Colony o!
Hon1gko 1 n1~),
Makau zaś
jest darem starych Chin dla
Portugalii z wdzięczmości
za
oddane Usl·ugi,

•
Działo się

•

to

400 laty. Zatoka

•
pned pnes-ilo
Perłowa :roiła

się wówczas od piratów, paraliżujących swobodny handel i

komfortowymi willami.
Z chwilą jednak powstania.
Chińskiej
Republiki Ludowej,
portugalscy i mdędzyna:ro<l.o·
wi krezusi za.ca:ęli się czuć tutaj niedobt"re. Z każdym r-0"
kiem jest ich mnie,!. Opustoszały również
hotele i domy
roo:rywek. Wiele willi C'Zeka. na
nowYch nabywców.
Niezmiennie tylko po Zatoce Perłowej kursują chińskie
dronld. Nieznrlennie tylko tutejsi ubodzy Ohińceycy produ·
kują
petardy,
zawierająca
feery<mie i bezkonkU!'eneyjn-,
ognie sztuczne oraz świetne
za.pałki. W spółdrnialają tu z sobą dwa systemy pr<Mlukc.li: fa•
bry~ny i chałupnic-xy. Robotnicy przewa.:Łnle ludzie młodzi,
pr~cują w fabrykach; starcy,
matki i ich dorastające d"liecl
- w domach lub na p-0dwór
kach. W&r;yscy jednak zarabiają tyle, że 7,a.wsze u:udno
im związać koniec z kon_c~m.
Bogacą się tylko fabrykanci
ich pośred·nicy.
Oprac. Cze-Mond.

18 imprez. M. in. gościła. Maria Mali-

uzdrowisk doino· łąsldch I

cka ze muką Grzymały Siedleckiego
„Matka. I kurtyzana". Miała swój wiell'Jlór autorski Kaaamiera IłłakowiC'llóW
na. Wystąpil z dużym powodzeniem
Wałbrzyski
Zespół
Pieśni
i Tańca.
pqza tym WS'Zędzie są telewizory. Na·
wet przy łóżkach Istnieją &łuc~wlrl.
Od god2. 7 rano kura.Cjll.52 11lucba nadawanyeh pnez miejscowe radiowęzłY
koocertów i wiadomości.

Zacznę od apostrofy do WCZMO'Wicm:
Gdy więc, mHy bracie, znajdziesz się

A tera.a; na zakończenie wta.domość:
otóż teg<iirocrzmy Femlwal Chop:linowski w
~nika.ch od~dzie się w sierpniu w

Klejnoty

w swojej ka.nil.ku1arnej wędrrówce na górzystej 7Jiemi kl-Odi2lk:iej, pa.mdęta.j z~
opa.trzyć się na miej.scu w przewodnik
„Po ziemi kł<1>d?Jk:iej" pióra Wojciecha
Walczaka. lub Andl'zeja Koźmińskiego
(Polanica i jej okolice). Cech& bowiem
cha.ra.kt•erystyc!zną
krajobratllu
ziemi
kl<0·dzk:i·ej .i·oot jego różnoI'l>dn-0.Ść i bogactwo. Niemal ka:ixla. z dTóg górs:kńch
po.siada swois!·e rysy, które da.ją inną
skalę <J·dcrzuć

i wra.żeń,

Chodzi wi<:c głównie
o mnie~ęti;iy
wybór, dokąd. udać się, tym więceJ, ze
ziemia kl4l'dzka na.jerona jest nde tylko
góra.mi, skala.mi, grotami, ale również
grupuje w sobie niezliczoną ilość pamiątek, związanych z historią i kulturą Polski.
Niefortunny :n·ól Jan Kazimierz ró·
wne 300 lat temu opuszczając kraj i
p.rzen-OBlZąc się do Francji był go6ciem
w Dusznikach. Dla upamiętnienia tego
wydarzenia w bramie jednego z domków barokowych przy rynku widnieje
tablica z napisem; „Tu za.tnymal się w
p-Odróży do Francji
król PoL5ki Jan
KazirnJerz 1689".
Tu przez barodmwy
ryneczek z figurą Mao1f.()nny defJ.J.owaly
w drugiej połowic XYII wicku cddziały
Wi)jsk i)O.lskich w pościgu za. maruderami szwedzkimi.
Być na ziemi kloozk.lej i nie być w
Kłodzku 1-0 tak, jak być w Rzymie
i nie z-Obaczyć papieża. Z dziejau:11
l{lo{)dzka łączą się nazwiska. łaskawie
panujących nam illo tempi)~·e
pierwszych Piastów, Podczas woJen ponuę
dzy Po!ską, a Czechami, K!odzko Pr7~
chodzilo{) z rąk do rąk. Bil się o nle
B&lcsf.'\W Smiały. ui;rwał!ł włn·d·z.ę na.;I
nim B-Olesław Krzywousty. W poc-.:ą·
tkach XIII w. został'° włączone :lo
księstwa wrocławskiego.
Słowem kontredans. Po ra'l: osta.tni mia.sio prz.eszlo
oblężenie w 1807 r. podczas wojen 'li:""
p-0Ieońskich. Wówczas
wojska polskie
(legiony) zd6były szturmem miasto.
W 1945 r. Kłodzko wróciło do Polski.
Po tym m'°ie zbyt przydługim wstę·
pie, przejdę do celu moje.i P-Odróży. d<~
opisu trzech uzdrowisk do•ln'°ślą<;ki~h :
Polanicy, Duszr.ik i KudoWJ, Jeze.li
ch'°d7J o dane liC2b-0we, to w se-z-0m~
letnim FWP r-0rz;pttrzą,dza. tu o~<I~"> t;
tysiącami miejsc. Poza tym u _mieJs~:
wej ludności mcżna wyna.fąc po 0 J
(raczej łóżko). Łącznie więc w t~ch
trzech uzd.rowlskach przebywa. obecnie
ponad 10 tys. osób, nie. lieząc oczyw:·
ście miejscowej tudnośeI. Czy to jest
d~żo? Ze.nim <>cl.pawiem na to pytaru~,
mus:z:ę za.znaczyć, że konystne warunk1

kllmatyłYme

w połączeniu z boga.ctwem
wód .krusZooWYch, stwana,Ją w uzdr9·
wi.ska.ch dolnoslą.skich szerokie możll·
wości lem:enia. i 'Zll/l>Obiega.nda ch-O!l"Obom.
Te trzy uzdrowiska. nastawione są
p1-zede wszysUtim na leczenJ.e chorób
serc()IWych i naczyń krwi0ll1osnyeh. Do
nieda,wn.a. była. mowa, że trzy <l<J)Jsywane miejscowości, chociaż w ka:bdej z
nich istnieją uniwersytoolde ośNldki
kardiologiczne, sta.nowić mia.ly w przyS'Zł<l'Ści jeden
wielki teren dla tzw.
„sercowców". Niestety. p.flr.WIS.taje !-0
jeszcze w sferze projektów. Na ra.zrn
jeS"Zt-ze d<>Ść grube pienlą,dze idą na
remonty istn;iejącyeh sa.na:Wriów i domów wczasowych. W 1960 r. 1:<>lan1ey
przybędzie zaledwie jeden pawilon na
180 łóżek. Ale dobre i toi Z ror:ibudo·
wą
tych tr~ech U7Jdxowisk musimy
jeszcze . zaezekać.
Ył katdym razie ma.łOIW•niCZO l"O'Zrzucooe sanat(J(l'ia, domy. w~a~w.e \~śró~
górskłch terenów, świecą śWleż.ośc1ą
1
stanowią wspaniałą p1-zystań od;poczyn·
ku.
Lecz nie samymi wodami mmerałnY
mi i · kąp·iela.mi wczas'°'wicz:e czy kura·
cjusze żyją. Nud?;ić s:.ę t_u niep-o·t!·ooi:ia.
Np. w czerwcu odbylo Się w Polanicy

dniach 14, 15 i 16. Udział w nim bior-ł:
- Ma.lin.in (ZSRR), Smendzian·
(WM'SZa.wa.), Grychtołówna
(Warszawa). Orkiestra symfonlcr:ina ..Filharnwndii (Wrocta.w). Woka.Hśel: Alic.fa Da.nlrowska (sopran), Edyta Wasylewska.
(me=<l@opra.n), Witold
Dob:rzeniecki
(baryton), Jadwiga &Lamotulska (akompa.nia.ment). Audycje sł<>WD<rmuzyczna:
Włodzimierz
ObidO<Wiez
(fortepian),
Danuta Makulska, Ha.lina. Dzieduszycka,
Adolf Chromicki, Ja.rosła.w Kuszews.ld,
W związku z tym festiwalem nalezałoby do{)IIJ<I'<>waJ!l.z:ić co rychlej w Dusznikach do oopm'lriedniego wYglądu budynek pijalnl, gdzie OJ)I'ÓCZ źródla jest
jeS"Zcze sala teatralna. Również budynek teatralny powinien być odremont-<r
wany.
Poza tym za.równo m~eszkańcy jak i
wczasowi-cze tych trzech miej~cowoś1ii
czekają na.
dawno już zapoWled21iane
uruchomienie wagonu mot<m>wego (coś
w ro·dzaJu tra.mwaJu), który bv oo pół
godziny kursował między
Klod'Zkiem.
Polanicą, Dusznikami i Kudową. Autobusy ko.sztowne i mało Ich jest.

byli w sianie stawić cv,k, korsarzom. Zwrócili się zatf'm z
prośbą -0 p()mOe
rl-0 oclwai·
nych Portugalczyków, kl?rzv
posiadając
dobrze uzbroJo_ne
sta.tki, nawiązali z Dalekim
Wsch<Hlem stosunki handlowe.
Wkrótce potem korsarze zostali roo:.gromieni, a zalogi statków, którym udało się _cało
wyjść z p-0gr-i>mu,
przemosly
się w inne rejony.
I w Zatoee Pc.;'lwe,j zapanował odtąd spokój, Strzeglv
go w ciągu następnych stuleri
wojenne fregaty królów Portugalii, którzy na. °'trzymanym
w podarunku na wieczne czasy
skrawku chińskif'j ziemi nakaza.li swynt kolonizatorom 1)0'"
budować port i miast-O.
Punkt był wymarz<Jny. Port
i miasto Makau ro.zrastały .się
z roku na i-ok. B-Ogacily się tu
p-0kolenia. portugalskich arma.torów i kupców, a. jednoeze•
śnie z ich fortuna.r.ii vvyrastaly
wielopiętrowe
budo1wle
mieszm:ące luksusowe
hotele,
domy ucleeh i ha7..ardu
przedmieścia zaś zapełniały się

kontakty
poludniowo-wschodn.ich prowincji chińskich z

·-------------------------------------------------------------

dziną.

bić zdjęcia, właściciele

11·ółn-0cn-0-wsch-0dnimi, jak ró~
nież z Indonezją
i Japo.ni_:\.
Władcy zaś ówczesnych Chm
własnymi silami morskimi nie

Wy{)braźmy

soliści

l<a

l

•

To

LOWO

Jak clę widzą, tak clę
piszą pnwiedzia.ły sobie siostry Stroyberi; I
pn.rnbłly w eleganck1m
salonie mody w K~pe.n

hadz:e znaczne zamow1enła.

N:istępnle

ryż

wyruszyły
świata
za sc>bą

via Pana podpozostawia·
jąc
nic zaplacnne rachunlcl. Ostatnio
slnstry ndwiedzi!y Kopenhagę.
Anettc jako
żona
małżonka
Roger
Vadima
(były
mąż
R. B.),
a Marete jakn
cenlnn" model-ka. Poli·
cja. duńs·ka nie przegapiła okazji.
Wczesnym
rankie. • zjawiła się w
mieszkaniu sióstr
!„.
zasta.ła tam tylim jedną
z nich. „Lepsza .iedna
nit tadna" - powiedział
sobie sierżant i zamknął
Marete Strnyberg za
kratkami. „Dlaczego akurat mnie - protestowała
Marete.
Anette
zrnbiła znac;r;nie drcższe
I większe zn.Jcupy". Anette zdątyła się jedna\< w pnrę ulotnić I u
swel(n mei:a w Paryżu
bój

ST, CHRUSZCZEWSKI

w dalszytn

duje w nJe
toaletach.

ciągu

para„

zapłaconych

:(. :(. *

m. k.

o znanej autorce pn-

kryminalnych A·
gacie Christie krąży pn-

wicści

wterlzonko,

sów

że

Lukrecji

od cza„

Borgii

źadna knbleta nie zarobiła tyle na zbrndnlach.
Rzeczywiście,
Agacie

Christie nie mntn;t by

wmówić,

Przed 300 prawie Iaty -

t"oblnno. tu pa pler - dziś paple.rn.la w
jest lnteresuj;\cym zabytkiem.
CAF -

Dusznikiwb _
fot. Barącz

-~-~~-~-~-~~.:-...:-..~-----~~~::-.-~'.">~~~~'.">~· ~~~~~-~-~-~~.:-..~~
DZmNNII\ ŁÓDZKI Dl'. 176 (3940>

iż

przestęp·

stwn nie popłaca: ilość
sprzedanych cgzemp•a·
rzy jej książek
prze·
kroczyła obecnie .lut. 50
milionów.
(j)

··--------------

j

(I

My rzqdzim światem,
•

..._,.,..__

a nami kobiety

,_

„------"

połowa

XX Wieku jest epo·
ką niezwykłych odkryć naukowych.
Wobec tempa z jakim technika wkracza w nasze życie codzienne, mozemy spodziewać się jeszcze wielu wynalazków, które j'uż w przec i ą gu n aj b 1 i ż s z y c h ki 1 ku dz ie s i ę
c i u lat całkowicie zmienią naszą
egzystencję. A oto jaK. znany autor francuski Jacques Bergier
Wyobraża sobie dzień przeci~tnej
rodziny w r. 1980
Druga

I

Pan Dupcmt, jego

żona

i dwo
maleJ
J>Odmiejskiej wiili niedaleko
Paryża. Willa ta poląozOl!la jest
ze światem zewnętrznym j edynie systemem wodnej kanali
zacji, Calą energię otrzymuje
z pl:askich baterii slonec?Jnych,
umieszczonych na dachu, poprzez akumulatory, które prze
noszą
energię
sloneczmą
do
wnętrza domu. Ktoś, kto by
Willę pana Dupont obse<rwoWal _od zewnątrz zauważyłby
ZJ.aiw1sko,
niezrozumiale
dla
człowieka dzi.siejszego, niektó
re O.kna willi, które były zuP_elme nieprzezroczyste, stały
&1.1: nagle przejrzyste.
mieszkają w

Okna le nie mają żadnych zasłon ani firanek. Nie są zrobio·
ne ze znanych nam szyb, lecz
ze specjalnych kryształów, osa·
dzonych w masie plastycznej.
lVrażliwość tych kryształów
na
6wiatlo uzależniona jest od ci·
śnienia. Jeżeli wewnętrz
wiolll
ktoś zakręci mocniej
korbkę,
zmniejszając
lub
zwiększając
kompresję „szyby", będzie mógł
ją uczynić mniej lub więcej przezroCtJ:ys·tą, regulując do woli oiśw'Alltlenle pokoju od
zupełnej
ciemności do ,Jaskrawego śwla·
tła.

Pokoje sypialne są w tej
chwili jeszcze zupełnie ciemne, mi~cy ich spoczywają pogrążeni w głębokńm śnie.
Natomiast w gabinecie pana
domu druk.uje się właśnie poranna gazeta. Rulon cienkiego, C2llllego na światło papieru obraca się dokoła cylindrycznego ekranu telewizyjnego,
na którym w .szybkim tempie
ukazują się a.rtykuly i ilustracje porannej prasy. W nies.pel
na jediną m.i!Illlrtę 32 s~l!"ony wy
pełni()(lJ.e są ostatnimi wiadomościami. Kaa:tki cienkiego pa
pieru, spięte automaty=ie układa:ją się same na stoliczku
obok aipara.tu. Telewizor, który uprzednio Z<J\St.a.ł włączony
sygnałem, nadany.m rz:e stacji
nadawczej, zostaje obecnie w
ten sam .spo.sób WYłączony. Ekran cylindryczny b(:dzie potrzebny dopie;ro za parę godzin, kiedy zacznie się drukować IPO'P<liLllidin.iowe w;yda;nie ga
zety.
A oto pierwszy znak życla1
Przychodzący
od
zewnl\,trz.
P1·zed wlllę zajeżdża furgonetka
Pocztowa. Listonosz wsuwa do I
skrzynki parę przedmiotów
w
formie
kostek
sześcienn~h
Wielkości. zwykłego naparstka'.
Są ~o magnetofonowe sześciany,
zawierające całą pocztę rodziny
Dupont, przedstawioną w dżwię
kach 1 obrazach. Odczytuje się
je ptty pomocy a1iaptera, włą
czonego do telewizora. Ta forma
korespondencji wypleniła
zupełnie
odręcznie lub
maszynowo napisany list i dawniejsze
płyty z nagraniem głosu, wysyłane przez pocztę. Mały sześcian
namagnetyzowanego
kryszta.łlt
zawiera tyle informacji, co dzf.:;i.„

siątki zapisanych gęsto
stro,;,.
Może też zawierać ilustracje

odbicie

twarzy

piszącego,

co
uzywany odręczny podpis. Ta forma korespondencji jest niedroga: po wysłuchaniu listu, mo?na go zmazać calltowicie i t;żvć
sześcian ponownie dla własnej
korespondencji ...
~osltonale

zastępuje

dawn'.~j

Obok łazienki znajduje się
])<)kój elektrostatyczny. W r.
1980 każdy człowiek przed wei
ściem pod prysznic, wyzbę.dzie
się całego brudu w tym pokoiku, gdzie pole elektros':atyczne wchłonie kurz, o.siadły na
skórze.
Jak większość ziomków. pan
Dupont pracuje 28 godzin tvgodniowo. Ponieważ ma dość
dużo wolnego cz.asu. zajml.1,ie
się też pracą naukową. W tym
celu konieczna mu jest dokumentacja. Ażeby uzyskać potrzebne mu wiadomo.~ci uda.ie
się do budynlrn
„Informatorlum", w którym koncentrttjE'
się ,pamifić całego świata.

Jllie,.

ryża.

t

~

,~~----„--------

je dzieci

•

l

„ ...to11m11>tol"j.~~! ..!D!Ożna. g,o

I

stać sloe tyllto samochodem. Helikopterom, będącym w P-OWszechnym użyciu, nie wolno lą
dować na płaskim dachu wysokiego budynku. Tutaj
sterczy
cały las wielkich
anten, albowie1n „Informatoriumu obsługu„
cały świat,
oclległość. Po

je

bez

względu

na
przybyciu do „I.nformatoriun1''" ]Jan Dupont s!.~da

w małym pokoiku, który sobie
uprzednio zarezerwował telefo·
nicznie. Znajduje się tutaj biurko, ekran telewizyjny i ldawia·
tura. Ta klawiatura jest łącznir
ltiem między panem Dupont, a
m6zgie-m „Informatariu1n". 25

zl

30 pięter budynku
zapełniają
magnetofonowe sześciany,
na
l<tórych są zarejestrowane wszystkie dokumenty świata. wszystl<ie książk!., gazety, pisma, kopie dziel sztUki, fotografie sław·
nych Judzi - to wszystko, czego
z wielkim trudem trzeba było
nie.gdyś
szukać
w
archiwach, blobliotekaeh lub muzeach,
jest obecnie dostępne bez tru·
du.„

Pan DuiPonrt. przesiedziawszy
parę
godzi.n w
„Informatori um'' pastana.Wlia wrócić do
domu. Ponieważ jest to ju:i: go
dzilna. dużego ruchu włącza an
tyuderzeniowe urządzenie ra·
darowe swego samochoclru, dzię
ki czemu może bez oba'WY ooo
wodowania wypadku jechać
szylbciej, :rJJiż to ZJWy1lcle rob~.
Gdy zajedzie przed dom wysta.rczy, aby nacisnął klamkę
drzwiczek: garaż otWO!l'zy się
automaty=nie i snop ta'1 mag:nety=ych wciągnie samochód oo wnętrza.
W domu pa.n Duipont, msta:je wielkie podniecenie. Nadano wliaśnie wiadomość, że
sta.cje aer0il1.autycme odebrały
fale dźwiękowe, pochodzące z
obiektu poruszającego s'ię z
szybkością światła. Praw.doipodobnie chodzi o statek. stratosfery=.y, wys.łany z jakiejś
planety. Dzieci p.ana Dupont
są tak 1POdnieoone. iż z trudno
ścią można je namówić do zje
dzenia obiadu. Ostatecznie pan
D.uP°:llt musi przekupić je ob1_e_tn1.cą: jeżeli będą grzeczne,
POJdziEI rz: nimi pies z o na
spa.cer ~ będzie odpowi.adal na
""..szystl.ne pytania, tak jak to
meg.dys w cz.asach mniej doskonałych pod względem technicmy~, r:o~H każdy ta.tuś ze
5wo1m1 dz.iecmi.

KRZYŻOWKA

Pionowo: 1. Tygielek na nóż
ka.cli. 2. Gatunek lekkiej przezroczystej tka,niny. 3. Wielkie za
wody sportowe. 4. Meehanl:z.m
,zwiększać

szyb.kość

motoru 5. Dawna włoska moneta zdawkowa. 6. Zdenerwowanie, l~I.< przed wys·tą.pieniem p-u
bUcznym. 8. Pewna ilość przesiany-eh towarów. 10. Znana jest
o Kraku i smoku. 12. Stan~wi
sko profesora wyższej uczelni.
18. Litera ionetyc:z.rie . 20. Im·
str uiment

dęty.

adunkiem" tym była 3&"
letnia
księ.żna
Maria
Ludwika Gonzaga de Nevers.
W napięciu oczekiwała świtu
dnia 11 lutego 16~ roku. Sbżebne krzą,ta!y się w kabinie
ks1ę.ż.nej; przygotowywały dla
niej ciepłe loże. Z sąsiedniej
kabiny
dobiegały
od.glosy
zdrowego snu. To Opaliński
chrapał jak niedźwiedź. Speł
nił rozkaz Władysława IV: zawarł 5 listopada 1645 roku w

z

Paryżu związek
małżeński
księżną w zastępstwie króla i
teraz wracał z Marią Ludwiką

22. Pisemme za„

wiadomiemie o zleceniu na wy.Pł,S!t~ ;qienięż·ną._ 24, ,s;pój~ c

gwałtownie

ten stosunek. MaLudwika musi się przenieść do zarnlm w Vincennes,
który sluży powszechnie za
więzienie
polityczne.
Lecz
dwói· zajmuje się nadal troskliwie jej los.em. Już w roku
1635 dokłada starań, aby nakloruć nasze~:> Władysława IV
do poślubienia Marli Ludwiki.
Zabiegi niie <JCiągają zamierzonego skutku z powodu in·
tryg stronnictwa rakuskiego,
które nie pozwalały królowi
zerwać gwa!townie ze starymi tradycjami habsbuFskdmi
ojca. - Niebawem nowy ci')G
godzi w serce Marii Ludwiki; w roku 1637 traci ojca. Jednak nie przestaje pielęgno

ria

wać

myśli,
że się „urodziła
królowę".
Przedwoze.sna
śmierć Cecylii Renaty nastrę
cza Ma·rh Ludwice ponowną
okazję.
Udaje się podważyć
wpływ stronnictwa rakuskiego

na

na dworze polskim. Księżna
oferuje swoją rękę owdowiałemu Wlady&lawowL.

S

KONRAD RUCKI

do jej nowej ojczyzny,
Księżna ułożyła się wygodnie w swoim łożu. Szczelnie
nakryla się futrami. Przy.sluchiwała się raczej z zadowoleniem odgłosom dobiegają
cym zza ściany . Chciała też
zasnąć, · ale myśl o przys.zlo.ści
nie pozwolHa zmrużyć oka.
Przebiegła
pamięcią
doiychczasowe swoje życie:
to ona, 7-letmia dziewczynka, stoi przed trumną ukochanej matki. PrzechodZi pod opiekę ciotki. Szyb
ko przyswaja sobie maniery i
zwyczaje ludzi swego stanu;
staje się .prawdziwą ozdobą j
chlubą dworu 1 salonów parySkiC!h. Obauj e z tak wYibiiłin.Y
mi. =YIS!lama jaik niJ>. Comeine,
rozwija swoją wiedzę, k&z.tal„
ci serce, charaklter, wyo'tiraż
nię;
nabiera dobrego tonu i
smaku. Ml:od2:leż dworska podko,ohuje
się
w
,.,pr:incesse
Marie". Zakochuje się w nie.i
książę orleański, bra-t Ludwika XIII, Lecz zawiść dynastyczna
królowej
przerywa

O

,

HORACY SAFRIN

FRASZKI
NA KRASOMÓWCĘ

Porwal go nurt wymowy. Płynął uśmiechnięty.
Potem w mózgach słuchaczy pozostały męty.
PARADOKS

W
na

......

życiu bywają dziwne .slwjarzenia,
przykład: łgarz z prnwd.ziwego zdarzenia.

~~~~~~~~~~~~~~,~~~~,·~~~~~~~

Leksykon
PIÓRA

K

....

piękności

~~

i...,;;;;;;;
_

GVVIAZDV FILMOVVEJ

o

kabiietadh :phsrre
anęWzyzna,
azytelnictllki.
ma.ją
dla autora albo
Woohę podiz:i.'W!ll aillbo masę po
,gardy. Kiedy na ten temait plisz.e koNeta, zaiW\9ze jest okazja do ~ je'j doświ.ad
weń ze swo.imii.. A j eżefil w
dodiatkiu ta kobieta jest gwi=dą fi!limofwą o1x>c'z<mą nimbem
sławy, wydane przez - nią pamiętn'iikii sta>j ą się szylbko „ be,it;
se.J.lerem." i rozcbiod:zą jak
:iedy

świeże bułeazk:i.
Rwdowło.sa piękność

ho.Myiwoo
drzka Airlena Dahl, żona akt;r
ra Fem.aindo Lam&s, chwyciła
oota;fmlio za iPióro. Jedm.ak nie
po to by spisać róż.ne n.iedysk.retne wsp<mln.ieruia ze swej
ka.riEl!'IY, ale by snuć swe rozważania na t'.)IDat „międJzyna
rodowvdh piękn!Olści". Tezy jej
można ui;mać za oo najmniej orygi!lw.me. Zaszeregowuje ()(lJ..a
wszystlk.ie t:vipy urody kcbieoej do 4 grup.
!Pier>Wi9zej
zna.J.azl
się
typ urocl'Y ANil.VIALICZNEJ. „Dopatrzenie się w
kobiec:ie oooh ?JW:erzęcych mo
gl-0,by dla niej być 00-elgą wyznaje piękni.a Arlena (w któ
r·ei wszyscy dooo1lrują &:ę czegoś ze sjam.Skiego k.C>\a)
ale ja ro=iem to ina,cz ej. W
kobicta>Clh 0 dużej ży.w0Ln-0iśd,
silnie
pociągających
połeć
b!'zyd:ką, zawsre dopatrurję s:ę
ws.oól<ny<c:h e<ec:h ze zwie·: :-aitikami. Ta .siam.a nie"){)\Sl{!I'IQlffi:oność.
giib.~ość i nieświaoomy wdzięk.
Czy nie mam racji poll'ównując Avę GaTll'.lner ze W6'pan iałym lamipa'!'tem, a
Eliz.ab~h
Taylor z cza Mą panterą?"
,podziwem i odrobiną za
l'Jdrości '.kila.s:yfikuje Arle.
na d'rugą grLbpę , Typ kob1ety
MINERALNEJ, który
:ma w
sobie ooś z tWa·rdciści
i
blalSlku
d:iamentu,
ezy
szaiid'U.
K-0<bieta
taka. jesrt z pewnos-Cllą fa..,_
cyn1ująea, a ,l e bla,sik:, który od
niej biije ja:it zimny, po,zbawiony ciepla uczuć. A oto jej
słowa o dominuiącej pastaci
z tej g'I'Ulpy Marlenie Die-

tr1ch.

„Pełna.
wyrachowanri.a,
utr<zymuje się jru.ż prawie pól
wieku, mimo moroerozej konlkruirenoji, w plejadzie gwiarlld
pierWISrllej wiel.'lrości i z pewne
go d)'l9tam.su jest jeszcze osz.ala
miająoo piękna". Oboik: Marleny w gruip.'.e tej ZJnalaz.ły si ę
takie ~wia:OO.y, jak Greta GILTbo i Graioo Kelily.
ako przykład II1 gru~y.
WEGETATYWNEJ
wymienia
all!tocka
Marylin Monroe. „Nie ma w
tym
nic
obraźl~o
jeżeli porówn.... n ją do w.sopan.ialego pe · J.ora. Co za oświe
żająoo zxlrowy w.iook przed-

J

stawi.a sobą ta kobieta - ~
woc. Jest w ruej poz.a tym.
z ilrurki domowej. I my
przez to traci OO<Ś :zie swego
ur<Xku?
pewizy.m respekotem wY•
raiża się a.utorlka, sama.
zaliarona do grupy ani•
maliC2'JI1ej, o 011tatnim tylpie
ooś

Z

pięlmości.

UDUCHOWIONEJ,

„Wszystkie kobiety z tej gru•
py wydają mi się trochę niesamowite: Np. ile ra,z.y zdarzy mi się rormn.awiać z-Audrey
HepbW'!n, ozuję się tak jakbym
roZJmawiala ze swą gi.mnarzjalną

p.ood'esorką",

Opr.: M. Kr.

W

ROZWIAZANIE
POPRZEDNIEJ KRZYZOWKI

Poziomo: !. Polkwitowanie rz;
odbioru poży.crz;onej sumy. 4. Lżej
sza kara po7lbaw1en1~ wolności.
7. Woda bystro a; gor p-ły.nąca
9. L>tera greoka . 11. S:zereg Z\ia:
wisk po.Zlostających w 121wią.z.ku
rz;e sobą 1 sta,nowiących pewną
2a.mknlętą całość .
13. Podip0<ry
dla kulawy.eh. 14. Imię męskie.
15. Budowla po-d2iemna. 16. Ozma
ka żałoby. 17. Wynik, skutek.
19. Roślina ogrodowa, używana
jako przyprawa. 21. Opad a.tnno
sferyc2Jny. 23. Bywa nieraz droż
sza od obrarzu. 25 . Jes·t używana
do o.patrun·ków. 26. Siec rybacka ciągnięta rza statkiem. 27. To
sam-0, jalk wyżej. 28. Li:nia u:widaczniająca
21miany w wylkresie. 29. Poważniejsza naprwwa,
wyma•gająca
1lmacznycl!
środ
ków.

pozwalający

Na.d
Bałtykiem
panowała
szara zima. Niewielki żaglo
wiec z trudem przebijał się
przez mglę i lodowate fale.
Zapadał wie<'1.ór·. Brodaty ster
nlk trzymał peW!llie w m:ię.l>nię
tych dłoniach kolo sterowe.
Był
wyraźnie
zadowolony.
Miał przed sob~ tylko jeszcze
jedną noc jazoy.
Potem za·
winie do por·tu, do Gdańska,
i przekaże królowi cenny „ła
dunek", który wiezie aż z Pa·

W kab.inli.e d ogasa~a ootaitnia
sw1eca.
Za 6cianą ucichlo
chrapanie.
Na
pokładzie
wzmógt się rucb.. Lekko uchyliły się drzwi od kabiny:
Najjaśniejsza pani, dobijamy do portu - powied:z.iała
szeptem slużei:ma. Nie chciała
obudzić gwaltownie swej parli. N•ie wiedziała, że Maria
Ludwilca nie spala tej nocy
wcale.
tatek zbliżał się majestatycz•rue
do
portu
gdańskiego.
Zahuczały salwy
armatnie.
Niez.l.i.czone tłumy
wiwatowały na cześć
nowej
królowej.
Je,;;zcze nigdy nie
przybrał Gdańsk tak odświęt
nej i bogatej szaty. Wszystko
kapało od złota, srebra i purpury, Lecz Władysława nie
było wśród wi-tających, choroba zmusi.la IP do pozostania
w
Warszawie.
Dopiero po
czterech tygodniach, 10 marca
1646 roku, odbyła Maria Ludwika uroczysty wjazd do War.sza wy i tegoż dnia wzięła ooobi.ście ślub z królem w katedrze św. Jana. Władysław IV
ożenil się z Marią
Ludwiką
jako „CÓJ.1k.a Francji'' („fille de
France").

Poziomo: 1. Kol;pak. 4 Amulet. 8. Rózga. 9. RlllI!lor. '10. Wi·
raż.
12'. An.kra. 14. Astma. 16.
Tryptyk, 19. Gr0<no. 22. Ta,kla.
24. Butla. 25. Anioł. 26. Rejon.
27. Arnika. 28. Kas•tet.
Pionowo: 1. Kurhan. 2. Łazrn<.
3. Aga'wa. 5. Marża. 6. Limit 7.
Turban. Il. Respekt. 13. Rutel!l.
15. Sa.kwa. 17. Zgra.ja. 18. Karnet. 20. Orlon. 21. Obłok. 22.
ka. 23. Kojot.

:rair

Z

Aurorlca

(na prawym zdjęciu) daruje chyba t<> zestawienie sama przecież chclala..•

l

~----------------------------~
* Nasz test * Nasz test * Nasz test

!Czy

jesteś

·ubiany(a)

1. czy często bywasiz. zapraszany do .:zmaj0<mych?
2. czy twoi towarzysze szczerze żałUją gdy mówlsz:,
jes·t już p0<ra, aby iść do domu?
3. czy znajomi ohętnie zapraszają cię do kina lub teatru?
4. Czy lubisz towarzyskie spotkania i z góry się na nie
ciesrzysrz?
5. Czy wolisrz być międlzy ludźmi niż sam?
6. Czy znaj-0mi często cię biorą do pomocy przy uttą
d:zaniu jakiejś zabawy?
7. Czy L1teres-ujesz się s:z;czer,ze sprawami, które l.r),teil'e·
sują twoi-eh przyjaciół?
8. Czy ludzie chętnie wciągają clę do rozm{YWy?
9. czy rz;najoomi chwailą cię za uprzejmość, wygląd, rroolności?

10. Czy umiesz się łatwo dostosować do cudzego nastroju?
11. Czy szybko zadomawiasz się w ol:>cym mlejrou?
12. Czy łatwo przechodrllsz „na ty" !l n'Jwymi majomyml?
13. Czy na ogół masz o:a,ufanie do ludzi?
14. C2y tiważasz, że większość Ludzi jest łatwa do współ-

życia?

15.
16.
17.
takt
18.

leży?

Czy oonosisz się życ,zliwie do nowo poznanych -0sób?
Czy rrza.clko się kłócisz?
Czy lud21e szybko przebaczają cl, jeżeli popełn-!sz nielub gaffę?
Czy jesit cl łatwo poo;nać kogoś, na klan ci ba.rdzo /Za-

19. Czy jesteś w dobrej komttywie z
20. Czy masz wpływ na ludzi?
Odpowiedlzi „talk" lub „nie 11 na
sobie s punktów rza każde „ ta!c".

„płcią

przecl'Wlllą"?

'[ejd0! T [-a1-asaM. n1:JA1' Nu apa'.ju'ń. ):> G!ZIXJS:
'T'.lfsr.>Pnraz.1d r alfUI apMtudop t101u l?T!> ?p\?ą ·;i~ou:roapuas
ruorzpn1 fnzeJ!o 'tj:>e;odo1J1 l t!'>B'.lfSOJq q:>r M. Ul'!' 09ruod '!Zll
-n[ q:>aUU! )UlBM.lUdlS ;>eMOS-3J3łU!BZ l!!9 feJl?lS '99MO:>&Jdod
l!qos peu ll'-!.:>oJi zsrsn,1u 'aJDi;ip1111111d l!>{JS!l'.t >l"'l rzs.eUI na~.a.r
'aJqopaiu
ai:v 'aMH?OW azo=r O!l--Ov :aoe~1eM
'a!T!UOJ{<>Op >!'!IJIJCM> ~ OL T OL P.l?U.O,f

'IJZIENNIK J,ODZKI nr ~76 ~) 5

Człowiek :
Tygodnia
.
Z

óMy d·omek p.l:'"t;y ul.
wińsikiego tonie w
lemi. Na. p.iętne, w ma.
p6l.ooi~u.
schludinym
łym
mies?Jka p. Bog1unńła. Zielska..
0.d 13 lat r;;-acmje 0'Da W
Gra.Ibd H-~telu, w tym J·uż od
IO lait - na. noc.

zasłużone

Dobrze

nagrody
ka.peli ~udowe.i ADAMA RADZYM!NSKIEGO z Dobrzelina (pow. Kutno) za i"00powpo.;1'1kiej .muzyki
~echni anie
ludowej z.e 57lczególnym uwzględ..-1ieniem ;regionu łowie

Na 'WC'Zora,jszym 'POSiedzeniu Prezydium WojewoorzJdej
Ra.dy NlllrO«liowej w Lodzi, na. wni01Sek komisji nagród w~
jewódrzibwa lódzlkie,go, '7AllSj;aJ;y Pt"ZY"Zna ne na1>tęp.ujące nagrod;y za wybitne CJSią.gn·ięci.a w d'Zliedzinie nauki j dziakaż
lalności artystfCllJllej oira.z u.pow.srr,eehnieiruia. kttltll!fY da. w wysoko6cJ. 20.000 zł.

kiego.

Wn~czen.ie l1agród odbęclz\c
s!ę d1z'.ći, w n'edrzielę na urowojewó'Clluhwa łódz KOWI za cailoikszital.t epoleczcz.yatej ee.;iji Wojewódzik'e.f Ra
kiego w dziecl:?J:.nie mwki ody Narodowe.i w R'11doms~.;:u.
nej działalrnoś{;d kultura1no-otrzymait JT.'(ld'. drr STANISLAW
Laureatom nagród w-0-j. lódz
ś.wia,towej w woj. łód'Zltim.
caloza
ZAJĄCZKOWSKI
kiego za rok 1959 składamy
jak najszczersze gratulacje!
Na.gr-odę . w cl'z·'eclzinie twórk...~tałt pra.c.-y naukowej w zaczości ludowej otrzymał ze.sipót
kre.oie historii ze sz.c:iz.ególnym
M. J.
prac docyczą
uiwzg'lędm.ia~em
eych woj. łódi;k.iego.
Nagrodę w d!Z:e<lzinie twórotrzyma!
a.rtyśtycznej
cwści
P.P·::>Ularny ar~y.;ła mafa.rz. z Ło
wiez.a. ZDZISLAW PĄGOWSKI
za calo:-szta.Lt pracy pfo?.s1.ycznej ziwi.ązanej z wO!jewódz.twem lód1z1kim.
W niedziel«; 26 lipca będll!fo w sfa·.cymany od g<J.dz 6 d-0- 19 ruch
N a,groclę ?.a społe<!2lną d'llia- pĄcią,gów n<t trasie Lódź Kali.;; ka - L<>wiC'Z pcnniędzy stacjami
kuJ.tUl'aJn-0-QŚw.i.atowa Gliat:n!iik łalność
ZgJe1'2 w związku z praca.mi na nLO·ście,
przyzm.amo dyrektorowi Woj:
W tym masie pocłą,gi foka.l- międq,y Low1cizem a. m!cjscem
Archd,wum Państwowego prof.
n.e będą, kursowały tylko po- robut orarz pomlięd"Zy stacjami
dr ROMANOWI KACZMARZgiert. l\lię
Lódź Kailis1ka drzy sta,cj.ą. Zgierz. a miejsoom
ro-b6t uruchomione w.staną sa.
zakończen:em
mo-ch01dy PKS, które P!l"Zewfozą p.a.sam6w n a. odip()wied.nic
p-0eia,gi be\'llpła~nie 7..a. okazaTa. skromna. 58-let.nia.
niem biletów ko:ejowych. W
bieta. sprawia. ulezwykle
z tym czas p,-zejarz.du
zwią.z<ku
le wrażenie. Mimo że jest
z Lo,dzi <J.o Lowicza przedłuży
zmęczona i cbi)l'a, z oczu joej
byte nawy.ki tak pod 'V\7,ględem
Dobiegł ko1'1ca wielki koonkurs
<Się o il<koto 30 m.Lnut.
u1Jrzyn1ania czystości jak i obbije jakaś m-0>c. B'1> r-1...eczypod namwą „4X najlepsrza", orsługi personelu trwały na·dal, by
ganizowany p!"Ze.z tygodnik „Syiirz.eba być sil!llym
wiście P&ci.ą.gi z Ludzi Raliskiej do
kolejarze. mimo że nie s·potka.ją
gnały" i nremal wstzystkie pj.sma
·Człowiekiem, by tak jak ona
Lowicza. c.djeżd.'ać będą, o gona.grody.
żadne
już ich za to
codzienne w kraju, o ,.tytuł naj·
"
~tyć d1a. illlnycb.
dzin.ie 8,14, 15.16 i 17.27. Z L-0
nadal podnosili na wy;oszy poczystszej, naj•chludnie,jszej i naj
wicza o.dj<trzid 5.43, 10.41 i 15.20.
ziom obsługę i:iasażerów, by
lepiej pracującej stacji kolejoBogumita Ziclska jest
clworcaoh pyt ład,
wStZęd'l.ie na
wej w kraju o·r az w posz~egól
Nie bę.dą kursowały poo i ągi z
bietą samDtną, lecz <J<l 12 lat
porządek i ozystosć.
nyclt w-0jewództwaclt. Wy.ni.ki
Lo-d'Li J{a.lfakie,i o godz. 13.45 i
chłopca.-sicr•t>t.c),
wychowuje
kon.kursn będą .znane w najbli:i:
ż Lo-wicxa. o 16.25.
Malka
Poleclia.
Nasi czytelnicy w listach pi' Rysza.rilll.
szych dl!liach. Tych, któru..y odnaoze·kają
niosą zwycięstwo
chł·t>pca, k,tórą p. Zieh'ib rów
sząc o poszczególnych stacjach
Po'Cią.g dalekobieżny Wa1·sza
grody, jak rÓ'Wlnież i czytelninież się opiekowała, umarł.i
wysuwają wniosek, by konkurs,
wa - Jelenia Góra odieżdża
ków poszczo:>gólnych pism, J.vtóna pluca, a c>jciec zal<Jżył
jąey z Warszawy o g<>dz. 7 . 2'.~
choć formalqie się sk-0ńczyl, na
1-zy najtrafniej typowali najle.p
drugą rnd:z.i.nę i zaporo.nial, że
ora;z; ]>-Ol\V'l"O·iiny z J cle.niej Gósa:e stacje.
stacjach wszystkich tras PKP
Dla syrui,
ry p.rzybywa.jący do WarszaJeżeli tak będ,zie,
trwał nadal.
Nim jec>nak gr·atulować będzie
wy o godiz. 12.20 kursować ~
Aby wychować chl1J.pca i
to dopiero wtedy ocenimy jad<
my lbWyoCięwom, jedno jest pewdzi.e d>zisiaj d,r<J,gą <l•k,r<rź,ną. ]>rz~z
zapewnić mu należytą. O'Jlieba.rdzo ak~ja ta był.a. potrzebna
że ten ogólnopol.ski konkurs
ne,
Koluszki
Skj-er.n1!ewiJC>C
k<; ,p. Zielska 1>nyjęła pracr,
i poźyte.c~na. (s)
był nadzwy.crzaj pożyteczną a·k(S)
Lódź-Cbo·jny.
, n.a. noc. '\>Vracała. z pq'aey
cją. Wypiękniały, ja.k małe cac, '~ przyrządzała ni:u
, śniada.nic, prała u!J.~·a,nka, ce
ka nieduże stacyjki na trasach.
i·owała. p·o-ńcz.()ISf.Gki, potem odOCZyszczooo i odświeżono dmże
1
iP'l'IOWalłlii.ała do pneclszkola,
dworce Wll'ZJł-O'we. Uprzyjemnioa. kiedy })O'dTós·l, wy111ra.wiala
no podróżnY'lll Mas spędzany
do 57JkoJy. Dopiero kiedy
przez nich w poazekadmi.ach. Po
' J>O@Pl'Zll;tała i ug-OtQWala otZ;naC0nie obsł111iga
się
prawiła
, biad - 1nogla. pomyśleć o wy
pers<>nellu p()Sl'l,C!ZegóLnych dwor
Na sen ZOS>tawaJ:o
1 poczyn;ku.
zwykle 4 g<Jollzim(v, bo już o
ców. W okresie k.onkursu j eżdz'.i
, l& trzeba. bylo :i5ć 4o prM:,y.„
l)&my kolejami w wyczys-z,czo" Lóllzlde Zartłady Przemysłu Pi eka.rnfozego są od pewuego cza1
nyoh wagonach, byllś.my 5!1>ra,w- su alarmowane licznymi skargami konsumentów, którzy skarzą
' Nfo dziWlllego, że 10 lat tak>ie
1
nie i>ntormowanl 1flp. ,
W związku z tym, LZPP poinforsię na. złą jakość pieczywa.
go życia pmvarhnie ~\Ilpn,ę
redakcję 9 epidemii „eh m·oby ziemnfa.czanej", która poI lo jej wątle zdrowi-e. Obecnie
Wprawd.Zie ltonku·rs się B'koń mowa.ły
jawiła się w okresie trDpikalny eh upa.łów.
1 przebywa na zwolnieniu leai:ył, lecz chcemy by now.o ooo' ·karSkim i z drżeniem myśli o
- Jak wynika 7-e wsąxm:inia
powT'OC!ie do ciężkiej, nocnej
nej irnformaicji, „choroba ziem
pracy. Ta.k by chci.ala coś
niaczaina", występująca w pieI lżejsziego l t.-0 W d'lJi.eJi.
czywie ps.wnnym i ini€.s.zmym,
Bogumily Ztelskiej
Życie
1
pojawiła się t.ego lafa a1agmirn, było pełne poświęceń i ~rze
n i.e - na skiuitek roZJ!)1"Z'-'?.s.tr;wroorywkowe PR w okreosie 15-le.NIEDZIELA, Z6 LIPCA
n ien i·a .się bakterii tej ch0<roby
'ł czeń.
cia. :1-1.0() Dzieonni.k wieczorny.
PROGRAM I
(Bacillus Mesenbericu,~) o.raz
21.30
sporto•we.
Wiadomo~ci
21.26
l'S<k'
P
8.06 Pnze"'l~·d prasy
na &kut0k 0porzyjaijących rozwo
ie „Proszę mów1c - ..słucha1my" O:
• ,.., 3 •.15
c: „r
•
tance_ .~udowe. 8.30 „z!"~a<lki mu- Arn(}J.d Szyftma•n, 22 .oo Ogóln0>pol
jowi. bakterii warr:unków klima
rub i zarmia.ła.m wiele nędzy.
12:yczne · 9.00 Wia~omosct. 9.05 ~~- skie wia.domości sportowe. 22.30
tyc:zmycll.
Duż.o poma,gala.m i(Jlnym, a. <>
la 55. 9.20. Z C~•"'l!J .„Ama·t 0 ;1;5k 1e (Ł) L0<kaJne wiadomości sportowe.
wbie nie było jak-05 czasu po
Prz.etrwalniikowe formy bak7'.espoł;y p1zed . mikrofonem · ~ 122.40 w rytmie ta·n eciznym. 2.3.00
23.50
m:vśleć.
audycJa „Kurac3a odmta·d.7.aJą_ca · Muzyka różnych narodów.
t.erii „d1oroby ziemniaczainej."
9.40 AudyoJa d.la dz1ec1. w wieku ostatnie wiadooności.
ba·r dzo odpo'l'ne na tem.pe·ra
.są
B. Zie1ska Cliew.y się oopiprze.~kolnym „Przyjac;ele". 10.00
turę (wytl'Zymują :np. temp.em
- n.ią dobrej, uezciwej pracow ' Radiowy Ma,gazyn Woł.s.kO'WY, 10.30
TELEWIZJA
tur<: 98 .stop.ni C) - dla-t.eg.o t·eż
d ·
k „
. ·.
T
„Przeglądy t poglądy . ll.00 Kwa,
przez~ dr<l!ns
lubi3111a
Jei;'l.
9 . 45 . .rans,m1sia z o a_lZJl od _an1a
łnicy.
melodii tanecz;nych. 11 .15
ŁZPP p(}]edly poclległym piei;;ąsiawspół\Praco<w'llilków i
1
p1etiwszeJ
do uz~tku w Czclaaz1
ty·go.cJnia".
nrnzycrz;ny
„Przekrój
kao!'ni-Om produkcję pi-ec.zywa w
dów, a Rysio, kt.órem1u zastę
11.40 Ciekawostki historycz.ne. 11.57 w kraJ,u wkoły Tys·1ącilec1~ (I-C.).
malych .jednootkach wa.gowych,
llUje :rodziców, ba.rdzo <SWO.ją
Sygnał cza.su i hejnał !Z. Wieży 112.30 Pr ze;,w.a. 18;30 „z kame1.ą
w oelu ooiąg.nięcia wyżs'z.ej t•eiin
ople.lrunkę koo•ha. i stara si·ę
ieportaz 'telewt·
Mariaokiej. 12.!M Wiadomości. 12.20 pod W<>dą
wewnątrz
peratury wypk>ku
19:00 _ ::PKF · (W).
(~).
rrie przys;pa.1"".i:.a.ć jej smutków.
(L) Koncert r•ozrywkowy w wyrk. zyJny
!9,30
(W).
okienka
z
„MIS
19:1.5
p.
ŁRPR
Mand(}!inistów
Ol'kiestry
róWini·eż
Zloecono
pieczywa.
W Są,itzie dla Nieletni.eh, kr;ó
_o.oo
(~).
telew1.zyjny.
Dz1e..~111k
_
So-lis·tka
Ciu.ks/Ly,
Edwarda
d.
zak:was.z.eli•t-<l']Jlllia
zwiększenie
~ ry zatwierdził p. Zielskiej
ksylofon. „Kobieta - pucn mai ny. -:- 1ele
Pychińsk~
Zofia
nia chleba pszennego - pe>nie
prawną opiekę nad Rysiem
12.45 Z cyklu „Niezapomniane turnie~ C'!"ł;, 21.00 „w e>~io·nH! ,mo
waż kwa.s.ak mlekowy i k.was
- wyra·ża.ja, się o niej rów·
iilm fab. prod.
stronice-". - uBiedi.'Onie" _ fra.g ... J€J m.1l?SCI
środ
organicvny (żytni) są
nie.ż z pełnym lllllllaniem.
ment powieści. 13.15 Gra Polscka włosk1eJ (W).
kami lba.kteriobójczymi w daI<apela Fe.liksa Dzierza,nowSlkiego.
lipca.
27
Poniedziałek,
kobiet,
jest
- Niewli.eloe
nym przypadku.
13.45 „Zielony Magazyn". H.oo
19.30 „Tyl:ko jedna dziehnica"
ktc>re by .się tak ja·k ona J>O„Niedziela na wsi". 15.00 z żyda rep.
telew. (W). 20.0-0 Dzienni•k teihvięcily d1<1. eud•rego d.z iecZwiąZlku Radzi€ct<lego. 15.30 „NaJednocześnie LZPP zwracają
(Wl. 20.20 Fliim krótkosi słuchacze sami układają pro- lewizyjny
ka - mówi sędzia Zofia Bari
LC>dzi z
się do mieszkańców
Tele'l'eatr
20.50
(W).
metratowy
gra·m muzyczny". IG.OO Wiadomoś wilZji - „Gracze" M . Gogola (W) .
pl"zestrogą, aby za.chowam> odnfoka.
ci. 16.05 Tygoonlowy przegląd wy
powiednie warunki higieniczne
darzen międzynarodowych. 16.20 22.10 Ostatnie wiadomo5ci (W) .
Jedyną rwirywlu\ p. Ziel„Tania" - s1uchowi.sko. 17.&1 Wy
skiej jest. spa.cer w chwifacJ1
nild „Toto-Lotka". 17.52 Muzyka
wo!Dych od za.jęć. A .że tych
tan„ wyn1ki regionalnych · gie•r
wolnych chWiill jest mal<> i
liozbowych. 18.00 Wiadomości. 18.()5
chore no0gi odma.wia.ją poolu
Muz. tan. 18.50 „Wesoły kramik".
S"L-Cfuiitwa. - toteż i spa.cerów
19.05 Melodie tanec>llne ora-~ wyni
jest niewiele. Na inne OO'Zkl najciekawszy.eh. imprez siportow:vch. 19.30 Gra Orkiestra 'l'a.necz
rywki brak środków.
na PR. 20.00 Tydzień w kraju i
Kiedy rna;pfytuję Bogumiłę
na świecie. 20.26 Wiadomoś~i sp-or
Ziels1ką, ską,d czerpie 6'Wój
towe. 20.30 „Matys!a>kowie". 21.00
lata. mijają piosenki".
„Mijają
01>tymilmn i swoje siły, ()(}.po21.45 Muz. tan. 22.00 Mówi Wlcden
wiada:
- sprawozdanie dźwięko·we z otwarcia Fes·tiwa·l u Młodzieży. 22.30
- i;a,·wsze uważa.lam. ze crcy
Muz. tan. 2-3.00 Ostatnie wiadoste sumienie je.st wadmie.j&"Le
mości. 23.10 Melodie tanecz•ne.
niż majątek. A ja całe ż;ycie
byłam uc:wi.l\Va i chOO jest mri
PROGRAM II
ciężko, nie ża.luJę, :ile tw\
10.20 Felieton literacki. 10.30 Nowe
na·grania. 11.00 Poezja i muzyka.
szlam dl'Ogą..
11.30 Sluchaitny muzy.kl lu.de>wej.
11.57 Sygnał czasu i hej'nał z Wie
Mairzeń na. prz;y~ość ma
ży Maria·e>kiej . 12.20 (Ł pr . Il Ko.11
pallld. Bogumił.a. nd.eiwiele.
cert. rozrywkowy w wyk, Ol'kiestry Mandolinistów ŁRPR p. d,
- Mnie tam już nfo nie po
Edwa.rda C.iukszy. Sollstka - Zotrzeba. ŻycJ.a. pirzede mną Już
12.04
ksyloofc>n.
Pychińska fia
niedużo. Byle tylko tego sieWiadomO<lci. 12.10 Porane~< symfo
rotę ~h<llWaAi na pon:ą,dne
n!czny . 13.10 Technika i Pr0<blego ezrowieka.. Jakbym dostamy. 13.30 Audycja satyryC12:na. 13.50
ła lżejszą pracę, t1> by ml byKoncert ży<>Zt!li.. 15.00 Dla dzieci
ło łaitwiej. A poza tym - C2Csłuchowisko pt. „Syn wie~kiej rze
ki". 16.00 (Ł) .,Na filmowej palegóż me.gę SiOibie ~ć. Chycie". 16.30 K-0ncert Chopinow<S>ki.
ba tytko tego, żeby ludzie byli
17.00 W'iadomości. 17.. 05 Koroopoodobrzy, bo doobroć ludzką, dlu
Na wystawie ZSRR w Nowym J<>rku modelkii radzieckie roz.
dencja z zagrani.cy. 17.20 „Pod;wie
go się pa.nrięta..
mawiają ze swymi amerykai1skimi ke>lcżamka.ml (druga z lewej
czorek pnz:y m!Jkro!•onie". 18.5-0 Me
pierwsza z prawe)) lttóre demon&trowac będą m<>dę USA na
i
lodie taneczme. 18,59 Wynil.<i „sy.
wystawie ameryikań&ltiej w Moskwie.
Ada Ja&krulska.
renki". 1'9.00 Wiadomości. 19.05 (1'..) •
FOT - CAF
„Łódź w gawędzie, wierszu l pio
- - - - - • - . . . , . . . , _ _ _ _ sence". 20.00 Or.kiestry i ~e.spo-lY

Na~odę

Urlopy
wczasy

Po

radość
•

1

Uwaga, pasażerowie trasy słońce
Lódź

Przed

Kaliska - Lowi.-z

konkursu „4 x naileosza"

„

kQ-i

I

Nad morze l nad fol.iora, w
góry i w lasy wyjC'.i:dża.ją z L9·
dzi codziennie tłumy urfopowi
C'ilÓW. Ka.żdy chce odpi>Cząć, za
bawić się, wystawić na słoń·ce
białe wydelikacone ciało, nachwyta.ć jak najwięcej piękna.,
!Jy go starczyło na ealy i·ok.

Jak już pisaliśmy, w tym ro
ku sierpień jest o wiele ła
skawszy dla wczasowiczów niż
lipiec. Biuro Skierowań FWP
postarało się o za11ewnienie lodzia.nom najładniejszych szlaków turystycznych: szlak Skal
nej Ziemi (od 5. VIII.), szlak
Liczyrzepy (od 12 i 28. VIII.),
szlak Warmii i Mazur (od
24. VIII.) ora.z szlak Ziem l{lodz
kiej (od 20. VIII.). Ten ost.atni
szlak o.bejmu· Kudowę, Pola- - - - - - - - - - - - - - - nicę, Dusznik.'. i Międzygórze. A
zatem Kudowa, którą zaP-Owiadaliśmy wczora.j odrębnie, webu
dzi w skład tego szlaku i m:ldi.ielnyeh skierowań do niej
Biuro Skierowań nie po.siada.
Dla. uzupełnienia. podajemy
równiC'i:, że wezasy w Kazimierzu nad Wisłą (od 20. VIII.), na
które (jak pisaliśmy) można
jeszcze otrzymać skierowania,

~łljl
I to ma być?

I kategoria •

....

O. „chorym" chlebie

.

rozmawiamy z dr J. Zańskim-dyrektorem St. San. Epid. wŁodzi

!
'1

Ra.rlio

t.•

taLQWizja.

'!m~i~~!!ewi2![!ecb;

!

I

Spotkanie przy... kapeluszach

10-dniowymi tu·
są wczasami
rystycznymi. ·
Poza tym informufomy naszych czytelników, że oi, którzy pragoną wyjechać nad morze z rod7.iuą moga, skt>rzystać
z rzadkiej okazji. Lódzka Fabryka. Termometrów dysponu„
.ie <;-osobowym domkiem w Jelitkowie koł-0 Sopotu oraz jednym mie,iscem dla mężczyzny
w dmnu clwuost>bowym. 'Vszel
kich info1·macji na ten temat
udziela p. Wieczorek, tel. 206-33
n-0spieszyć,
Należy się jednak
gdyż wczasy w Jclitko'"''ie roz
wypoczynają. si~ 29 bm„ a
autokarem nastąpi we
jazd
wtorek 23 bm. (as)

przech-0wywaniu pieczyNadmierna wilgotność,
wa.
magazynowanie
zbyt długie
chleba i brud, zwięltsa;ają ży
wotność bakterii powodujących
procesy rozkładowe w pi-e=ywie.
Pl'ZY

W zwi1rizku z „epidemią" atazwróciliśmy
kującą, pieczywo,
d-0,da.j1kowe wy.ja.śnienia
się o
do dr. Jerzego Za.ńskiego
dyrektora Stacji Sii.niłarn~Epi
demiologicznej w Lodzi.

- Jak.ie zmiany następują,
panie dyrektorze, w pieczywie
zaa.ta.Jmwanym „chorobą ziemniaczaną"?

- Oklreślenie „choroba ziem
ni.ac-..:aina" jest tuta.i bardzo umowne. ObiE>.kt.em choroby za
sadrniczo może być ty1ko żywy
orgainizm. 1W naszym p·rizyp·adku chodzi o za.ka.renie mąki
przez ~akterie Bacillus Moese.n
tericus. Chleb zaraż.ooy tymi
bakteor"iami, nabiera po p€'.wnym czasioe '1xzykrych wla.ści
wośd: mięki.sz 1;t.a.je .się l.epki
i śli.lski; pk.x:zywo otrzymuje
za,p.ach dnllin'.ący, przykry dla
pow<Jlllienia. Taoki chleb nie na
daj-e się już do spożycia. Wg
badań labora.toryj:nych mą.ka w
p:'.ekarniach łódzkich j.~st E-ilprzez baikterie
nk~ zakażona
M,e.s.ente!'ku&.
-

C.'zy bakterie Mesenlerfous
dla. ludzi?

są 1•ó\vnieź groźne

- Nie. Ni-e są to w żadnym
wypadku >baikterrk chorobotwór
<."Z>C. J-e.clnakże 1;;.pożyde cl1J,eba,
w którym daleko pos.unęly się
już pr<i0€sy roz-!,lad-O<We, moż:
i!;~J>Owocliować r-0·z,s1tro.ie a na.wet
1rnt:ar żolą.dJka hllb jel tt.
- Jak,ie środki pocljęla Stacja Sanitarno-Epidemiologiezna w celu popra,wienia sytuacji?
Prnecle wszystkim na.stawiamy się na zwiękos.zoną kontrolę obiektów, g.dzie pr.z,echowuje 1;;;ę mąkę i wypieka
ch leb. D(}tyczy to zairów.no mly
nów, magazynów mącznych i
p'eka.rn.i. N ' e12a•leżn;c <J·d upałów, :ua duży s.topiel'l zakaż•mia
mąki i pieczywa pon0&zą winę
pie'karniiZ łóclzki-e, które nie
dbają o właściwe dezynfek-owa
J)'rodukcyjnie pom1eszicz.e1\.
nych. Dla przykładu. ma.gę
fakty z <JIS.tatniej
przytoczyć
pr7-eprowadronej w
k()l!l~roll
pieka,r.ni przy ul. PKWN. Kont.rola wyikacz.ala, że w piekarni
pan.u.je &tan zd.ecydowa.nie anzałoga nie
uświado•mkm:a o za1•·a.dach
widl01W10go oclkaża:n i a.

tysanitamny, a

}ast
}Jl!'a-

'1W=. R. G.)

l'.~ta•1racjo

„Tii:oli" to ,ieCJ
na z niewielu w Lodzi.
/aóra dysponuje dużym
ogródlviem. Nic też dziwnego.
upalne dni li.pcowe. a
że w
zwłaszcza w święta i nied.: ie!e, u:iele osób spożywa tam
posiłki, a przede ws:z.yMkim obiady. W porze południou:ej
nieopisany
tu
więc
panuje
ruch. To jednaJt co dane n• i
bylo oglądać ostatniej śr:>rl>J
cech
miało
nie
lipca
22
lolwlu l kategorii, którą ta rE1
stauracja posiada.

R

Bylem świadkiem scysji wie
lu /clientów z l:elnerami. Cią
gle walania o karty ze spi•em
p(}trnw. dl11gie wyczeli.iwanie
na. pos'ilki. powo·du_ie zdenenco
icanie frlientów, 7;,tóre z kolei niestety udziela się i lrelnerom. Ich opryskliwe odpowiedzi nie sa abs(}lutnie omo.ką uprzejmo~ci jaka powinna
/<:elnera w lokalu
cechować
niemal najwyiszej kategorii.
- Jak dlll~fo C?ekflć mam je
szcze na ten. befsztyk• - pyta
jeden z klientów kei.nera.
- Tak cl/11go aź dostanę :z
kuchni„ P1·:ecież pan widzi. że
nie siedzę - 1·eplikuje „pa•i
w białej 11ia1·ynarce". - Niech
van nie ma do mnie prete1uji,
kuchnia ni.e mo::e nadążyć z
wyda.wan·iem potrau:.
- 7'o po co stawiacie tyle
stolików, skoro nie możeci.i
konsumen·
obsluiyć
s.r.yblw
tów? - pada rzecz<Jcu:e pyt~
nie.
Uwija się moc pikolal•ów to lr:;eba przyznać. Lecz gd'IJ
Jeden z konsumentów poprosił o Tachun.ek, uslyszaJem nd
sporządzam
powiedź: ja nie
rachunku, to należy do kelnera. Prawda jak .. grzec.'.'.nie"
klienta
prosbę
reagu.ie. na
przyszły kelner.

Gdy jeden z konsumentói~
tej właśnie srody 22 Upca wyblagal w re.witacie od kelnern
zamiast spisu potra1·
kartę,
przyniesiono mu jedynie tekturową\ obwolutę. Spisu da1t
w środku nie bylo.
Mamy prawo wymaącrć i żą
dać, by obsługa w „Tii101i" lok.alu I kategorii bula gr:eczna i itprzejma, by p!l;.olacy nie
reagowali arooancka na proś
by klientów. Mamy też prawo
domagać sie ta!de.i organiz11cji pracy, by konsumenci nie
czelcal'i god~inami na podanie
potraw. Jeżel:
zamówionych
nie nadążri /:/1.chnia to albo
personel,
trzeba _ powięknyć
albo tez, jeżeU Io jest niemożliwe, trzeba zrrwiejs.r.yć ilo.~ć
stolików. Sama renoma naz~vu. ,.Tivoli" nie wystarczy, Je
zeli tak dalej będą obsługiwa
ni lwnsumenci w „7'ivoll". to
(}bawia.my się, ie w niedlupi.m
czasie lcuchnia bedz1e tnia!a
nie za wiele roboty. a wpro~t
przeciwnie - nie będzie miala
k.omu wydawać ·posilków.

.

C$k)

W AZNil TELEJJ'O~
Pogot. Ra,tullkowe
Pog<>t. Milicyjne
Strat Pożarna
Kom. MieJ&ka Mo
Kom. Ruchu D~ogowego Mo
PrYW. Pogot. Dziec,
Pryw, Pogot. Lek.
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Przetare- nieograniczony
Łódzkie Zakłady Metalowe Przemysłu
Terenowego Przedsiębion!Clwo Państwow-e
Łódź, ul. Strzelozyka. nr 26-28
OGŁASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na chromowal11ie armatury sieci domowei na
podkładzie niklu odJewa·nej w piasku z mos:ądZJU.

·

Miesięczny przerób wynosi ca 20.000 dcm!.

W przetargu mogą brać udział pl"Zedsiębior
stwa państwmve. s~ldzielnie oraz prywatne.
Oferty rz: PClda:niem ceny z.a 1 dcm~ prosimy
składać w zalaJrnwainych kopertach w dz. gł.
tec.1'no~og~ ul. Strzelczy<ka 26, II p. gdczie zna.ido

obejTZenia

wzory

. Komisyjne otwarcie ofert nastąr;>i w dniu 10
s~rpnia 1959 rok.u 0 godz. 12 w dziale gł. tec nologa uL Stt-zeicrzyka 26.

się dowolny wybór oferenta a
także unieważnienie przetargu bez podania
Zastrzega

'.Przyczyn.

5480-K

EKONOMISTĘ
z kilkuletnią praktyką
na stanowisko inspektora kHtroli
wewnętrznej przyjmą
ZAKŁĄDy MIĘSNE w

PADIANICACH

ul. Żwirki i Wigury 19.

Przetarg nieograniczony
Łódzkie

Prz~iębi1)rstw0

Geologicmo-Inży~

ntt~rskie Budownictwą.
w Łodzi, ut Nowa. 29-31

OGŁASZA PRZETARG
na

wykonanie

malowania kO!Ilserwacyjnego

wież etalawyoh odlwiertnic w ilOści 12 sztulk
rz: ma.teriał-u wykona'W{:y.
Srezególawych informacji udlziel.i dział gl.
mechanik.a, ul. KilJńlSdtiego 195, tel. 407-83.
Oferty należy sk·ladać w se'k.retariacie przedsiębior...o;;twa do dnia 6. 8. 1959 r. Otwarcie ofert .nastąpi 7. 8. 1959 r. Zas'bmega się wybór
cferenta W'Z.ględnie ooieważ.ru~e przetargu

bez poda.pia po~o:d~

.\
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A więc na.reszcie po warszawie i kinomani lód.zcy doczekali
się.
W sobotę ws<1:edł na ekran
(czas

dzieit od
go<lz. 10 do 20) od da w na zapowiada.ny film amerykański pt.

~498-K

wyświetlania cały

„PIKNIK"
gwiazdą hollywoodzką KIM NOV AK. Zobaczymy ją
po raz pierwszy na ekranie w
tym wlasnie filmie. „Piknik" to
dobrze zrobiony komediodramat
ws-półczes:1y (reż. I, Logan), któ
ry znalazł się na lisc·ie 10 najba.rllzlej kasowych fllmó ·.v USA.
Wg krytyki zagranicznej <;ople·

u

słynną

KIEROWNIKA

gospodarstwa

'INŻYNIEROW, technologów i k1>nstrukt<M-ów

do dz. głównego technologa, inż. konstruktorów
specjalność si1lniki spalinowe inspektora do
cliziału inwestycji z uiprawnie~iem prowadzenia budów, ekonomistę do działu planowania
i orga1rJizac.ii. toka.rzy pociągowych i rewolwerowych, ślusarzy remontowych, robotników
produkcyjnych i goLO"poda.rczych oraz dozorców obohodowy<:h za·trudni \l\-1ytwórnia. Sprzę
tu Mecha.nicznego w Łodzi, ul. Przybyszewskiego nr 99.
5484-K

dała

wyświetla

Kim

„Bałtyk".

miczny tro gr o dz! e,

z

do
soboty
kino
Film barwny, panora
akcja toczy się w Pio

„TU S·A LWY"
to tytuł filmu prod. czechoslowackiej wyświetlanego od poniedziałku na ekranie kina ,;Wisła", nakręco.nego przez znanego reżysera Vaclava Krskicgo
w głębi kopalni
„Vojteska"
- 1.050 m pod ziemią. I to dramat psychologiczny .
Czy nie za dużo dramatów sza
nowna CWF, Jak na tak piękne
lipcowe dni?
Lu-Ga

• ,SIOSTRY" cz. II,
prod. radzieckiej - dramat o•
party na słynnej powieści A.
Tołstoja
„Droga przez mękę"

wykształcePo

długich

ciężkich

i

zmarła.

S.

t

cierpieniach

P.

Pływacka

Helena

Pogrzeb odbędzie się w
niedzielę
dnia 26 lipca. br. o godz. 15 z kaplicy
cmentarza. rzym.-kat. pr-.ey ul. Ogrodowej, o czym powiadamia. pogTą:i:ona. w
głębokim smutku
SIOSTRA

MISTRZO\'V na krosna kortowe. tkaczy na
kroona .korto·we i angielskie, cerowaczki, śrubowników, przykręca.czy, brygadzistę do brygady remontowej na przędzalnię,
ślusarzy,
tokarzy, »1'7lewijaczki
wężowe, robotników
...

nie · -yikwalifiikowanych do t;>rac pomocnicz.'~h
woźnicę, dO'.Wrców PG. '~
1· transu. orrtu.
I1ząd1k:.O<wych, d1>1lorców do pilnOl\1\Tlrnia _obie'kt·u zatrudnią natychmiast Z.P.W. im. A.
s~·uga,
ul. Sienkiewicza 70-72.
5495-K
••
w
A
ZASTĘPCĘ gł. księgowego z wyż.sizym wY-

W dniu 24 lipca. 1959 roku flO ciężkiej
i dług<ttrwalej chorobie 7..marła w Warsza.wie

kol. MARIA PANASIUKOWA

·kismałceniem

zasłużona. działaczka. ruchu ludowego,
która Gd najmłodszych lat aż do ostatniego niemal kresu życia. wiizystkie
swe siły i umiejętnośc~ poświęciła niestrudzonej pra.cy społecznej dla. dobra
wsi polskiej, pracują-0 czynnie w wiciu
organiza.cjach 8połecznych.
Szczególne zasługi położyła. na. polu
podnoszenia. oświaty i kultury na wsi
wychowują-0
wiele nowych, młodych
kadr ~ała.czy wiejskich.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 27 lipca. br. o godz. 11 we wsi Szynkielów

ekonomicrz,nym i 3-letnią praktyką ew. średinim wy!ksztakeniern ogólnoJt&Zrtalcący•m lu•b zawcdowo-ekonomiczny.m i
•
k ·
7-letnią pra1k:tyką w ks-ięgow<Jsci oraz ·s1ęgowego na maiterialówkę z odpowiedni!Ili
kwaUfikax!jami przyjmie na'1:ychmiast WoJewódzzka
Zbln-rnica. Przemynłoovych Snrow• 1 5
ców Wtórnych w Łodu, ul. RewolucJi ~ 90 .r.
n.r 64. Warun'ki płacy i pracy do omowien?a
na miej•s ou.
5497-K

Ili

Pl>W. Wieluń.

Oł:eść Jej pamięci!
SAMOCHOD „Skoda" C1'.te
WOJEWODZKI KOMITET
rodrawiowy w
dobrym
stanie <:>kaa:yjnie s.przeZSL w ŁODZI.
dam. Klonowa 52a
,LISY niebieskie z wczesnych wyko<tów do s-pr;ze- SAMOCHOD „P-70 Kom- Dr KUDREWICZ specja-

NIERUCHOMOS&I

dainia. Łódź., Trawiasta 9, bi", stan ba-rdzo dobry ~
spreedam. _ Wladomośc
Łódź, ul. Sterlilrl.ga 17, K.
złotowski w godz. od 16
do 20
13982 G
~~ta~f~ńi~am rz: h~~~~~vą'. MOTOCYKL „Iż" 56 IZ

UCZNIÓW do na·uki w zawodzie muiranzatynkarza przyjmie Łódzkie Przedsiębiorstwo
Budownict~a
Uprzemysłowionego w ŁOdzi,
ul. Urzędnicza 45 (róg Sędziowskiej'). Wymagany wiek ukończoine 18 lat życia. Zgło
szen.ia przyjmuje dział zabrudlnienfa I piętro,
r.>0ko.i 107.
5454-K

INWENTARYZATORA, referenta. branżowe
go ze znajomością fotografilki oraz dwóch zastępców kierowników sklepów za•trud:n~ od
zaraz „Foto-Optyka." P.H.D. Łódź, ul. Wigury nr 21. Wymagane średnie wy.k&tałcenie.

„Pikniku"

niem co najTil!Iliej śrędni·m i najmnieJ 3-5-le
tnią praktyką w PGR na stano•wjsku kiero·k
d
t
• b
t
sta~zego
wn" a gospo ars wa 1 U
zas ępcy,
rn
księgowego z przygotowaniem i r;>rakty·ką,
kierowni-ka gorzelni 01·az planistę-statystę do
ins.pektoratu zatrudni od zaraz lub od 1. IX.
•
1959 roku IDBpektora.t P.G.R. Choszczno WOJ.
Szczecin. Waruinki pracy i placy wg. układu
z,bioa:owego pracy. .
5500-K

Ul PRACO\YlłlCY POSZUllWAlłl Ili

KIEROWNIKA budowy (~pecjalność budowa
i remonty lini.i na.powiebrznych telekom. i
e.r,erget.) do pra<e na terenie Radomia oraz 6
majstrów (w tym na teren Łodzi trzech na
teren Radomia dwóch. na teren Lublina' jeden) z długoletnim s•tażem pracy, specjalnością budowy i rem.ontów Hnii napow. - zatrudni od zaraz Łódzkie Przedsiębiorstwo Ro
bót Telekomunikacyjnych Łódź, ul. Wólczań
ska 10.
5466-K

ro rola w

Novak światowy rozglo-s. Przekonajmy się sami.
Ii.ino, w którym latem najchęt
niej przebywamy, Tatry-Lemie,
zaprezentuje od wtorku
„CZLOWIEKA
W PRZESTWORZACH"
pr<>d. angielskiej. F·llm ten oparty jest na prawdzJwym zda·
rzeniu i przedstawia sensacyjny
epizod z życia pilotów.

„ WolnośC"

kina panoramiczneg·o

Dyzury
.
aptek

*

du.Ją się Jednocześnie

!

biletów na 2 ttnl naprzód
do kin: Bałtyk"1 Polonia"
'Wisła"
W16k
niarz"' "wolnoŚć•:' -w
Ośrodku" Usług Fllmowych ul. Wigury nr 2
godz.' 12-15.
'
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PRZEDSPRZEDAŻ

„Kapitan
g. 10, REKORD (II Rzgow11, 12, 13, 14, 15, ló, 17.
ska 2) Poranek godz. 11.
300-0
uMiłość po południu" „Guendalina" prod. fraa1
333.33 prod. USA dozw. od lat cuskiej doxw .od lat 18
18.~. 18. 20.30. 27:7„„MI
533-5:0
g. 15.45, .18'„ 20.15. _27~7
MOI
g.
359-11> łosc po południu
„Guendalma
g. lo.45,
9.30, 12, 14.30, 18, 2-0.30. 18, 2-0.15
Progra;'ll dla najmro<I- STUDIO (III - Bystrzys:zych Jak wyźe,J, g, 17
eka 7-9) Bajka o smoGKO (Tuwima 34) nie- ku" g. i':i. „Kobieta w
TEATR
POWSZECll!NY czynne.
oknie" prod. USA (Obr. Stalingradu nr 21) ŁĄCZNOSC (III - Józe- dozw. od la•t 18 g. 15,
g. 19.30 „żOłnierz I boha iów 43) „Rancho Texas" 1'1.15, 19.30. 27.7 „szu- 26 · 7'
ter", ~7.7 nie-czyruny
prod. pol&klej dozw. od ka.m mojej dz.iewczyny" Pabianlcika 56,
PlotrTEATR MŁODEGO WI- lait 18 g. 15.30, 1'1.30. 19.30 Pr-Od. radz. dOiZJW. Old kowska 127, Tuwima 59,
DZA (Monius:oki nr 4a) Z7.i - nieozyntne
la•t 12 g. 17.15, 19.30
Zlelcma 28, Wschod.n.la 54,
g. 19.~ „Sobót<ki". 27.- Ml.ODA GWARDIA (Il - SOJUSZ (II - Nowe Zlot Limanowskiego 37,
T nle·c:i.YtOny.
Zielona 2) „Winchester
no) Pora-t<ek goctiz. li. 27, 7.
~ATR ŻY.DOWSKI (Wi
73" prod, USA, dozw.
„Cadet Rousselle" pro<!. 'ruwima 19, Wólczańska
M ojwłsik1ego ~5) g. 19.311
od lat 12 g 10, 12, 14, franc. do2lw. od lat 12 37. Piotrkowska 225, Zgier
" e t>i:h FreJłech"
16, 18, 20. 27.7 - pro- g. 14.30, 17, 19.30. -27.7 ska 146, Nowotki 12, WojPczo&tale teatry niecz;)ll1- gta.m i g<>d.z. jak wyżej
„Rancho '.l'exu" pro<!. ska Polskiego 56, Dąbrow
ne.
MUZA (1 - Pablanwka polskiej dcxzw. o<I lait ta sklego 24-b
M
" :to •
173) „Przygody Sindba- g. 17, 19.15
AS Al. Kośclusdd 48
UZEA - nieczy.nne.
da żeglarza" god.Z. 11. STYLOWY (I - Kilińskie pełni stałe dyżury nocne
~ ff. oJC·
„Sładamt bandy" prod.
go 123) Pora.nek godz. li
zoo - czynne g. 9--20
rad!Z. dozw. od Ja.t 14 g. „Nocny nalot" prod. an
DYŻURY SZPITALI
:f. ~
16, 18, 20. 27.7 „Sla<laml giel,l<iej
do:ziw. od lat
bandy" g. 16, 18, 20
l~:. g. 15.30, Hl, 20.30. 27.7 Położnictwo: Polesie
PA
LMIARNIA - czynn ·ODRA (Przędzalniana 68) „Nocny nalot" g. 15.30, część Bałut (pacjentki z
g. lG-18.
nieczynne.
18, 20.30
poradni K przy ul. LimaPIIONIER (II - FrM1.cisiz- SWIT (II - BałUciki Ry- nowskiego) - Szpital Im.
kańsika 31) „szewczyk nek) „Zaczarowana <itu Madurowicza, ul. KrzeDratewka" g. li. „Ma· dnia" g. li, „Ania t Ma m1enleoka 5; Sró~leścle,
rianna moich marzeit" nja" prod. NR1'' d·ozw. Staromiej!>ka I ozęsć Ba(W nawiasach podajem
prod. f.ranc. doz.w. od od lat 7 g. 16, 18, 20. łut (pacjentki z pora~!
k;;;tegiorie kim)
lat 16 g. 15.45, ia, 20.15
21.1 „Ania i Ma.nla" g. K przr ul. Sędri:lowskleJ)
ADRIA (II, - Studyjne 27.7 „Marianna moich 16, 13, 20
- Szpital Im. H. Wolf, ul,
Piot1·kovJska nr 150) marzeit" g. 15.45, 18, 20.15 TATRY-LETNIE ( remJe- Łagl.ewnlcka 3 ł-36: Ruda,
„Uśmiecrn no-cy" PIJO<i. POLONIA (premierowe - rowe - SienkieJicza 40) Choi.ny oraz pozostała
s:zwed!z.klei dozw. od lat ul, Piotrkowska nr 67)
Eskadra
Nietoperz" częśc Bałut (pacjentki z
18 g. 14, 16, 18, 20. 21.1 „Dziewczyna z gitarą" prod. NRD d~w 00 lat poradni K przr ul. Cmeng, 16, 18!, 20
prod. radz. dozw. od lat ia g. 21 - kino· czynne t;;irnej) - Szpital lm. Cu1
BAt.TYK ·(premierowe 2• g. lO, 12• 14• 16 • 18 • 20 tylko w dni pogodne rie-Skłodowskiej, ~l.
Narut<>Wlicza 20) „Sio- ;•.7 - program Jak wy 27 , 7 _ program i godz. rle-Skłodowaclej !o. Custry" li'seria prod. ra- zei, g. 16, 18, 20
jak wyżej
26. 1.
dzieck·,,,.,
en - Ogro
eh irurg1
·
·a·• .,.,.p
~. lt a.' im.
·
doz, i~, panora miczny, POPULARNE
dowa 18) „Rancho
Te- WISŁA (premierowe
Tuwima 1) „Szpieg z dr Sterlinga, ul. Sterlin12 ~ 0v. ?d lat
7 3 16 g. 2 ~o.7 xas" prod. polskiej _
., ' IS, i . 0, ro.
•·
<lozw
od lat 18
17
Talwanu" prod. ciliń- ge 1- 3.
.
;;,_Ten •.• który mttsi U• 19.1" . 27,7 nie.cz' g.
'
sklej dozw. O·d lat 16 "· Interna: S>lpi.tal Im. dr
rze~.' pr·od. frtl'Ilc.•,
~ nne
10, 12.30, 15, 17 .30 , 20 . Sonenberga ul. Plenmy 30
:;r~;:,.k1e.1 pa.n-oramle<L.ny POKOJ
~~ - Kaz1~lerza 27.7 „o jedno życzenie (Stoki)
12 30 · Ood la<t 16 g. 10, nr, 6l " . zy pióra„ g. 11 za wiele" prod. a•ng. Laryngologia: Szp. im.
17.30' ~g·
„S•ilostry" g . f;a~:ujci~:.,,~s~ ~r~. dozw. od lat 14 g. 10, 12. d: Pirogowa, ul. Wólczan
1
, '
·
• a 27 7• 14. ,',Tu są lwy" prod . ska 195.
10~ 45
nKM CNaWrot 27) „Mel- g .
· . • lB, .2-0.lo.„ •
ceeS'kie,i dozw .od lat 16 Okulistyka: szpital Im.
duję posłu-~i·e" ~--'
„Czaruiące tst<>ty
g. g 16 18 20
d- J<>nschera ul Milio
·~··
·
'
'
'
•
·
czesklej. d<>zw
od,,....""
lat 15.45, 18, 20.15
WLOM:NIAR:L:
(premiero- nowa
14.
16 g. 18, 20. 27.7 nie- PRZEDWIOSNIE (I - Ze we - ul. PróchnLka 16) 21. 1.
czy>nne
romskiego 78) „Biedni, „Zemsta zza grobu" Chirurgia: Sz>pi:taa lim.
:OWORCOWE
ale piękni" prod. wło- prod. franc.-włookJej - dr Pirogowa, Ul. Wólczań
.
.
(II Dw.
skie3·, dozw. od lat 18 dozw od lat 18 g 10
KMal!sk1)
w
g . 1.....
, 30 , 17 ·'Ni
„ 20 • 1c 27 ,7 12.30, · 15, 17.30,
·
elbour „Spobkanle
"
20 · 27.7' ska 195 ·
łat 7 g. ~.~ l0.40d,~io, ~ pz·eroga·l 'm i godz, ja.k wy program i godrz. i'ak wy Interna: Sz;pltal 1m. dr
15.40. 17.20, 19, 20.40. 27.7
j
.. •
. żej
.Jonroilera, ul. Mlh~noprogram i god!Z. ja.k wy 1 MAJA (II - K11In9k!e- WOLNOSC
(premierowe wa lł.
zej
go 113) „Bonjour Paris" - Przybys:zewsik!ego 16) Laryngolog:ta.: S'l'«J. im,
. g. 11, „Zemsta k<)S>JtlO·
„Piknik" prod.. USA _ N .. Barlickiego, ul. KopGDYNIA (II - 'l'ltwlma 2) :.u" prod. ang. doz.w. od panoramiczny doow. od C:n5'k1ego 2.2.
Program dla •najmloct- la·t lfi g, 15 .30, 17.30, 19 .30 lat 16 g. 10, 12.30, 15, Okull&tyka: Szipiita1l ~m.
szyoh: „Kotek Napło 27.7 „Zem&ta kosmosu" 17.30, 20. 27 .7 - pr.ograan dr Jon.oohe1·a, ul. Mitiotek", „Parada zwlet'zątu g. 15.30, 17.30, 19.3-0
i godiz. ja•k wyżej
nowa 14.
316-82

r

Dojazd tramwajem 11,giertk1m, przystanek ;;Zioło14149
wa"
G
CEGŁĘ w dobrym "gatun-

;f3el.
i\1'

wózkiem nowy spz-<Ledam

S6-0-90 od

goozi 3~~ 2 ~ Kili1'lS<kiego 60 m. 67

B·ka PIANINA for.tepiany
stroi - naprawia - ek.slub a:amieniP na mniejszy pertyza. Korektor-sitro1~
ciE'l Gulgowski Lódż, Zarz:a dopłatą. Smugowa 3, chodnia lOl
tel. 265-48.
KopacrzeW1Sld
14130 G uwaga! Sprzedam pianiSAMOCHOD „Opel-Olim- no. Instybuoje - pr:zele14030 G
pia", stan dobry spro:.e- wem
dam. Łódź, Tarnka 4
SAMOCHOD
„Moskwicz
MOTOCYKL „Iż" nowo- 400" sprzedam. Stan barczesny z kosze-m lub sam <Wo dobry, Ul. P'!nansokosz nowy pUnie spr11:e- wa 28
13978 G
dam. Ur!Zęd<nicza 9 m. 38 l"'I-ATKĘ
~"ro~enlową,
r·
u
· t
~„
""'
ioyna,
pię ro
br.:..mę żelazną, słupki MOTOCYKL ,.SHL" przód sprzedam. Ul. Złota nr 8
teleskO'PY oraz „M-72" z tel. 358-04
131167 G
koszem &Przedam lub o:a SAMOCHOD osobowy mienię na samochód ma „Slkoda", stan idealny pil
łoll.trażowy, Gliniana 56 nie 9praedam. SierakowGABINET dentystyczny, sokiego 93a
14067 G
pra.cowinię technic.ziną 0 - SAMOCHOD osobowy mar
raz obraz d12:ieto sztuki - ki A.dier małolitrażowy
sprzedam. Tel. 38 6-8 3
w bardzo dobrym stanie
CEGIE.LNIA Kluka Mie- si;;rzedam. Wia<iomość
czy.sław wieś Gadka Sta- Łódź, ul. Spraiwiedliwa 14
ra k. Rzgowa poleca ce- m. 10
glę cze!'WOlną pełną. wy SAMOCHOD mal'ki „PosoJdej jakości (maszyno- bieda" sprzedam t.agiewwa). Dojamd tramwajem nicka 216 dojallld tramwa
nr 42 'Iluszyn do SkraJ- jem 16
14043 G
13 34
<1ej
~ G TELEWIZOR „Bel·we.der"
SKUTER „Lambretta" na nowy _ duży ekran, zadotarciu sprzedam. Tel. m:ecilę na nowy „WFM"
5Hi-27
D2lwonić
międ!Zy lub ·„WSK".
Tel. 437-'>6
.g·odo>: .. 19-21
(pcniedziałek)
SAMOCHOD „Wartburg"
mulo używa1ny sprzedam.

35~.Ts~;,Y~~bry"I!Pa~edam

DOMEK mu-rowany trzyiz•bowy <Z pięknym og-ro
dem240.000
i garażem
sprzedam
za
zł. Wia-domość
Mavc1na 15 m. la oficyna
4034 G
·
io ha ZIEMI zales·lonej w
tym ia ha lasu 40.,Jetniego nadają<:e.g·o się do wy
rębu,
res:zitę
8-letmie.go,
.zmli!jdujące się
około 30
km poza Łodzią spr!Zed& m lu·b ri:alfllienię na sa
rr10c.hód „WaDS1Zawa" nowy. Wladvmość tel. 501-45
BIURO Pośredtnicbwa Spół.\
ctz;elni „czystość" PiotrRowska 39 tel. 205-75 posi.ukuje <io kUJP•rn piac&w, wllli obok Radios1a
ej; (mieszkanie 5-pookojowe na zamianę), gospo<iarstw blisko Łodzi.
GOSPODARSTWO
rolne
15 mórg w tym las, lą.ka
przy N~. sa<i, zabudowania (nadaje się na let
msk-0) sprzedam. Oferty
pisem-ne
„14145"
Biuro
Ogłoszeń, Piotrkows1ka 96
DOMEK murowatny <iw:uizbowy, ogród (żabieniec)
sprzeda1m. Mles!Z>ka.nie do
zamiany. Oferty pise·m ne

GL<:'WNEGO księgowego, kierownika magazynow ze znajomością S),ptaw tran~ol'tu. za- „14135" Biuro OgłiQlszeii
opa.trzeniowca., murarzy, pom. murarzy, ma.- Piotrkowska 96
Ja.ny oraz robotników nie wykwalifiikowany•ch zatrudni Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowio-Budowla.ne nr 6 Łódź, ul. żerom- I
skiego 156. Zglos!Ze.nia przyjmuje dzial kadr
pońCfZJosz.ni
M.P.R.B. nł' 6 Łódź, ul. żeromSkiego 156, pO- MASZYNĘ
kój nr 68.
5485-K czą „Rec<>rd", uRObUiS
84-i.grową
~upię.
Te<leiO'n
13993 G
ROBOTNIKÓW nie wyikwa•lifikowa!Ilych na 474-21
wyjazd d<J miasta Rogoźnica (D olny Ślą.Sik), FLOKI i 1kllej d<> druk
fioku kupię. Oferty piwynaigrodzenie zgodnie z umową pl·us dieta semne „14091" Bi'l.l·ro O.gł-o
oraz 1-raizo.wy bezpłatny przeja1zd do miejsca SlZeń. Pio,trorowska 96
zamiesz1kania, do r;>rac załadu1nil{()wych ora.z 2 SILNIK elektry.czny a.syn
operatorów na -::ięż!ki sprzęt dro.gowy i 3 kie- ohronic:zmy 220/380 V orowców na cią,gniki „Ureus" za1trudni natych- koło :150 W z redu·l<oto.rem
do 60-70 Obr.
miast na miejsou Miejskie Prze<..~·iębior obrotów
na mLn. kttpię. Wiadostwo Robót Drog<1wych w Łodzi, ul. Piotrko- mość W. Karcrzew~l<i wska 17, Z.gJozize.nia ,przyjmuje dział kadr po- Łćdź-Julhmów ul. Kr2epirizeczna ofkym.a, III! piętro w godz. od 7 do V•t<Ywa 2415. Dla delego1wanych stołóW\k.a i hotel zape- KOSZULE frakowe zaku
Teaitr Nowy. Za.chownione na miejscu.
5499-K pi
dnia 93, tel. 23ł-71

l
'----------„

I

KUPNO

11

I

BRUKARZY do pracy w Zgierrru i Paibiani- ł
cach, ro.bO<tników placowych i de>zorców do
SPRZEDAŻ
pracy w Lodzi 7..atrudni natychmiast Wojewódz.kie Przedsiębiorstwo Robót Wodoeiągowych --------~,
i KanaUza.cyjnyclt w Łodzi, ul. Sienkiewicza. I· MOTOCYKL MZ -ES"
nr 35 (prawa Qfi~y,qa dru.gie \\'ejście), ~4a8-~ ~P.~Hgam Miili?~~~ il~~

°

P.iotrko•wska 255 m. 8a

I

,.
LOKALt

I

PRACA

I

!'<AMOCHOD „De Luxe
Chevrolet" sprzedam tanio . Łódź, Mińska 2.1 (od .__ _ _ _ _ _ _ _..J
Wróblewskiego)
FILMOWIEC
POSZ'llkuje
MOTOCYKL „M-72" pil- pokoju &ublokatorskie.go.
nie sipnzeda.m Anyż-owa 28 niekrępującego. Oferty pi
semne „14028" Biuro Ogł-0
Ra doga=
MEBLE·--w-d-o""'b,_r_y_m--st-a- szeń Piotrkows-ka 96
n :e.

sypia1nię,

gabinet i

stolow:v
okazyjnie
sprzedam. Oglądać
od wto!'ku
bm. w godz. popołudnioW;l"ch, Łódź, ul. Sierakow
skieg>o 89
13878 G
SAMOCHOD „DKW" ~·pi'7.edam. Wiadomość ul.
p;otrikows·ka 53 garaż. Ogladać 28 ll1pca g"Xl>\. 10
dr> 13
.
Si\MOCHOD .. BMW" typ
326 5-oo<>bowy sprzedam

I

.__ _ _ _ _ _ _ __
STOLARZ potrizebny o<I
zaraz.
Zailtła<I
stolarski
Z;vwotna 68 (Chojny iza
torem kolejowym)
FRYZJERmęski- potrizebny na

stałe. Ji'elsz.tyńsi~de

go 22

14003 g

okarzyj·nie. Ul. Armii Czer DZiEWCZYNA do porno
vmnej 8
14131 G c:7 domowej
potrzebna
SAM(frHOD Górna Olim na stałe. Tel. 311-63

pia w stainie dobrym -

sunze.ctaim. Łódź, Pięk•na 8
MOTOCYKL „Jż 55" nowy
sprzedam. Mickiewicz~ 28 (od rana)
TCHORZOFRETKI hodowlane i topazy &przedam.
r,ódż-Zdr-0wie ul. Warneń
ska Il
l3981 G

l

LEKARSKIE

I

"---------~
Dr NITECKI specjalista
chorób skórnych, we<nerycznycil 16-18,
Kiliils•kie.go 82

lista

chorób

wenerycz-

nych,
skórnych
8-10,
14---16, ulica 22 Lipca 4
Dr REICHER specjalista
chorób
wenery=ych,
skórnych 8-9, 16-19 Piotrkowska 14
Dr Jadwiga ANFORO·
WICZ specjallsta weneryczme, skórne 15.30-19,
Próchnika 8
10373
Dr BARAN rentgenolo~,
chQroby
wewnętrzne,
Piotrkowska 103-12.
z. SZERESZEWSKI - !ek~rz 17-19. Limanowskie
go 21, telef-0r1 525-55

I„---------„,
ZGUBY
, _ _ _ _ _ _ _ _ __.

UNIEWAŻNIAM

piecząt

tq skradzioną w dniu 18
li;:>ca 1959 r. o brzmieniu
, Namiastki Spożywcize Cl
t'rola"

J.
Zwierzyński
ul. Tkacka 27a"

I•----------..1
no·z·NE

Łódź,

..__ _ _ _ _ _ _ __

DOCENTOWI <ir Steinow!. dr Wroniczowi i dr
Rymczonkowi z W AM, le
karzom, pielęgniarkom i
służbie szpita~nej Kii.ni.ki
Neurologieztnej za troskll
wą i pebną
poświęcenia
opiekę
i za
odzyskane
Zdrowie składa tą drogą
serdecrzne podziękowanie
wd.zierona pacjentka Janina Ostrowska z rodziną
13996 G
NAPRAWIA beiz śladu uS'Lkodzoną
garderobę
jedynie cerownia artystycz
na Więckowskiego 23 sklep M. Franfrnwska
FRYZJERZY dams·cy RyS!lar<I I Mieczysław z Limanow!>kiego 37 obecnie
prowadzą zakład !ryzjersk• ul. Rynek Bałucki 3_
WSZYSTKIM tym CO udzielili mi pomocy w dniu
11. VII. 59 r. w wypa<IJ<u
•111 autostradzie ja1i< i nie
zna•nemu lekarzowi i ob.
Tomasz·owi Zarzyckiemu,
zi:im. Tl<a·oka 21, ob. R.
Bednarek za.m. Browarna 22, ob. D. Kowalczyk,
zam. Wysoka 38 $kla<:!am
serdeczne pOdeiękowanie.
Oficer-'!) il ot
WSPOLNIKA d-0 zakladu
gastt'O'llomicznego (konce
sjonow2nego) z powodu
zlegQ stanu zdrowia przyj
mę
natychmiast. Ofcrtv
pisemne

Ogloszeń

,,14127"

BiurO

Piot11'<:owska 96
RABKA Zdrój przyjmu.ie
dzieci na la.to. Waru.n.ki
bardzo dobre. Przystępna
oplata, ul. Polna 152

DZIŚ XIV wyścig „Dziennika Łódzkiego" i Gwardii~'
''
Krótka, ale bogata histo1·ia

*

-

---"'"""' *

I

,s!:r:~o~~!·!.,!
S'ZC'n,i do{)

wyścigu

!

pod

nią imp:-ezą eliminacyjną pr.zed.

wykmieniem reprezentacji Poiski startującej w mistrzostwach
świata.
Cóż potZ.OStaje nam jeSiZC"~ do
podkreślenia?
Minęlo wiele już lat i h:&tona
wy.śdgów dotychczas
r<r,,egra-

Przyszedl dz:ief1, na który dłu
cze!-\:al:śmy.

nych .iE>.st bardzo c:eka.wa i bogata. Ws~1nal i śmy już o tyIT!
w w:elkim skrócóe podając naz\v~ka
d<Ytychcza.s.owych
mi&t:r.ców.
Z o:.::azji dzisiejszego wielkego święta kolare:!Jwa polskiego.
a p!'zede wszystkim łódzkiego
uóbmy to raz jciz<:"".i:e.
A więc Rzeźnicki 194S,

Przyjechali do Lodzi najlepsi
kolarze z ealej Pol.s.1i:i. Przyjechali oni do nas by stanąć na
starc:e XIV z rzędu organLzo'vanego przez n.as wyśt"!gu o pu
char
pr7.eehod.ni
.. Dziennika
Łódzkiego" i „Gwardii".
Spotykamy siq p0 raz czternasty z rzęd:u. Czternasty raz
wak:zyć będą na sz,os:e zawodnicy o paL-nq pienvsZ€ń.stwa.
'Vyśoig

,,pziennrika

w

1947, Rzeźnicki 1948.
Po trzech kolejnyd1 ws.'))aniałych sukcesach 1VIa:1ana Rzeż
nicJciego przerwana rost'..aje w
1949 roku jego szczęślhva passa.
W roku tym wygrywa Teofil Sa
lyga. A wię._ na mec:e jak<>
.p,erwszy 11: historii na.s:rego wyś
cigu zapisuje sic; p:e::wszy lodz:anin.
Któż z nas nie zna dosk<J1J1ale
go kolarz.a jakim jest dziś
już n:emal weteran Waciaw
WójciJ.::. Cn to wlaśn'.e zdobywa w 1950 r. wieniec lauroW'J
i puchar przech<idrJ.
Po Wójciku na listę mistrzów
wpisuje się Tadeusz WaJiszewski. Trwa w dals:zym ciągu pas.s.a
kolarzy war.s7.awsik:ch.
W ro!w 1952 zwycięzcą roS'taje Tadeusz Ga.brych. a więc po
Sały<lze drugi z ko!.any łódzkich.
W następnym roku na tor w
Helenow~e p'erwszy 'l.vpada po
wygrnn:u fin!s7.u z Wrze.sć.ńskim
M:e::zyslaiw Ulik.
W 1954 roku puch.ar wę<L'"Uje
na
Slą&.1i:.
Zdobywcą
zostaje
Grzegorz Chwienda.cz. a w następnych latach: Sta:niclaw Bugals.ki. Elek Grabows1ti, St<1mslaw Bedyński j w 1958 r. Mieczy.9la.w WilC"".rewski.

1

Kolm~ie

mmowy l

Wil-czewski startuje dzó-ś jako
ob:xl'l'lca tyt.uiu mistrza i pucharu przechodniego.
KoP.ku!·encja jest bardzo silna
i wyrównana. Z wyjątkiem Rzeż
n.ickiego żaden z kolarzy nie po
trafił dotychczas wp'.sać się na
listę zwycięzców dwa razy. tak
jak tego potra1i1 dokor:ać aż
trzy razy i to pod rząd Marian
Rzeźniaki dziś !·rener.

~olanami

=

II

DZIS•• zuze
• • · I . ., "·

Mecz ligowy
Tramwojorz-Skra

Ba.rdzo trudno powiedzieć.
FtLl;:sów c'hyba nie będzie. Ti·asa jest ciężka ale ciek.alwa.
Po wizycie Chticja do pokoDziś o godz. lR na torze
pny
ju weszli: Kowal.ski i Pancek.
Są opaleni.
Wyglądają dobrze. Placu 9 Ma.ja odbędzJe s1ą mecz li
g-0wy
mi~dzy
Trnmwajarzem a
Pytają kto startuje.
zespołem Skry z Wars·zawy.
Startują wszyscy najlepsi.
Pancek dopytuje o Paradowskiego i Fomalczyka.
-

Początek

Nie ·wi~y jeszcze, który z

wyjątkowo liaz;nej gt"up-y startujących zawoc111ików wywalczy

zaS?iezyt przejechania z wieli{.'eIU laour01Wym rundy hono::owej, a.Je już teraz składamy mu
serdecz.•ne gra.tulacje.
J. Nieciecki:

Do godz. 18 nie mamy foh
że przyjastart..

fi/.. Bl(ZfllŃSl(A

Sąd/Z(~, że przyjadą

bo pr~e
c'.eż wy.Sd.g ma kol0tsalne dla
nas wszystkich znaczenie.

- A czy są dobre nagrody, bo
w tym seronie jakoś bardZQ ską
po jest z nagro<lami.
gunizowany w dużej mierze za
wdzięczamy .,Gwa1·dii'. kLóra do
klada od sz=;iu lat dużo starań. by ;mirez.a ta mogla być
wzorem dla innych.
To, że wy5cig „Dziennika Lótlz
kiego" i .. Gwardii·' jest imprezą
dobrze z.o.rganizowa:ną zawdzięczanw równ'eż publiczn<>śc-L Publiczność !ótlzka i~t bar
dzo zdyszypl:nowa:na i zna się
dobrze na kol.arstwie. N'c też
dziwnego. że na tra.$ie jest niemal idealny porządek. Sądzimy,
że i tym ra7em pod względem
ładu i porządku będziemy mog!.i
pctbliezności mw;zcj zlożyć serde:::ZJne gratulacje.
że wyścig naR.z jes.t imp~ezą udaną w duże.i mie:-zc za
wdzięczamy
władzom
samorzą

To,

wy6c:igu puruktualnie

O "odZ Il

zgłoszeń. Być może,
dą bezi><>śre<lnio na

-

- U mis dzięki ofia·mo.ści sipo
lecwństwa łódzkiego na.gród bę
dz'e sporo. Jest przepiękny aiparat radiowy. jest palma. kupon
materiału na ubranie, .. Szaro~
ka", zegar z lampą. maszynka
do kawy, rękawi=ki. ko.szule.
eh ustki. tecr<:ika. kilim itd. N agród jest sporo i to oennych.
Zwycięzca prócz micharów prze
chodnich otrzyma srebrny puc-ha·r ofiaTOWa.ny przez przewod
nicząoego Prezydium Rad:v Narodowej m. Lodzi Edwarda Ka:i

Dzi~ku.jemy

za nagrody

dowym spo!'towym i ins'1.ytucjom
Zwiększyla się lista
ofiarodawspolecznym oraz handlowym, któ ców nagród pczeznaca;onych dla
re so.ieszą nam z wydatną po- zwycięzców XIV Wyścigu „Dzien
nika Łódzkiego" I Gwardii.
mocą.
Drukowaliśmy
już w poprzedTo, że wyśoig nasz jest im- nich dniqch wykaz nagród tz. poproezą udaną zawdzięczamy vry- da.niem ich
ofiarodaweów. Dziś
licznemu
udziałowi natomiast pragniemy serdeetz.nie
J. ątkowo
podziękować:
MHD Kwiatami,
W&'Zystkich niemal bez wyją tk·u WKKF. SKS start. zakładom Mię
11ajwybi.t.niejszych zaiwodników z enym, MHD Art. Wlókienniczymi,
c:.alej Polsk:i.
MHD Art. Od.Zleżowymi, MHD
To, że wyścig na.w: j€'1~t dobrze Art. Użytku Kulturalnego, Przed2orga.nizowa;ny
zawdzięczamy siebiorstwn
Barów Mlecznych.
równjeż koanii;jom sędziowskim ŁZG
zachód, MHD Obuwiem.
pracującym sprawn'e przez kil Zakł. Mech . im. StrzelC>Zyka, LZG
ka godzin na trasie. Jesteśmy W&chód, MHD Komis, Dom Książ
p!"Zekonani. że i dziś komisja k!Ofiarowane ta·k hojnie nagrody
sędziows!ca st<i:nje na V<rysokości zo&tana dziś po skoriczonym wyś
za.da.nia i doorze spe-lui swój cigu wręczone najlepszym kolapowa:ż.ny obowiązek.
rzom tegorocznego wyścigu.

I

Skalski IA!eh - Budowlani
Cbl.iej Ja.n - Gwa.rofa
Jankowski Jer.ty - Gwardi.o.
Ulik Mieczysław - Gwardia
I\:udra. Jan - Gwardia
Wi.śniewslti Lucjan Gwardia
Wiśniewski Ignacy Gwaroia
Pijan-0wski Leszek - Gwardia
Szalek Zdzisław - Gwardia
Deptul.a S(a.nisla.w - Gwar>dia.
ll. Chojna.cki Mari.an - Gwardia
12. Radzik.owski Je1-zy - Włókniarz
13. l..o-ś \Vłorl-z.imierz - Wlóknfarz
14. n:ulesza Ry.szaNI - Włókniarz
15. JaJ1k-0w·ski Józd - Wlókn~arz
16. Ifobyliń.s<ki Ka.zimien - Włók.u.ian
17. B-0liński Jerzy - Orkan
18. Ji:indcm1an Paweł - Orka.n
19. ZiólkO'wski Mir<JiSła.w - OrkMl
20. Kijak WiW-ld - LKS
21. Balcerzak Eugeniusz - LliS
22. Do-l>czyńsk.i Wł-0dzimicrz - LKS
23. lz;yd·t>rczyl;: Anto.ni - LKS
24. Linde Jerzy - Sta.rt
25. Szc-Lygiel Stefan - St.a.rt
26. Bystry Apol-0niusz - Bud·O'Wlani
27. Wrz~hi.ski Wada.w Polonia (W-wa)
28. Śp.icwa.k Rafał - Polonia (W-wa)
29. ś:iużyński Bohda.n - Pol<l'Uia (W-wa)
30. Chylewski Jan - LZS-Kosz.alin Lic. 8.
31. Mitkowski Wi•nfryd - LZS-K{)SZS.lin Lie. B.
32. Kochański Jan - LZS-RcSo"•alin Lic. 8.
33. l{ochański Ma.rek - LZS-I{m„-zalln Lic. B,
34. Czastka Michał - LZS-KCS'Zali'l1 Lic. B.
35. '.l'lust<>ch<>wicz Jerzy - Gwa.rd'ia. (W-wa)
36. Lasak Henryk - Gwardia (W-wa)
37. Kamiński Sta.nislaw Gwardia (W-wa)
38. Kałuski Kazimierz - Gwa·rdia. (W-wa)
39. Grab-Owski Eli1;iusiz - Gwardia (W-wa)
40. Kubaszewski Jeny - Gwar<lfa (W-wa.)
41. Steiteu Konrad - Gwar<li.a (W-wa)
42. Kowalski Ja.nusz - Gwa.rdia (W-wa)
43. Plodzis:zewslti .Jerzy - Gwardia. (W--)
44. Zmuda. Andrzej Gwardia (W-wa)
45. Klabiński Wladysla.w - Gwardia (W-wa)
46. Krzysiński Henryk Gwardia (W-wa)
47. Róeyl!'ki Henryk - Gwardia (W-wa.)
48. Chylewski Ja.n - LZS SlUJ1'Sk
49. Owczarek Edwa.rd - Arkadia. Suizooin
50. Czejarek Ka.rol - Arkadia Szczecill
51. Mc&bauer Wałdema.r - Arkadia. Szezecin
52. Pancek Jerzy - Flota - O.dynia
53. Ga'ZJda. Sta.nisla·W - Flota - Gdynia
54. Wawrzko Stanisław Flota - Gdynia
55. Grygiel Wiesta.w - Flota- Gdynia
56. Gron.au l\foiha.ł - Flota - Gdynia
57. J{ubica. J&ref Flota-Gdynia.
58. Kurka Ja.n - F1ota- Gdynia
59. Ma.rszą.łkowsk:i R.y.sa;ard F'lota. - Gdynia
60. Słowiński Wloozi.mien: Flota - Gdynia.
61. Kałusia.k Jan - Resursa. (Zd. Wola)
(12. Mat\!Siak .Jerz..v - Resursa (Zd, Wola)
63. Kaczma.rek Jerzy - Resursa. (Zd. Wola)
64. Woźniak Mieczysław - Pafaro (Bydg-OSU"".t)
65. Cltomi<:.z Antoni - Pa.fa.ro {Byd~o~)
66. Karwas.z Kmmie1-z -:- Pa.fa~'O (Bydg<Jsr.tet21)
67. Burcykowski Sl.;i,njsfa.w - Skra. (W-wa)
68. Si·tarski Roma.n - Skrn {W-w~)
69. Jngielewi<'2 Da.niel - Orzeł (Elblfl.g)
70. Jankowski Alfons - Or-.ieł (E!blą,g)
71. Piekarski .Jan 01-zel (F..ll>ląg)
72. Wilczewsld - Rueh (Clmrzów)
73. Wróbel - Rucll (Chorzów)
74. Zaoorqwski - Ruch (Chorzów)
75. l\'la.ndel - Ruch (Chorzów)
76. Piech-OC'Wk And!-ze.i - WKS Odra
77. Sciborek Ja.n - WKS Od.ra
78. J{ut-z Właod,.vsta.w - WKS Or-1.eł '
79. Rajk0>,•1.-ski Eugeniusz - WKS Odra
80. ?.,cla.znowski l\fi~zysla.w - WKS Od!ra.
81. Więckowski Marian - Legi.a. (W-wa)
82. Tr-0chan-0wski Andrzej - Legi;1 (W-wa)
83. Podoba.s Wiesia.w - Legia (W-wa)
8<1. Ber.lyńeki Sta.nisla.w - Le.gia (\/\'-wa)
85. Wiśni<e'\VSki Adaim - Logfa (W-wn)
86. Cieślak Hemyk - Legia (W-wa)
87. Domański Karmmierz - Legia. (W-wa)
88. Burak Z<lzitSła.w - Legia. (W-wa)
89. KwL1~k ~n·()D - Legia. (\'\'-wa)
90. Wl<>da.rczyk Henryk - Leltia (W-~)
91. Bednarczyk Kaz1mierz - Lc.iz"ia (\\-~'a)
.
92. Baka.lat'C'Zyk Włodzimierz - Tra.mwa.Jar-i (Lóc!zl.
93. Stelmaszczyk 'Wl-O<lzi.mien: - Tramwajarz (Looz)
94. Kaczmarczyk Zygmunt Gwardia (Katowioo)
95. Chwiendac~ Grzegon Gwardia (KaWWice)
96. J{róla.k Sti.nisław - Sa,rmata (W-wa)
97. Gal>1·zka. Rys-zard - Sarma.ta (W-wa)
98. Kiełc-zyk - Or-rol (W-wa)
99, Marcisz - Or?Jeł (W-wa)
100. Radziński - Orzeł (W-wa)
101. S1)towski - Or'Zel (W-wa)
102. WilMk - Orzeł (W-wa)
103. Żurawski - 01-i:el (W-wa)
101. Prec-zyński •Wi,told - S1><>łem (Looi)
105. No,wa.kowski Ja.n - Sp-olem (Lódi)
106.
• - Lcmicz
107.
• - Lowiez
108.
• - ł.A>wicz
109.
_
•
•
• - f,owiw;
110. Kmovalski Henryk - Lechia. (Gdańsk
111. La.nsb-erg Jerzy - Ruch (Gn1dziąd'A1)
112. Stu<l.nfoki
113. Parad-Owski .Ja.nusz War s-zawianka (W-wa)
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Ci trzej zuwodi1l<:y oraz Zychliń
W Lublinie zai!<ońcrz.one zo9taly
zawody w pięcioboju nowoczes- ski Antoni zalcwalifikowall się na
nym z uc!zialem zawodnid<ów łódz oboo trcningowy p1-zed mistl'~o
kich, którzy zajęli czołowe miej- stwa.m! Polski. które rozegrane
s-ca.
zostaną
w pierwsz~•eh
dniacn
Graczyk zajął CZ\varte miejsee, września w War:.-zawie.
!'Zóste żychliński Jeray, a ó,;me
w.~z~·&ey <ZawoQ.n1cy są C!UoDkaSlebooz.ki.
mi LPZ. {n)

Prasowe .,Prasa
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Rreźniiaki

Sta,wka wy.Scl,gu jest ba.rdzo
wyooka. Już na wstqp:e mówiliśmy, .:e trenerom naszym, którzy dziś tak licznie 1xz)f'byli do.
Lodzi - chodzi 0 wysoru:lowanie opinii, którzy z zawodn:ków
znajdują slę obecnie w szczyDzień pr-.i:ed wyścigiem rozpo / mierezaka, no i
laurowy wie- toiwej formie zwła$ZCza, że od
czął się od milych wr<.zyt.
mec.
jutra rozpoczyna s'ię we WrzePrzyszedł również nieco kuleobóz treningowy przed mi
Pierwszy odiwiedzil nas Janoek
jąc. Teofil Salyga.
etrzostwąm: świaLa i trzeba oota
Cht:ej.
.
.
· !t'CZ!lie zdecydować, którzy :z za
- Jak -ię pan czuje? Jest pan
- Raz Jeszcze zada.Jei;iy panuj wod...'1ików mają wyjechać na.ci
jednym z faworytów wyścigu. pytanie. kto wygra wysc;g? .
morze.
- Mam poważ. ny kłopot. Kcc
Zaniepokojony. jestem Sit<:Witamy zawodników szylrują
clyś czyraki prześladowały Ranem zclrow1a Cbttep. Przed kll cych sie do startu.
do.sika ...
ku, dniami ~rspomnialem o PoWita.n;y puhlicznooć gromadzą
- Co pa111 chce pr.l.E!Z to po- do°".5tlc, .Fo,"11aloCll:y~u. Pan<;.ku, cą się na autostra<l:zie wacre;zaw
wiedzieć?
Jankowskim. 1 Cht,_eJU. Che.al- skiej między ulicami Nowotki·
- Otóż i ja mam czyTak bym się n•e myhc w swo;ch i Wojel-ra Polskie"O.
.
. " .
.
który przeszkadza mi siedzieć pr.i:ypUS"u.:zeniacl!, ale mQgą byc
nie.:;!PQ<1ziaruci
WAamy sędziów 1 wszystkich
wygodnie na .siodełku.
•
. Col .przyjaciół sportu kolarskiego.
Co będzie?
Z chwilą, gdy rozlegną się
- Smaruję różnymi maściami
wystrzały rakiet świetlnych. bę
wierzę, ż2 roZJj)ędzę.
ctzie ·to hasło do rozpoczęcia
walki na trasie.
- Kto wygra wyścig?

Lódzkiego~'

op'.nii spo:-towej za
dobrze zo:·ganizowan<.J.
i .stojacą na wysokim
:poz:om :e sportowym.
To, że wyścil'. jest dobrze zor
u.::ohod.zi

imprezę
ciekawą

--n~itiiioWe-l~O~DióW-f

*

Mało chyba kio spodziewał się
w 1946 r. gdy po raz p:erws·zy
spa.tkaliśmy 6.ię na 6ta.r de, że
wyśoig ten roz:iośnie &ię do zawodów o Z11aCZ€Jll!iu O"Ólnc·polskiej im;;>:-ezy i że Pokiki Zw:iązek Kolar.sCci p:·zywiązywać będz:e do niej tak wielką wagę.
N:c trzeba bO>W!em zaoominać o
tym, że wyścig „Dziennika Lódz
kiego" i „Gwardii" j~ punkto
wa.ny, a w:ęc znajduje się w
rzędiz,ie
n'eli=i.vch wyści<>ów
wynik.i ktÓrych brane s.ą
u~
wagę przy typowaniu kadry narodowej. Ponadto \l\fYŚc:.g nasz
jest od trzech bodaj lat ootat-

p·owinni za
meld·t>wać si~ o g-O•d'Z. 10 na
miejscu startu i mety na. aulootrad'Zie wars'Za;wskiej przy
leży lHJ<n'()rowej, c-elem otrzvma.nia. O·d komi.sji sędziow
ski-ej numerów starl.<Jwych.
O goo'Z. 10.45 za.wod,nicy
staną na starcie w kolejnosci o,frzyma.nych numerów.
Ge-dz. 10.50 przemówienia
oficjalne i stari h<>n.orow'Y.
Go·d<:. 10.5:5 run<la hon<>rowa i 14 salw rab.iet0>wych oo
da.nycb na C?:eść startują
cych za.wodników.
G{)d'Z. 11.00 sta.rt <>St;ry.

go

*

starcie
Eliminocie przed misłrzosłwami świata
Wilczewski broni pucharu
Wieniec laurowy dla mistrza

Najlepsi kolarze na

Łódzka„.

